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Úvod

Pojetí práva na ochranu hospodářské soutěže doznalo v historickém kontextu 

řady změn, které byly nejčastěji reakcí na nevyhovující situaci trhu a soutěžního 

prostředí. Jako řešení administrativního zatížení Evropské Komise (Komise) a 

nefunkčnosti ustanovení na ochranu hospodářské soutěže byl v rámci soutěžního práva 

Evropských společenství (ES) přijat nástroj - blokové výjimky.

Tato diplomová práce pojednává o blokových výjimkách ze zákazu dohod 

narušujících hospodářskou soutěž a jejich uplatňování v praxi. Jedná se o téma pro 

soutěžitele aktuální, neboť reguluje jejich chování tak, aby byla na trhu zachována 

funkční a transparentní hospodářská soutěž.

Cílem práce je zhodnotit právní regulaci fungování a aplikace blokových 

výjimek, které jsou upraveny normami komunitárními/unijními, zohledněna je ovšem 

také úprava vnitrostátního soutěžního práva.

Po úvodu práce následuje krátký exkurz do práva na ochranu hospodářské 

soutěže, kterým je uvedena celá problematika výjimek ze zákazu dohod narušujících 

hospodářskou soutěž. Těm je následně věnována druhá část práce, kde je uvedena 

typologie výjimek a je vysvětlena jejich podstata.

Nejrozsáhlejší část práce je zaměřena na samotnou úpravu blokových výjimek. 

Nejprve se věnuji obecné charakteristice blokových výjimek ze zákazu dohod 

narušujících hospodářskou soutěž a uchopení historického kontextu vzniku tohoto 

nástroje pro regulaci hospodářské soutěže. Pozornost je věnována jak vývoji

komunitárního/unijního práva, tak postupnému promítání úpravy do vnitrostátního 

soutěžního prostředí.

V následujícím oddíle jsou předmětem práce praktické otázky vydávání a 

odnímání blokových výjimek, nastínění obsahu nařízení o vydání blokové výjimky a 

důsledky tzv. černých a šedých klauzulí v dohodách soutěžitelů.

V kapitole páté se pak věnuji druhům blokových výjimek, a to horizontálním, 

vertikálním a sektorovým.

Ačkoliv je relevantní judikatura uvedena u jednotlivých kapitol, stěžejní 

rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD) a Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže (Úřad) jsou předmětem závěrečné, šesté, kapitoly.
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Závěrem práce nabídnu vedle zhodnocení dosavadní právní úpravy blokových 

výjimek a jejich důsledků pro soutěžitele také úvahy de ferenda o dalším možném 

vývoji problematiky.
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1. Ochrana hospodářské soutěže 

Hospodářská soutěž je základním předpokladem fungování tržní ekonomiky, její

existence a vznik jsou spjaty již se vznikem samotného obchodu; konkurenční boj je

přirozeným jevem.1

Ačkoliv samotný pojem hospodářské soutěže zákonodárce nedefinoval, 

z ustanovení § 41 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (ObchZ) lze dovodit, 

že hospodářská soutěž spočívá v rozvíjení soutěžní činnosti v zájmu dosažení 

hospodářského prospěchu.

Nejvyšší soud České republiky (Nejvyšší soud ČR) ve svém rozhodnutí shrnul, 

že „[i] když obchodní zákoník pojem hospodářské soutěže nedefinuje a ani nijak blíže 

nevymezuje, lze s přihlédnutím ke konstantní judikatuře, jakož i ke snaze o jeho užší či 

širší vymezení v právní vědě a v odborné literatuře usoudit, že vztah hospodářské 

soutěže v určité, okruhem subjektů omezené a pro jejich činnost specifické části trhu,

předpokládá existenci společné konkurenční oblasti (shodný nebo obdobný předmět 

činnosti, okruh zákazníků, účelové určení odlišných produktů), v níž nebo pro níž může 

dojít ke střetu na trhu, přičemž jednání účastníků hospodářské soutěže je vedeno 

soutěžním záměrem (úmyslem).“2

Jednodušší definici pojmu hospodářské soutěže pak Nejvyšší soud ČR nabídl 

v rozsudku v trestní věci, kde uzavřel, že „[v] souladu s teorií a praxí a v souladu s 

výkladem tohoto pojmu podle dřívějších právních úprav jí lze rozumět soupeření 

subjektů v hospodářské oblasti s cílem předstihnout jiné subjekty a dosáhnout tím 

hospodářského prospěchu.“3

                                                
1 Základními prvky hospodářské soutěže jsou především: existence trhu, existence alespoň dvou subjektů 

na straně nabídky nebo na straně poptávky a jejich různá nebo protichůdná jednání. In KINDL, Jiří. 

Kartelové a distribuční dohody: Teorie a praxe. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 37.

O hospodářskou soutěž se jedná, pokud existuje pluralita osob, které soupeří o identický předmět soutěže.

2 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 8. 2001, sp. zn.: 29 Cdo 2064/2000. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 3. 2012].

3 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 1. 2003, sp. zn.: 6 Tdo 72/2003. In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 15. 3. 2012].
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Stejně jako definice hospodářské soutěže vycházející z praxe soudů nejsou 

totožné, neshodují se ani definice obsažené v odborné literatuře. Důležité však je, že 

nám judikatura poskytuje vodítko k uchopení celého konceptu soutěže.

1.1 Podstata práva na ochranu hospodářské soutěže

Ochrana hospodářské soutěže se ukázala nezbytnou v důsledku projevu 

negativních jevů soutěživosti. Jejím smyslem je především zamezit nežádoucímu 

vyloučení nebo omezování hospodářské soutěže. Předmětem ochrany hospodářské 

soutěže je snaha o eliminaci jejího omezení, a to jak na úrovni horizontální, vertikální i 

diagonální. Účelem právní ochrany je tedy vytvoření funkčního soutěžního prostředí,4

které zajistí rovné podmínky všem soutěžitelům a ochranu konkurence. Tezi, jež na 

základě výše uvedeného nesouhlasí s tím, aby byl trh ponechán sobě samému, 

podporuje neoliberalistická škola.

Právo na ochranu hospodářské soutěže upravuje především dvě oblasti. Cílem je 

ochrana před zneužitím účasti v hospodářské soutěži, za které obchodní zákoník5

považuje nekalosoutěžní jednání a omezování hospodářské soutěže.

Druhá ze jmenovaných oblastí zahrnuje především uzavírání dohod mezi 

soutěžiteli,6 které by mohly vést k narušení hospodářské soutěže, dále problematiku 

zneužívání dominantního postavení a spojování soutěžitelů, tedy fúze.

V následující části této práce je pozornost věnována výjimkám z dohod, kterými

soutěžitelé upravují své vzájemné vztahy na poli hospodářské soutěže a které mohou 

ohrozit nebo omezit hospodářskou soutěž. 

                                                
4 Pojmem „funkční soutěže“ se zabýval například J. Bejček ve svém díle Kartelové právo, kdy funkční 

soutěž vymezil jako formu nedokonalé soutěže a stanovil rovněž podmínky jejího fungování a její funkce. 

In BEJČEK, Josef. Kartelové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 34 a násl. Jeho studie 

je založena na konceptu Johna Maurice Clarka, který pojem poprvé důkladně rozpracoval. 

5 § 42 ObchZ.

6 Za dohody se považují jednak dohody mezi soutěžiteli v užším slova smyslu, jednání soutěžitelů ve 

vzájemné shodě, a to nikoliv náhodné nebo paralelní, a také rozhodnutí o sdružení soutěžitelů. Blíže viz 

BEDNÁŘ, Josef; BUCHTA, Jiří; PETR, Michal. Zákon o ochraně hospodářské soutěže s komentářem a 

předpisy souvisícími. 2. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006, s. 25-27.
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2. Výjimky ze zákazu dohod narušujících hospodářskou 

soutěž

Ačkoliv dohody, které narušují hospodářskou soutěž, jsou obecně zakázané,7

nemá tento zákaz absolutní charakter. V praxi se proto ustálil systém výjimek, který

specifikuje, kdy a na které dohody se zákaz neuplatní.

Ze zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž jsou za určitých podmínek 

dohody vyňaty ex lege nebo na základě systému blokových výjimek. Rovněž na 

tzv. bagatelní kartely a dohody odbytových organizací a sdružení zemědělských 

výrobců zákaz podle ustanovení § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže (ZOHS) nelze aplikovat.

Všechny případy vynětí ze zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž mají 

společný ten rys, že k jejich použití není třeba individuální vydání konstitutivního 

rozhodnutí Radou Evropské unie (Rada), Komisí ani vnitrostátním orgánem pro 

hospodářskou soutěž. Výjimky se uplatní, pokud jsou splněny podmínky v normativním 

aktu bez potřeby vedení zvláštního povolovacího řízení.

2.1 Zákonné výjimky

Obecnou zákonnou výjimku ze zákazu dohod omezujících hospodářskou soutěž

lze uplatnit v případě, kdy budou trvale splněny podmínky stanovené přímo v zákoně. 

Na daný případ pak nedopadá zákaz stanovený v čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování 

Evropské unie8 (SFEU) a v ustanovení § 3 odst. 1 ZOHS, k uplatnění výjimky tedy není 

třeba vydání žádného prováděcího předpisu nebo povolení. Významnou aplikační 

pomůckou pro posuzování vynětí dohod ze zákazu ex lege představují Pokyny o použití

                                                
7 Demonstrativní výčet zakázaných dohod je uveden v § 3 odst. 2 ZOHS za předpokladu, že tyto dohody 

splňují kritéria stanovená ustanovením § 3 odst. 1 ZOHS.

8 Smlouva o fungování Evropské unie (konsolidované znění) (Úř. věst. C 326, 26. 10. 2012, s. 1).
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čl. 101 odst. 3 SFEU9 (dříve čl. 81 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského 

společenství10 (SES)). 

Mezi předpoklady, které musí být kumulativně splněny k uplatnění obecné 

zákonné výjimky ze zákazu dohod omezujících hospodářskou soutěž, patří čtyři 

následující podmínky. Ty jsou upraveny v čl. 101 odst. 3 SFEU a v § 3 odst. 3 ZOHS a 

je dle mého názoru rovněž důležité akcentovat, že podmínky musí být splněny trvale, 

tedy nejen v okamžiku uzavření dohody, ale také po celou dobu její účinnosti. 

V opačném případě by se na dohodu nahlíželo jako na zakázanou a pozbyla by tak 

výhody vynětí ze zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž.

První podmínku představuje přispění dohody ke zlepšení výroby nebo distribuce 

zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje.11 Akcentována je přitom 

převaha objektivních výhod nad negativními důsledky pro trh. Nezbytným

předpokladem je, aby spotřebitelé měli fakticky přiměřený podíl na výhodách

plynoucích těchto zlepšení (fair share),12 což také představuje druhou podmínku.

Stanovení důrazu na možnost čerpání výhod ze strany spotřebitelů, a ne jen účastníků 

dohod, dokládá snahu o ochranu spotřebitele, kterou právo Evropské unie (EU) ctí 

v celém právním systému. Výhody pro spotřebitele mají být poskytnuty alespoň 

v takovém rozsahu, který by kompenzoval pravděpodobný nebo reálný negativní dopad 

narušení nebo omezení hospodářské soutěže.

Třetí podmínka spočívá v tom, aby dohodou nebyla soutěžitelům uložena

omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů. Soutěžitelé by se tak měli vyvarovat 

užití nepřiměřených prostředků. Posouzení této podmínky podléhá dvoustupňovému

                                                
9 Sdělení Komise - Pokyny o použitelnosti čl. 81 odst. 3 Smlouvy (Úř. věst. C 101, 27. 4. 2004, s. 97).

10 Smlouva o založení Evropského společenství (konsolidované znění 1992) (Úř. věst. C 224, 31. 8. 1992, 

s. 1).

11 Typický příklad pozitivního přínosu představují úspory na straně spotřebitelů, mezi další můžeme 

zařadit bezpečnost produktů, ale také udržení zaměstnanosti. Je rovněž přípustné, aby se benefity z dohod 

projevily až po uplynutí určité doby, čím větší však prodleva bude, tím příznivější účinky by měly nastat.

Více Sdělení Komise - Pokyny o použitelnosti čl. 81 odst. 3 Smlouvy (Úř. věst. C 101, 27. 4. 2004, s. 97), 

bod 87.

12 Sdělení Komise - Pokyny o použitelnosti čl. 81 odst. 3 Smlouvy (Úř. věst. C 101, 27. 4. 2004, s. 97), 

bod 9 a bod 85.
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testu,13 kdy je předmětem zkoumání jednak dohoda jako celek a jednak její jednotlivá 

ustanovení a jejich důsledky omezení pro hospodářskou soutěž. 

Posledním, čtvrtým předpokladem je potencialita, kdy dohoda nesmí umožnit

soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka 

nebo nákup je předmětem ujednání. Nesplnění této podmínky by mohlo vést 

k monopolizaci.

Důkazní břemeno posouzení charakteru uzavřené dohody nesou sami 

soutěžitelé.14

2.2 Doktrína de minimis

Česká právní úprava doktríny de minimis vychází z evropského soutěžního práva

a je tak plně harmonizována. Jedná se o zvláštní legální výjimku ze zákazu dohod, která 

se vztahuje na tzv. bagatelní kartely, tedy kartely, které se týkají pouze zanedbatelné 

části relevantního trhu.

Původně byla doktrína de minimis zakotvena v ustanovení § 6 ZOHS, novelou 

zákona č. 155/2009 Sb. bylo však ustanovení zrušeno a generální klauzule zákazu 

dohod narušujících hospodářskou soutěž byla doplněna o poslední větu. 

Ustanovení § 3 odst. 1 ZOHS zakazuje dohody mezi soutěžiteli, jejichž cílem nebo 

výsledkem je narušení hospodářské soutěže. Na tomtéž místě je však stanoveno, že 

„dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za 

zakázané.“15 Shodný přístup lze, avšak pouze interpretačně, dovodit rovněž 

z čl. 101 odst. 1 SFEU, který zakazuje dohody způsobilé ovlivnit obchod mezi 

členskými státy. Důsledkem uzavření bagatelních kartelů nedochází k vyloučení, 

omezení nebo narušení hospodářské soutěže na podstatné části trhu, a proto tyto kartely 

nepředstavují ohrožení obchodu a hospodářské soutěže. Dohody jsou zakázané, pokud 

jsou alespoň způsobilé narušit hospodářskou soutěž citelným (appreciable) způsobem.

                                                
13 Ibid., bod 73. 

14 Ibid., bod 35 a bod 41.

15 § 3 odst. 1, věta ZOHS. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 20. 7. 2012].

Ekonomické dopady dohod soutěžitelů jsou tedy stěžejní a jsou posuzovány podle zásady rule of rason.
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Doktrína de minimis tedy není v SFEU normativně zakotvena, k této 

problematice se nejdříve rozhodovací činností vyjádřila Komise.16 Následně se pravidlo

promítlo také do rozhodovací praxe ESD, kdy v rozhodnutí ve věci Völk v. Vervaecke17

ESD objasnil, že pokud dopad dohody na obchod nebo hospodářskou soutěž uvnitř 

Společenství není výrazný, uvedené ustanovení SES o zákazu dohod narušujících 

hospodářskou soutěž nelze aplikovat. Rozhodovací praxi pak ESD potvrdil v rozhodnutí 

ve věci Béguelin Import Co. v S.A.G.L. Import Export,18 kde byl zákaz dohod podmíněn 

svými negativními důsledky na obchod mezi členskými státy a svobodu hospodářské 

soutěže.

Později byla na evropské úrovni tato doktrína akcentována Oznámením Komise 

o dohodách menšího významu, které významně neomezují hospodářskou soutěž podle 

čl. 81 odst. 1 SES (de minimis).19

Na posledně zmíněné oznámení reagoval Úřad vydáním Oznámení Úřadu o 

dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný,20 jehož znění plně 

odpovídá obsahu Oznámení Komise o dohodách menšího významu. Výše zmíněná 

oznámení Komise a Úřadu mají povahu soft law, slouží jako interpretační pomůcka a 

zdroj informací.

K problematice de minimis se rovněž opakovaně vyjádřil Nejvyšší správní 

soud ČR.21

Platí tedy, že dohody, které nepřekračují prahové tržní podíly, nejsou zakázané

ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS a čl. 101 SFEU. Účastnící horizontálních kartelových 

                                                
16 Rozhodnutí Komise ze dne 11. 3. 1964 ve věci č. 64/233, Grosfillex-Fillistorf, (Úř. věst. č. 58, 

9. 4. 1964, s. 915).

17 Rozsudek ESD ze dne 9. 7. 1969 ve věci č. 5/69, Völk v. Verwaecke [1969] ECR 295.

18 Rozsudek ESD ze dne 25. 11. 1971 ve věci č. 22/71, Béguelin Import Co. v S.A.G.L. Import 

Export [1971] ECR 949.

19 Oznámení Komise o dohodách menšího významu, které významně neomezují hospodářskou soutěž 

podle článku 81 odst. 1 SES (de minimis) (Úř. věst. C 368, 22. 12. 2001, s. 13).

20 Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž 

je zanedbatelný [online] [cit. 6. 10. 2012]. Dostupné z www: 

http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Legislativa/HS/SoftLaw/Oznameni_De_Minimis.pdf.

21 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 9. 2. 2005 ve věci Chovservis, a.s.,

sp. zn.: 2 A 18/2002; rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 25. 2. 2009 ve věci Kartel 

stavebních spořitelen, sp. zn.: 1 Afs 78/2008.
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dohod smí mít dle pravidla de minimis maximální společný podíl nepřevyšující 10 % na 

trhu dotčeným dohodou. Pro účastníky vertikálních kartelových dohod je nejvyšší 

možná hranice stanovena 15 % společného podílu na relevantním trhu. Mírnější hranice 

prahových podílů stanovena pro vertikální dohody podle mého názoru odráží 

skutečnost, že vertikální dohody jsou obecně považovány za méně škodlivé. Nadto 

častěji mohou nést výhody pro spotřebitele.

V případě, že by na relevantním trhu došlo ke kumulativnímu účinku dohod o 

prodeji zboží nebo služeb mezi dodavateli nebo distributory, snižují se prahy podílů na 

trhu u obou druhů dohod na 5 %.22

Pokud jde o posouzení obsahu dohod, za dohody, na které dopadá doktrína 

de minimis, nemohou být považovány ta ujednání, která per se svým obsahem narušují 

hospodářskou soutěž. Jedná se o dohody, které obsahují tzv. tvrdá omezení (hard core 

restrictions neboli černé klauzule), v jejichž důsledku dochází zejména:

1) k určení cen na trhu, 

2) k omezení nebo kontrole výroby, odbytu, výzkumu a vývoje nebo investic, a 

nebo 

3) k rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů.23

Uplatní-li se na tyto dohody výjimka ze zákazu dohod narušujících soutěž, pak 

častěji nikoliv podle zásady de minimis, ale v souladu s blokovou výjimkou. Rovněž, u 

těchto dohod je nutné prokázat způsobilost narušit hospodářskou soutěž citelným 

způsobem. Jsem toho názoru, že pokud by dohoda, ač s obsahem hard core restrictions, 

uzavřená mezi soutěžiteli měla minimální dopad na trh a hospodářskou soutěž, nemůže

být a priori považována za zakázanou. Názory odborníků nejsou na tuto otázku zcela 

jednomyslné.

                                                
22 Dohody rovněž neomezují hospodářskou soutěž, pokud podíly účastníků na trhu nepřekračují příslušné 

prahy (10 %, 15 % a 5 %) během dvou po sobě jdoucích kalendářních let o více než o 2%. Viz Oznámení 

Úřadu o dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, bod 12. 

23 Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž 

je zanedbatelný, část čtvrtá [online] [cit. 6. 10. 2012]. Dostupné z www: 

http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Legislativa/HS/SoftLaw/Oznameni_De_Minimis.pdf.
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2.3 Dohody odbytových organizací a sdružení zemědělských výrobců

Přijetí právní úpravy o dohodách odbytových organizací a sdružení 

zemědělských výrobců a její začlenění do ZOHS patřilo k nepříliš zdařilým snahám 

reflektovat evropské soutěžní právo, a proto také byla jejich úprava brzy po přijetí 

zrušena.

Zemědělskou novelou,24 zákonem č. 484/2004 Sb., bylo do ZOHS vloženo 

ustanovení,25 kterým byly, na straně jedné, ze zákazu dohod vyňaty dohody odbytových 

organizací a sdružení zemědělských výrobců o prodeji nezpracovaných zemědělských 

komodit. Rovněž však bylo, na straně druhé, stanoveno, že ZOHS se nevztahuje na 

jednání soutěžitelů v oblasti výroby zemědělských produktů a obchodu s nimi, pokud 

jednají v souladu s právem ES.

Novela, která byla podle mého názoru přijata zákonodárcem především ve snaze 

reflektovat evropskou právní úpravu a harmonizovat českou právní úpravu s evropskou, 

s nařízením Rady č. 1184/2006,26 tak přinesla nejednoznačný výklad otázky, na které 

dohody se mají nově přijatá ustanovení aplikovat. Tuto otázku se, mimo jiné, pokusil 

objasnit Úřad ve Stanovisku - Odbytová družstva z roku 2008.27 Nadto se samotné

začlenění úpravy odbytových družstev do dnes již zrušeného ustanovení § 6 ZOHS 

vymykalo systémovému rámci.

K negativnímu hodnocení tohoto legislativního počinu se přiklání rovněž 

odborný názor, odbor kompatibility Úřadu vlády ČR se dokonce vyjádřil, že přijaté

ustanovení není vůbec slučitelné s unijním právem.28

                                                
24 CHALUPA, Kristián aj. Informační list č. 1/2008: Zemědělství, Brno: Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže, 19 s. [online] [cit. 6. 10. 2012]. Dostupné z www:

http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Informacni_listy/2008/infolist_2008_01_zemedelstvi.pdf.

25 § 6 odst. 1 písm. c) ZOHS.

26 Nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 ze dne 24. 7. 2006 o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na 

produkci zemědělských produktů a obchod s nimi (Úř. věst. L 214, 4. 8. 2006, s. 7).

27 CHALUPA, Kristián aj. Informační list č. 1/2008: Zemědělství, Brno: Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže, 19 s. [online] [cit. 6. 10. 2012]. Dostupné z www:

http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Informacni_listy/2008/infolist_2008_01_zemedelstvi.pdf.

28 BEDNÁŘ, Josef. Aplikace soutěžního práva v rozhodovací praxi: z rozhodnutí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, Komise a Evropského soudního dvora, Praha: C. H. Beck, 2005, s. 98.
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Navzdory snahám o sjednocení výkladu byla nesystémově vložená ustanovení o 

výjimkách ze zákazu pro dohody odbytových organizací a sdružení zemědělských 

výrobců zrušena zákonem č. 155/2009 Sb.

2.4 Blokové výjimky

Systém blokových výjimek představuje po výjimkách ex lege druhý velký 

systém výjimek z dohod narušujících hospodářskou soutěž. Od zákonných výjimek se 

blokové výjimky liší především tím, že k jejich uplatnění je nezbytné vydání 

prováděcího předpisu. Ten je vydáván Radou nebo Komisí formou nařízení, které má na 

vnitrostátní úpravu přímé účinky; není tedy třeba, aby rovněž Úřad vydával blokové 

výjimky ze zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž. Úřad je však zmocněn 

k vydávání národních blokových výjimek ve formě vyhlášky.

S ohledem na rozsah tématu blokových výjimek je oblasti úpravy tohoto 

systému věnována pozornost v následujících kapitolách. 
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3. Charakteristika blokových výjimek

Podstatou blokových výjimek je skupinové vynětí, en bloc, ze zákazu z dohod 

narušujících hospodářskou soutěž, kdy výhody plynoucí zejména pro spotřebitele 

převažují nad negativními dopady na soutěž. Lze je chápat také jako „konkretizaci 

legálních výjimek upravených v čl. 101 odst. 3 SFEU.“29

Pojem blokových výjimek není na úrovni unijního práva pojmem legálním, ale 

spíše označením, že výjimky jsou udělovány určitým skupinám, tedy „blokům“, dohod 

soutěžitelů. Oproti tomu, podle vnitrostátní právní úpravy pojem blokových výjimek za 

legální považovat můžeme, neboť bylo do ZOHS novelou č. 361/2005 Sb. vloženo

ustanovení § 4 se stejnojmenným označením. V souladu s tímto ustanovením lze rozlišit 

dva druhy blokových výjimek, a to unijní blokové výjimky a blokové výjimky povolené 

Úřadem.

Na tomto místě bych se pozastavila nad použitou terminologií. Dne 19. 9. 2012 

byl přijat zákon č. 360/2012 Sb.,30 který ač je již součástí platného českého právního 

řádu, nabude účinnosti k 1. 12. 2012. Jeho obsahem je novela ZOHS, kde mimo jiné 

dochází k úpravě blokových výjimek obsažené v § 4 ZOHS. Novela nepřináší obsahové 

změny úpravy, nýbrž změnu dikce § 4 ZOHS s ohledem na změnu relevantních 

ustanovení evropských předpisů, především s ohledem na přijetí SFEU. Zákon 

č. 360/2012 Sb. tak mimo jiné odstranil pojem „komunitární“, který nahrazuje pojmem 

„unijní“. S ohledem na skutečnost, že již tento zákon je součástí právního řádu, převzala 

jsem jím zavedenou terminologii do obsahu své práce. Pojem „komunitární“ je 

používán pouze tam, kde se výklad týká pouze historických událostí do roku 1993.

Unijní blokové výjimky jsou specifikovány ustanovením § 4 odst. 1 ZOHS.

Jedná se o výjimky ze zákazu dohod přijaté Radou nebo Komisí. Týkají se těch 

soutěžních dohod, které podle čl. 101 SFEU nemohou mít vliv na obchod mezi 

členskými státy Evropské unie a splňují podmínky stanovené blokovými výjimkami 

přijatými na základě čl. 101 odst. 1 SFEU k provedení čl. 101 odst. 3 SFEU.

                                                
29 MUNKOVÁ, Jindřiška; SVOBODA, Pavel; KINDL, Jiří. Soutěžní právo, 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2012, s. 205. 

30 Zákon č. 360/2012, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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Druhým typem dovolených blokových výjimek podle ZOHS jsou ty, jež jsou 

udělovány Úřadem.31 Úřad má pravomoc vyhlásit blokové výjimky ze zákazu dohod 

narušujících soutěž, které zejména spotřebitelům přinášejí výhody. Jedná se tedy o 

specifické blokové výjimky aplikované pouze na národní úrovni.

Před účinností novely č. 361/2005 Sb. tedy na národní úrovni existoval dvojí 

systém výjimek, kdy blokové výjimky byly vydávány Radou nebo Komisí, ty se 

vztahovaly na vztahy s unijním prvkem, a zároveň Úřad vydával vyhláškou další systém 

národních blokových výjimek, jejichž obsah byl de facto překlopen z výjimek přijatých 

Radou nebo Komisí. Novelou ZOHS č. 361/2005 Sb. byl systém zjednodušen aplikací 

unijních blokových výjimek na vztahy bez unijního prvku. Na dohody, které se netýkají 

obchodu mezi členskými státy a které splňují podmínky stanovené blokovými 

výjimkami vydanými Radou nebo Komisí, se uplatní úprava přijatých unijních

blokových výjimek. V současné době zůstává zachována pravomoc Úřadu vydat 

blokovou výjimku pro vztahy bez unijního prvku, v praxi takové výjimky Úřad

nevydává.

Předmětem této práce jsou s výjimkou výše zmíněného obsahu ustanovení 

§ 4 odst. 2 ZOHS blokové výjimky přijaté Radou nebo Komisí. Pokud tedy práce 

pojednává o blokových výjimkách, jedná se o systém výjimek vydaných těmito orgány 

Evropské unie.

Zatímco ustanovení § 3 odst. 1 ZOHS obsahuje generální klauzuli zakázaných 

kartelových dohod,32 blokové výjimky představují nástroj, který umožňuje existenci 

de lege lata dohodám, které by pro svůj obsah byly zakázané z důvodu narušování 

hospodářské soutěže. Zákaz těchto dohod a následně jejich absolutní neplatnost ex tunc 

ve smyslu ustanovení § 39 zákona č. 40/1964, občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů (ObčZ) nepřicházejí do úvahy, pokud je bloková výjimka převzata 

do tuzemského právního řádu v souladu s ustanovením § 4 ZOHS, tedy pokud je její 

negativní dopad převážen výhodami například pro spotřebitele. Podmínka převzetí do 

                                                
31 § 4 odst. 2 ZOHS.

32 Pojem „kartelových dohod“ je pojmem označující dohody narušující hospodářskou soutěž. Zatímco 

v praxi je běžně používán, v odborné literatuře se jedná o termín starší. Rozhodovací praxe a evropská 

právní úprava však potvrdily, že rozsah termínu kartelových dohod se vztahuje jak na horizontální, tak na 

vertikální dohody. In ELIÁŠ, Karel; BEJČEK, Josef aj. Kurs obchodního práva: obecná část, soutěžní 

právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 480 – 481.
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vnitrostátního právního řádu je splněna vždy s ohledem na skutečnost, že blokové 

výjimky jsou vydávány formou nařízení Komise, která jsou na vnitrostátní právo přímo 

aplikovatelná.

Pokud dohody splní podmínky stanovené nařízením o blokové výjimce, jsou ze 

zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž vyňaty ex lege bez potřeby notifikace 

Úřadu nebo bez potřeby zahájení řízení o udělení individuální výjimky. Výhodu spatřuji 

především v odpadnutí administrativních povinností, které by soutěžitelé jinak byli 

povinni plnit. Na druhé straně může ze strany soutěžitelů docházet k nesprávným 

interpretacím nařízení a tím i k jednání v rozporu s právem na ochranu hospodářské 

soutěže. Od soutěžitelů se předpokládá jistá míra obezřetnosti. Pokud je například 

nařízení o blokové výjimce vydáno s platností na dobu určitou, po jejímž uplynutí 

přestane bloková výjimka platit, ponese soutěžitel odpovědnost a riziko udělení pokuty 

nebo jiného opatření za včasné nepřizpůsobení se nové situaci a novým právním 

podmínkám.

Na tomto místě bych také ráda zdůraznila, že unijní pojetí soutěžního práva je ze 

své dikce adresováno podnikům, nikoliv soutěžitelům,33 jak plyne z ustanovení 

ZOHS.34 Podnik je třeba chápat v širším smyslu jako jednotku zabývající se 

hospodářskou činností bez ohledu na právní subjektivitu nebo právní formu.35 Obsahově 

se oba pojmy, podnik a soutěžitel, příliš neliší.

Hlavní funkcí blokových výjimek je zmírnění následků zákazu dohod 

narušujících hospodářskou soutěž ve prospěch těch ujednání, které s sebou nesou 

všeobecné výhody pro společnost. Pokud jde například o právní úpravu dohod o vývoji, 

domnívám se, že blokovými výjimkami je vynětí ze zákazu dohod pojato tak široce, že 

lze uvažovat de facto o úplném potlačení zákazu dohod podle čl. 101 odst. 1 SFEU.

                                                
33 Srovnej čl. 101 SFEU, § 3 ZOHS.

34 § 2 odst. 1 ZOHS.

35 Rozsudek ESD ze dne 23. 4. 1991 ve věci č. C 41/90, Klaus Höfner a Fritz Elser v. Macrotron GmbH

[1991] ECR I-1979. Více k pojmu podnik v unijním soutěžním právu viz KINDL, Jiří. Podnik nebo 

soutěžitel… záleží na tom? Právní rozhledy. 2006, roč. 14, č. 5, s. 161 - 170.
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3.1 Důvody a potřeba vzniku blokových výjimek 

V této kapitole se budu v obecné rovině zabývat důvody vzniku blokových 

výjimek. Začlenění počátků úpravy blokových výjimek do historického kontextu je

podrobněji rozpracováno v následující kapitole.

V teoretické rovině je jedním z důvodů přijetí konceptu blokových výjimek 

tzv. teorie imanence.36 V situaci, kdy spolupráce mezi soutěžiteli omezuje hospodářskou 

soutěž, je nutné zohlednit rovněž užitek takové kooperace. Podle teorie imanence je 

nutno volit cestu většího užitku a menšího zla i za cenu omezení hospodářské soutěže. 

Prostředkem realizace této teorie jsou právě blokové výjimky jako normativní nástroj, 

jímž je jinak zakázané chování povoleno.

Předmětem skupinových neboli blokových výjimek mohou být selektivní 

distribuční systémy, kdy v zájmu uchování kvality zboží, tedy v zájmu spotřebitelů, je, 

aby zboží nebo služby byly dodávány, vyráběny a poskytovány kvalifikovanými 

soutěžiteli. Může tedy opodstatněně dojít k omezení nebo vyloučení hospodářské 

soutěže v zájmu zachování dobrého jména zboží nebo služeb. Kontrola výroby a vývoje 

je proto v daném případě rovněž upřednostněna.

V praktické rovině si přijetí blokových výjimek jako řešení neudržitelné situace 

vyžádala Komise. Ta čelila problému stále narůstajícího množství žádostí podniků a 

soutěžitelů o udělení individuálních výjimek ze zákazu dohod narušujících 

hospodářskou soutěž. Řešením administrativního vytížení proto mělo být obecné 

vymezení smluvních podmínek, za kterých budou moci dohody podniků požívat výhody 

výjimky ze zákazu dohod. Účelem konceptu blokových neboli skupinových výjimek 

bylo z praktického hlediska především omezení počtu žádostí a snížení vytíženosti 

Komise.

V pozadí rostoucího počtu individuálních žádostí a později velmi častým 

důvodem pro udělení blokové výjimky byla snaha o zvýšení odbytu zboží a služeb.

Domnívám se, že z praktického hlediska bylo v zájmu naplnění cílů 

Společenství také účelné činit taková opatření, která by napomohla k urychlení 

                                                
36 ELIÁŠ, Karel; BEJČEK, Josef aj. Kurs obchodního práva: obecná část, soutěžní právo. 5. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 421.
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evropské hospodářské integrace a zamezila by vzniku dalších překážek v oblasti 

hospodářské soutěže.

Na tomto místě bych zhodnotila, že jak v teoretické, tak v praktické rovině 

poskytovaly blokové výjimky vhodné řešení situace hospodářské soutěže ES, a to i přes 

skutečnost, že jejich struktura doznala v průběhu následujících let řady změn.

3.2 Blokové výjimky a jejich historický vývoj 

3.2.1 Historický vývoj v právu Evropských společenství a Evropské unii

Vývoj evropského soutěžního práva je neodmyslitelně spjat s integračními 

snahami, které směřovaly především ke kooperaci evropských států za účelem 

usnadnění obchodování a snížení administrativního zatížení přeshraničních obchodů.

Vznikaly ekonomické integrace, mezi nimi i Evropské společenství, jehož cílem bylo 

vytvoření nadnárodního hospodářského systému založeného na shodných pravidlech 

pro více států. Právní zakotvení hospodářské soutěže jako inherentní součásti

společného trhu proto bylo upraveno již v zakládající SES,37 a to především v tehdejších 

ustanoveních čl. 85 a 86.

Přijetí blokových výjimek jako snaha o řešení příliš velkého počtu žádostí o 

udělení individuální výjimky, které byla Komise nucena vyřizovat, můžeme datovat do 

60. let 20. století.

Vůbec prvním nařízením, které provádělo tehdejší ustanovení SES o ochraně 

hospodářské soutěže, bylo nařízení Rady č. 17 z roku 1962.38 To zavedlo systém

monitorování Komisí, které byli soutěžitelé a podniky povinni notifikovat uzavřené 

dohody vedoucí k omezení obchodu na trhu členských států, aby mohli požívat výhod 

výjimky ze zákazu dohod. Tato praxe se však záhy projevila jako nevyhovující. 

Komise, která měla výlučnou pravomoc povolovat dohody omezující hospodářskou 

soutěž za splnění předpokladů v čl. 101 odst. 3 SFEU, byla tak nucena vyřizovat velké 

množství oznámení a žádostí o povolení. Dohoda, která nebyla notifikována Komisi, 

                                                
37 Část první SES; Část třetí, Hlava I, Kapitola 1 SES.

38 Nařízení Rady č. 17 ze dne 6. 2. 1962, první nařízení provádějící články 85 a 86 Smlouvy (Úř. věst. 

č. 13, 21. 2. 1962, s. 204/62). 
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nemohla být vyňata ze zákazu dohod v souladu s příslušnými ustanoveními, což plyne 

rovněž z rozhodnutí ESD ve věci Salonia v. Poidomani a Giglio.39 ESD v tomto případě 

jednal ve věci žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce. Spor se týkal distribuce novin a 

letáků, kdy soud vyloučil možnost aplikace výhody blokové výjimky na předmětné 

smlouvy stran.

Následně vydala Rada nařízení č. 19/65/EHS ze dne 2. 3. 196540 „s ohledem na 

velký počet oznámení podaných podle nařízení č. 17 [...], aby bylo pro usnadnění úlohy 

Komise možno formou nařízení prohlásit, že ustanovení čl. 85 odst. 1 neplatí pro určité 

kategorie dohod.“41 Nařízení Rady z roku 1965 představovalo první normu, kterou byla 

Komise zmocněna k vydávání blokových výjimek.

Po vydání tohoto nařízení byl ESD nucen řešit případ, kdy se Itálie mimo jiné 

domáhala zrušení nařízení Rady č. 19/65 pro rozpor s čl. 85, 86, 87 SES z důvodu 

zneužití pravomocí. ESD rozsudkem žádost zamítl a potvrdil tak legální zmocnění 

Komise k vydávání nařízení o blokových výjimkách ze zákazu dohod narušujících 

hospodářskou soutěž.42

Problematika nadměrného zatížení Komise pak byla důvodem revize přístupu k 

blokovým výjimkám v 90. letech, kdy bylo upuštěno od formalistického pojetí výjimek

a kdy se do popředí dostal ekonomický přístup posuzování dohod omezujících 

hospodářskou soutěž. Posun byl poprvé zaznamenán v nařízení Komise č. 2790/199943

spolu s pokyny.44 Do té doby Komise přijala řadu nařízení o blokových výjimkách, jak 

vertikálních, horizontálních, tak i pro jednotlivá odvětví, nejčastěji dopravu, 

pojišťovnictví a zemědělství.

Následné snahy směřovaly především k odstranění nefunkčních mechanismů, 

proces modernizace byl završen v roce 2002, kdy bylo přijato nařízení Rady č. 1/2003 o 

                                                
39 Rozsudek ESD ze dne 16. 6. 1981 ve věci č. 126/80, Salonia v. Poidomani a Giglio [1981] ECR 1563.

40 Nařízení Rady č. 19/65/EHS ze dne 2. 3. 1965 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie 

dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. č. 36, 6. 3. 1965, s. 533).

41 Ibid., preambule.

42 Rozsudek ESD ze dne 13. 7. 1966 ve věci č. 32/65, Itálie v. Rada a Komise [1966] ECR 389. 

43 Nařízení Komise (ES) č. 2790/1999 ze dne 22. 12. 1999 o použití čl. 81 odst. 3 SES na kategorie 

vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 336, 29. 12. 1999, s. 21).

44 Sdělení Komise - Pokyny k vertikálním omezením (Úř. věst. C 291, 13. 10. 2000, s. 1).
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provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy.45

Změny, které přineslo, byly natolik četné a významné, že je obsahu tohoto aktu 

věnována následující samostatná kapitola.

Ráda bych také poukázala na to, že zatímco hmotněprávní úprava blokových 

výjimek a obecně zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž zůstala víceméně 

neměnná, výrazných změn doznala interpretační a procesní rovina oblasti soutěžního 

práva.

3.2.2 Nařízení Rady č. 1/2003

Přijetí nařízení Rady č. 1/2003 předcházelo vydání právně nezávazné Bílé knihy 

o modernizaci pravidel implementujících články 85 a 86,46 která předesílala

nadcházející výrazné změny evropské soutěžní politiky. Cílem nařízení Rady č. 1/2003

byla především modernizace soutěžní úpravy, zmocnění Komise k řešení závažnějších 

problémů a zajištění funkčnosti celého soutěžního systému prostřednictvím zmocnění 

národních soutěžních orgánů.

Obsahem tohoto nařízení byla právní úprava o provádění pravidel hospodářské 

soutěže stanovených v článcích 101 a 102 SFEU. 

Nařízení Rady č. 1/2003 bylo do českého právního řádu implementováno 

novelou zákona ZOHS č. 340/2004 Sb. Za nejvýraznější změnu, kterou přineslo, 

považuji změnu v charakteru kontroly kartelů s cílem právní úpravu a postupy 

zjednodušit. Původní kontrola ex ante tak byla nahrazena kontrolou ex post. „Dohody, 

rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě ve smyslu čl. 81 odst. 1 Smlouvy, které splňují 

podmínky čl. 81 odst. 3 Smlouvy, se nezakazují, aniž by k tomu bylo nezbytné předchozí 

rozhodnutí.“47 Zatímco podle předchozí úpravy posuzovala Komise, zda by měla být 

kartelová dohoda zakázaná, podle nové úpravy náleželo toto posouzení soutěžitelům.

Otázka posuzování dohod je velmi sporná. Na straně jedné soutěžitelé nakládají se 

                                                
45 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. 12. 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže 

stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4. 1. 2003, s. 1).

46 Bílá kniha o modernizaci pravidel implementujících články 85 a 86 Smlouvy (Úř. věst. C 132, 

12. 5. 1999, s. 1).

47 Ibid., čl. 1 odst. 2.
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svobodou, nejsou omezeni dlouhým administrativním rozhodováním Komise. Na straně 

druhé s sebou kontrola ex post nese nejistotu soutěžitelů, zda situaci vyhodnotí správně, 

aby nemuseli čelit sankčním opatřením. Od přijetí tohoto přístupu se očekávalo 

především zmírnění administrativního zatížení Komise, která byla nucena vyřizovat 

množství individuálních žádostí o povolení výjimek ze zákazu dohod.

Nařízení Rady č. 1/2003 rovněž zakotvilo spolupráci mezi Komisí a orgány pro 

hospodářskou soutěž členských států48 a umožnilo jednotlivcům dovolávat se pravidel 

hospodářské soutěže EU před vnitrostátními soudy, které jsou nadány odpovědností za 

provádění článků 101 a 102 SFEU.49 Pravomoc národních soudů zabývat se řešením 

případu podle čl. 101 SFEU byla v 70. letech zakotvena judikaturou ESD, a to 

v rozhodnutí ve věci Belgische Radio en Televisie v. SV SABAM and NV Fonior.50

Fungování nové spolupráce mezi Komisí a vnitrostátními soudy Komise zhodnotila a 

závěry hodnocení uveřejnila prostřednictvím Sdělení Komise v roce 2004.51

Rozšířeny byly rovněž pravomoci Úřadu, čímž Komise ztratila výlučné 

postavení v soutěžní oblasti. Novelou52 bylo do ZOHS vloženo ustanovení § 20a, 

kterým se Úřad zmocňuje k aplikaci článků 101 a 102 SFEU, „pokud by jednání 

soutěžitelů mohlo mít vliv na obchod mezi členskými státy“53 ve smyslu čl. 101 nebo 

čl. 102 SFEU. Úřad získal pravomoc požadovat na soutěžitelích, aby zastavili 

protiprávní jednání pro futuro, dále nabyl oprávnění nařídit předběžná opatření dle § 61 

zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,54 ukládat pokuty a přijímat závazky navržené 

soutěžiteli k odstranění závadného stavu.

Kooperace mezi Komisí a Úřadem je s odkazem na nařízení Rady č. 1/2003 

realizována prostřednictvím vzájemným poskytováním informací a dokumentů 

                                                
48 Ibid., čl. 11.

49 Ibid., čl. 15.

50 Rozsudek ESD ze dne 27. (21) 3. 1974 ve věci č. 127/73, Belgische Radio en Televisie v. SV SABAM 

and NV Fonior [1974] ECR 313.

51 Sdělení Komise o spolupráci mezi Komisí a vnitrostátními soudy při používání článků 81 a 

82 Smlouvy o ES, (Úř. věst. C 101, 27. 4. 2004, s. 54).

52 Zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o 

změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony.

53 Ibid., § 20a odst. 1.

54 Zmocnění je obsaženo v ustanovení § 25a ZOHS.
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v konkrétních případech, prováděním šetření a konzultací a v neposlední řadě také 

možností postoupit řešení případu Komisi či požádat o zařazení případu na pořad 

jednání Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení (Advisory 

Committee on Restrictive Practices and Dominant Positions). Poradní výbor pro 

restriktivní praktiky a dominantní postavení se tak stal ústředním poradním orgánem, 

který nahradil dosud existující zvláštní poradní výbory, Poradní výbor pro dohody a 

dominantní postavení v námořní dopravě55 a v letecké dopravě.56

Nově zapojené soutěžní úřady členských států vytvořily spolu s Komisí 

tzv. Evropskou soutěžní síť (European Competition Network), v rámci níž a v souladu 

se snahou zmírnit administrativní zatížení Komise, se Komise zabývala pouze případy, 

které nemohly být efektivně vyřešeny na národní úrovni členských států nebo které 

z teritoriálního hlediska přesahovaly území více členských států. Nově vzniklé 

spolupráci pak odpovídala zavedená povinnost předávání informací a dokumentů mezi 

úřady navzájem, i ve vztahu ke Komisi. Rozhodování úřadů členských států by v zájmu 

zachování jednotné aplikace práva mělo být v souladu s rozhodnutím Komise, pokud se 

již obdobnou věcí zabývala.  

Závěrem obou předchozích kapitol zhodnotím dosavadní vývoj z kontextu 

vydaných normativních aktů, soft law i judikatury. V unijním soutěžním právu je patrný 

posun od formalismu k ekonomickému přístupu, pokud jde o posuzování dohod mezi 

soutěžiteli. S ohledem na nařízení Rady č. 1/2003 došlo také k decentralizaci 

posuzování soutěžních případů, kdy byly pravomoci svěřeny národním orgánům pro 

hospodářskou soutěž. Komise rozhoduje případy závažnější nebo komplikovanější, 

popřípadě ty, které překračují hranice více členských států v souladu se zachováním 

zásady efektivity.

                                                
55 Nařízení Rady (EHS) č. 4056/86 ze dne 22. 12. 1986, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článkům 

85 a 86 Smlouvy v námořní dopravě (Úř. věst. L 378, 31. 12. 1986, s. 4).

56 Nařízení Rady (EHS) č. 3975/87 ze dne 14. 12. 1987, kterým se stanoví postup pro použití pravidel 

hospodářské soutěže pro podniky v odvětví letecké dopravy (Úř. věst. L 374, 31. 12. 1987, s. 1).
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3.2.3 Historický vývoj v českých zemích

K právní úpravě blokových výjimek a samotnému konceptu blokových výjimek 

se pozornost začala upínat v souvislosti se snahou reflektovat v našem právním řádu

právní úpravu ES a EU. Snaha harmonizovat český a unijní právní řád na počátku 

90. let minulého století vyústila v přijetí novelizací zákonů a nových konceptů.

Prvním právním předpisem, především pak po novelizacích, jehož znění

zohledňovalo evropské soutěžní právo, byl zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně hospodářské 

soutěže z roku 1991). Problematika blokových výjimek se do dikce zákona explicitně 

nepromítla, ale novely zákona57 byly přijaty s odkazem na evropskou úpravu soutěžního 

práva.

Zákon o ochraně hospodářské soutěže z roku 1991 byl adresován podnikatelům. 

Tato koncepce se však brzy prokázala jako nevyhovující, a proto byla v roce 1993 

zavedena úprava pro soutěžitele, čímž se však stále lišila od úpravy evropského 

soutěžního práva, kde je základním adresátem úpravy podnik.

Novelou č. 286/1993 Sb. bylo do zákona o ochraně hospodářské soutěže z roku 

1991 vloženo ustanovení § 6a, kterým bylo Ministerstvo pro hospodářskou soutěž

oprávněno vyhláškou povolit obecnou výjimku. Obecné výjimky byly ze strany 

Ministerstva pro hospodářskou soutěž povolovány zejména, pokud na jejím udělení 

měli zájem spotřebitelé nebo bylo-li to prospěšné pro vývoj. Ačkoliv pojetí obecných

výjimek nelze s blokovými výjimkami ztotožňovat, a nelze proto dovodit, že by obecné 

výjimky představovaly koncept blokových výjimek překlopený z evropské právní 

úpravy, znamenalo přijetí ustanovení § 6a posun v pojetí skupinových výjimek obecně a 

především krok k harmonizaci vnitrostátního práva s unijním soutěžním právem.

Rozdíl mezi obecnou a blokovou výjimkou je patrný například při srovnání 

české a evropské právní úpravy franchisingové smlouvy. V souladu s ustanoveními

                                                
57 Mezi novely, jejichž cílem bylo mimo jiné zachytit harmonizační opatření a snahu přiblížit se 

evropskému soutěžnímu právu patřil zákon č. 286/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon 

č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., a zákon č. 513/1991 

Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. a zákona 

č. 600/1992 Sb.
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zákona o ochraně hospodářské soutěže z roku 1991 je tato smlouva považována za 

zakázanou. Podle evropské úpravy se na ni však vztahuje bloková výjimka. Ta byla 

původně obsažena v nařízení Komise č. 4087/88 ze dne 30. 11. 1988.58 V evropském

kontextu proto franchisingová smlouva zakázaná a neplatná nebyla.

Významný vliv na tehdejší právní úpravu hospodářské soutěže mělo přijetí a 

následná ratifikace Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na 

jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé59

(Asociační dohoda) a tím i vznik požadavku harmonizace soutěžního práva EU. 

Asociační dohoda představovala klíčovou dohodu upravující vztahy mezi ČR a EU v 

období před vstupem do Unie, kdy sbližování práva českého s právem EU a jejich

vzájemná kompatibilita bylo jednou z podmínek pro vstup do Unie.

Podle článku 64 Asociační dohody se ČR zavázala k respektování tehdejšího 

znění článků 85, 86 a 92 SES v oblasti ochrany hospodářské soutěže.60 Ustanovení

článku 64 nadto obsahovalo interpretační pravidlo, podle něhož „jakékoli praktiky, 

které jsou v rozporu s tímto článkem, budou posuzovány na základě kritérií 

vyplývajících z uplatňování pravidel čl. 85, 86, 92 smlouvy ES“.61 Jsem toho názoru, že 

toto ustanovení lze vztáhnout rovněž na nařízení Komise, kterými byly například 

uděleny blokové výjimky.

Ačkoliv se ČR zavázala dodržovat požadavky plynoucí z Asociační dohody, 

skutečnost, že Asociační dohoda nebyla přímo účinná, byla chápána jako její 

nedostatek. K vynutitelnosti práv a povinností plynoucích z Asociační dohody bylo 

proto zapotřebí, aby Rada přidružení přijala příslušné prováděcí právní normy. 

                                                
58 Nařízení Komise č. 4087/88 ze dne 30. 11. 1988 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na kategorie 

franšízových dohod (Úř. věst. L 359, 28. 12. 1988, s. 46).

59 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající 

přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy 

na straně druhé.

60 Dohody narušující hospodářskou soutěž, zneužívání dominantního postavení a veřejná podpora 

narušující soutěž jsou neslučitelné s Asociační dohodou.

61 Čl. 64 odst. 2 Asociační dohody. In PÍTROVÁ, Lenka. Informační podklad: č. 1.088. Evropská 

dohoda. Parlamentní Institut [online] [cit. 6. 10. 2012]. Dostupné z www: 

www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=20459.
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Rada přidružení tak učinila mimo jiné rozhodnutím Rady přidružení 1/96 mezi 

Evropskými společenstvími jejich členskými státy na straně jedné a Českou republikou 

na straně druhé o prováděcích pravidlech pro aplikaci ustanovení o hospodářské soutěži, 

které bylo uveřejněno pod č. 233/1996 Sb., jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 

o sjednání Rozhodnutí č. 1/96 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a 

jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o 

Prováděcích pravidlech pro aplikaci ustanovení o hospodářské soutěži.

Podle mého názoru lze tedy uzavřít, že ačkoliv ČR nebyla členem EU v letech, 

kdy byl zákon o ochraně hospodářské soutěže z roku 1991 platný a účinný, ustanovení o 

hospodářské soutěži zakotvená v SES byla v našich podmínkách použitelná.62 Otázkou 

zůstává aplikovatelnost například přináležející judikatury ESD. V tomto ohledu se 

domnívám, že odkaz na relevantní rozhodnutí ESD by také byl na místě.

Dne 1. 7. 2001 nabyl účinnosti ZOHS, který již plně reflektoval právní úpravu 

evropského soutěžního práva a rovněž také derogoval63 zákon o ochraně hospodářské 

soutěže z roku 1991. Úřad rovněž formou vyhlášky vydal blokové výjimky ve snaze 

respektovat úpravu evropského práva. Vyhlášky byly publikovány ve Sbírce zákonů 

pod č. 198/2001 Sb. až 205/2001 Sb. Jejich obsah měl kopírovat unijní úpravu, nicméně 

ne vždy byl obsah vyhlášek „překlopen“ z nařízení Komise přesně. Po vstupu ČR do 

Unie vyhlášky v podstatě ztratily na významu. V tomto ohledu bych upozornila na 

čtvrtou novelu ZOHS, č. 361/2005 Sb.,64 kterou byly v roce 2005 do českého 

soutěžního práva inkorporovány unijní blokové výjimky, které byly aplikovány přímo 

na celém území ČR. Zároveň došlo ke zrušení výjimek doposud vydaných Úřadem.

V souladu s ustanovením § 8 ZOHS měl dále Úřad pravomoc udělit individuální 

výjimku. Výjimka byla udělována na základě žádosti o povolení podané soutěžiteli, 

pokud dohoda splnila kumulativní výčet kritérií uvedených v § 8 ZOHS, a to:

1) přispění ke zlepšení výroby a distribuce zboží nebo k podpoře technického či 

hospodářského rozvoje za předpokladu, že taková dohoda vyhrazovala 

spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích;

2) neuložení soutěžitelům omezení, která by nebyla nezbytná;

                                                
62 Asociační dohoda vstoupila v účinnost od 1. 5. 1995.

63 § 28 ZOHS.

64 Zákon č. 361/2005 Sb., kterým se mění zákon o ochraně hospodářské soutěže a některé další zákony.
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3) neumožnění soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu 

zboží, které se dohoda týká.

Pokud byla výše uvedená kritéria splněna, mohl Úřad individuální výjimku povolit 

až na dobu 5 let.65

Úřadu rovněž náležela pravomoc zrušit rozhodnutí o povolení individuální výjimky 

ze zákazu dohod, změnit je, omezit či stanovit nové podmínky trvání, a to pokud došlo:

1) ke změně podmínek rozhodných pro povolení výjimky nebo/a

2) ke zneužívání povolení účastníky dohody nebo k jednání účastníků dohody 

v rozporu se stanovenými podmínkami o povolení výjimky nebo/a

3) k vydání rozhodnutí o povolení výjimky na základě nepravdivých nebo 

neúplných informaci a podkladů nebo k nepoctivému získání takového 

rozhodnutí o povolení výjimky.66

Ustanovení § 8 a 9 ZOHS, která upravovala povolení individuálních výjimek, byla 

zrušena zákonem č. 340/2004 Sb. v souvislosti se vstupem ČR do EU. Od 1. 5. 2004 má 

tedy vynětí ze zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podobu blokových 

výjimek namísto výjimek individuálních, s odkazem na nařízení Rady č. 1/2003.

Následující novely ZOHS byly přijaty v důsledku změn evropského soutěžního práva.

Ačkoli ve vývoji národní úpravy soutěžního práva zřetelně pozorujeme posun 

k harmonizaci s evropskou právní úpravou, je třeba poukázat rovněž na to, že cíle obou 

systémů nejsou zcela totožné, což ve svém rozsudku ve věci Walt Wilhelm67 judikoval

ESD. Na rozdíl od národního pojetí soutěžního práva, je v unijní úpravě akcentován 

zájem EU a zohledňována možnost omezení obchodu mezi členskými státy, která je 

chápána jako nežádoucí.

                                                
65 § 9 odst. 2 ZOHS.

66 § 9 odst. 5 ZOHS.

67 Rozsudek ESD ze dne 13. 2. 1969 ve věci č. 14/68, Walt Wilhelm a další v. Bundeskartellamt [1969] 

ECR 1.
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4. Blokové výjimky v praxi

V praxi jsou blokové výjimky vydávány formou nařízení Rady nebo Komise. 

Jsou proto přímo aplikovatelné na územích členských států bez potřeby transpozice 

nebo vydávání národních předpisů.

Nařízení jsou dále často doplňována soustavou sdělení, oznámení a dalších 

informací, které vydává Komise. Ta mají charakter soft law, a proto nejsou právně 

vynutitelná. Ačkoliv s nimi není spojena povinnost formální závaznosti, jejich význam 

je pro aplikaci nařízení zásadní. Ustanovení nařízení mohou být často vykládána široce, 

pokyny a oznámení tak stanoví hranice interpretace.68 Touto otázkou se zabýval ESD 

v rozsudku ve věci BMW v. ALD,69 kdy stanovil, že udělení výjimky ze zákazu dohod 

narušujících hospodářskou soutěž může být interpretováno v širším kontextu, pouze 

pokud takový výklad není v rozporu s vydaným nařízením.

Pokyny, oznámení a sdělení jsou pro Komisi samotnou závazná při její 

rozhodovací činnosti, slouží jako vodítko pro chování podniků a usnadňují aplikaci 

nařízení. Umožňují větší míru předvídatelnosti rozhodovací praxe Komise a ESD, 

poskytují větší právní jistotu a zajišťují tak transparentnost přístupu a postupů orgánů 

EU. Národní Úřad k těmto dokumentům při aplikaci a rozhodování rovněž běžně 

přihlíží. Hlavním smyslem dokumentů soft law je snaha o bezproblémovou aplikaci a 

interpretaci soutěžního práva.

Praktické otázky vydávání nařízení o blokových výjimkách, individuální odnětí 

výhody blokové výjimky, neaplikovatelnost nařízení a jejich obsahová stránka jsou 

předmětem práce v následujících kapitolách.

4.1 Vydání blokové výjimky

Obecné zmocnění k vydávání blokových výjimek náleží Radě,70 v praxi však 

Rada ve většině případů pověřila vydáním nařízení o blokových výjimkách Komisi.71

                                                
68 MACNAB, Andrew aj. Bellamy & Child materials on European Community law of competition, 

Oxford: Oxford University Press, 2011, s. 187.

69 Rozsudek ESD ze dne 24. 10. 1995 ve věci č. C-70/93, BMW v. ALD [1995] ECR 1-3439.

70 Čl. 103 odst. 1 SFEU.
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Nařízení o vydání skupinové výjimky ze zákazu dohod, která byla vydána Radou, se 

týkala oblasti silniční dopravy, vodní dopravy a námořních cest.72

Legislativní proces vydávání nařízení o blokových výjimkách je 

komplikovanější. Návrh nařízení je Radě oprávněna podat Komise. V souladu 

s čl. 103 odst. 1 SFEU jej pak Rada přijímá po konzultaci s Evropským Parlamentem.73

Nařízení č. 19/65 v čl. 6 specifikuje povinnost Komise konzultovat návrh před tím, než 

jej Komise zveřejní a před tím, než jej přijme, s Poradním výborem pro restriktivní 

praktiky a dominantní postavení.

Pokud jde o podmínky udělení blokové výjimky, zákaz dohod ustanovený v 

čl. 101 odst. 1 SFEU je neúčinným, pokud se jedná o dohody, které by byly jinak 

zakázané v souladu s čl. 101 odst. 1 SFEU, avšak splňují kritéria stanovena v nařízení o 

vydání blokové výjimky. Podstatný je všeobecný přínos pro podniky a spotřebitele, 

který převažuje nad omezeními, která s sebou takové dohody nesou. Na základě 

nařízení jsou dotčené dohody dovolenými na základě čl. 101 odst. 3 SFEU.

Nařízení o vydání blokové výjimky jsou zpravidla vydávána na dobu omezenou. 

Pokud se aplikace nařízení stane nevhodnou nebo neúčinnou, Komise má možnost jej 

upravit za účelem zefektivnění úpravy nebo naopak účinnost nařízení prodloužit. 

                                                                                                                                              
71 Mezi zmocňovací nařízení můžeme uvést nařízení Rady č. 19/65/EHS ze dne 2. 3. 1965 o použití čl. 85 

odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. č. 36, 6. 3. 1965, 

s. 533), nařízení Rady (EHS) č. 2821/71 ze dne 20. 12. 1971 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na kategorie 

dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 285 , 29. 12. 1971, s. 46), nařízení 

Rady (EHS) č. 479/92 ze dne 25. 2. 1992 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, 

rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) (Úř. věst. L 55, 

29. 2. 1992, s. 3).

72 Například nařízení Rady (EHS) č. 1017/68 ze dne 19. 7. 1968 o uplatňování pravidel hospodářské 

soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 175, 23. 7. 1968, 

s. 1). Byla však vydána také nařízení pro oblast zemědělství. Více viz MACNAB, Andrew aj. Bellamy & 

Child materials on European Community law of competition, Oxford: Oxford University Press, 2011,

s. 188.

73 Čl. 103 odst. 1 SFEU.
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4.1.1 Nařízení o blokových výjimkách ze zákazu dohod narušujících 

hospodářskou soutěž

Formě nařízení je pozornost věnována v předchozí kapitole, tato kapitola je 

zaměřena spíše na obsahovou stránku normativního aktu, kterým jsou blokové výjimky 

vydávány. Pro tato nařízení je typické, že jsou velmi podrobná a obsahují množství 

legálních definic užitých pojmů pro účely správné aplikace a interpretace.

V úvodu nařízení jsou v preambuli deklarovány důvody, které k přijetí daného 

aktu vedly. První články pak zpravidla vymezují okruh podniků, na které se bloková 

výjimka vztahuje. Dotčeny jsou zpravidla podniky s omezeným podílem na relevantním 

trhu nebo s omezeným obratem. V úvodu jsou rovněž definované v nařízení užité 

pojmy. U starších nařízení o blokových výjimkách následuje specifikace ustanovení, 

které dohody musí obsahovat, aby mohly být vyňaty ze zákazu dohod en bloc. V další 

části bývají uvedena tvrdá omezení, která naopak použití nařízení vylučují. V závěru 

nařízení pak Komise stanoví přechodné období a omezenou dobu platnosti aktu. 

V některých nařízeních je nadto ustanoven systém kontroly jeho účinnosti, kdy je 

Komisi uložena povinnost vydat po určité době zprávu adresovanou orgánům Unie, 

prostřednictvím které Komise zhodnotí dopad nařízení na hospodářskou soutěž, navrhne

vhodnější změny úpravy nebo zrušení nařízení, pokud se prokáže jeho nefunkčnost. 

Současná podoba nařízení o blokových výjimkách se, především obsahově, liší 

od prvních vydaných nařízení. Zpočátku byla vydávána nařízení, která byla přísně 

strukturovaná, obsahovala seznam přesně vymezených ujednání, která musela dohoda 

mezi podniky obsahovat, aby ji bylo možné vyjmout ze zákazu dohod narušujících 

hospodářskou soutěž. Exaktně stanovené podmínky dohod odpovídaly tehdejšímu 

formalističtějšímu přístupu, který byl v oblasti hospodářské soutěže přijímán.

Pokud jde o obsahovou stránku nařízení, rozlišujeme tzv. bílé, šedé a černé 

klauzule, přičemž nařízení o blokových výjimkách ze zákazu dohod nelze aplikovat na 

šedé klauzule a dohody obsahující klauzule černé.

O bílých klauzulích hovoříme především na počátku vydávání blokových 

výjimek, kdy byly v nařízeních o blokových výjimkách stanoveny přesné podmínky pro 

jejich uplatnění. Později, na konci 90. let, byla přijata koncepce „co není zakázáno, je 

dovoleno“ a bílé, tedy dovolené, klauzule už nebylo třeba zvláště vymezovat. Zatímco 
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tedy starší nařízení obsahovala smluvní podmínky, které v dohodách podniky musely

pro vynětí ze zákazu dohod dodržet, později v 90. letech byl zvolen méně formalistický 

přístup, který je patrný z nařízení Komise č. 2790/1999.

Zatímco černé klauzule odpovídají tvrdým omezením (hard core restrictions) 

zmíněným výše, šedé klauzule (excluded restrictions) představují pouze omezující 

ustanovení dohod, které nemohou být výhodami blokových výjimek dotčeny. Na zbytek 

dohody se pak aplikují výhody blokové výjimky.

Obecně se u dohod s černými klauzulemi presumuje, že obsahují restriktivní 

ujednání s cílem narušit hospodářskou soutěž a že není možné, aby z takových dohod 

plynuly výhody pro spotřebitele. Prokázání opaku je pak třeba doložit například pro 

možnost vyloučen dohody ze zákazu v souladu s výjimkou de minimis.

Černé klauzule jsou uvedeny ve většině nařízeních o blokových výjimkách. Na 

tomto místě se zaměřím především na ta tvrdá omezení, která jsou specifikována

v nařízení Komise č. 330/2010,74 a to z toho důvodu, že toto nařízení se aplikuje plošně 

a dopadá na množství dohod.

V čl. 4 nařízení Komise č. 330/2010 je stanoveno, že tvrdá omezení jsou 

například taková ustanovení, která mají za cíl omezit možnost určení prodejní ceny, 

omezit území, na kterém je realizován prodej zboží nebo služby, nebo omezit okruh

zákazníků, kterým strana dohody může zboží nebo služby prodávat.

První černou klauzulí představuje omezení možnosti kupujícího určovat svou 

prodejní cenu. Omezením však není dotčena možnost dodavatele stanovit maximální 

prodejní cenu nebo doporučovat prodejní cenu. Takové ujednání nemá za důsledek 

nepoužitelnost výhod blokové výjimky a je definováno odlišně od obecné úpravy dohod 

o fixaci cen obsažené v SFEU.

K druhé černé klauzuli vztahující se k území, na kterém je realizován prodej 

zboží nebo služby, připouští nařízení Komise č. 330/2010 čtyři výjimky, kdy omezení 

není posuzováno jako omezení tvrdé.

Třetí a čtvrté tvrdé omezení se vztahuje k systému selektivní distribuce. Jedná se 

o omezení aktivních nebo pasivních prodejů konečným uživatelům členy systému 

                                                
74 Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. 4. 2010 o použití čl. 101 odst. 3 SFEU na kategorie 

vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 102, 23. 4. 2010, s. 1).
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selektivní distribuce, kteří působí na maloobchodní úrovni, a o omezení tzv. křížových 

dodávek mezi distributory uvnitř systému selektivní distribuce.

Poslední černou klauzulí uvedenou pod písmenem e) čl. 4 nařízení Komise 

č. 330/2010 představuje omezení možnosti dodavatele prodávat součásti jako náhradní 

díly konečným uživatelům, opravářům nebo poskytovatelům jiných služeb, kterým 

kupující nesvěřil opravy nebo provádění servisu svého zboží.

Obecně je důsledkem výskytu černých klauzulí v dohodách vynětí celé dohody 

z výhod poskytovaných blokovými výjimkami, proto by se uzavírání těchto takových 

dohod měli soutěžitelé vyhýbat. Jak sem již nastínila výše, jsem toho názoru, že 

v případě dohod se zanedbatelnými dopady na relevantní trh, které hospodářskou soutěž 

nemohou citelně omezit nebo narušit, mohou být výjimky z dohod narušujících 

hospodářskou soutěž aplikovány rovněž na dohody obsahující tvrdá omezení.

Důvodem striktního přístupu k dohodám s tvrdými omezeními je předpoklad, že 

tyto nemohou naplnit ustanovení čl. 101 odst. 3 SFEU. Je na podnicích a soutěžitelích, 

stranách dohody, aby prokázali pozitivní dopady uzavřené dohody na hospodářskou 

soutěž a splnění dalších podmínek stanovených č. 101 odst. 3 SFEU. Z Pokynů Komise 

k vertikálním dohodám plyne,75 že je možné, aby dohody, které obsahují tvrdá omezení, 

výjimečně splňovaly podmínky nutné k vynětí ze zákazu dohod.76

Pro podniky a soutěžitele by s ohledem na restriktivní omezení bylo nesnazší, 

aby se tvrdým omezením v dohodách vyhýbali, nebo aby byli schopni doložit, že taková 

omezení nemají citelný vliv na hospodářskou soutěž, popřípadě přinášejí spotřebitelům 

dostatečné výhody, aby omezení hospodářské soutěže bylo účelné.

Šedé klauzule se od tvrdých omezení odlišují především tím, že nepodmiňují 

vyloučení celé dohody z výhod blokových výjimek, ale pouze omezujících ustanovení.

Předpokladem je proto princip dělitelnosti dohody.77

Nařízení Komise č. 330/2010 uvádí rovněž výčet šedých klauzulí.78 Vymezeny 

jsou především tři závazky spadající mezi vyloučená ujednání. 

                                                
75 Sdělení Komise - Pokyny k vertikálním omezením (Úř. věst. C 130, 19. 5. 2010 s. 1).

76 Ibid., bod 60 – 64.

77 Ibid., bod 70 a 71.

78 Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. 4. 2010 o použití čl. 101 odst. 3 SFEU na kategorie 

vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 102, 23. 4. 2010, s. 1), čl. 5 odst. 1 písm. a) 

až c).
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Výhoda blokové výjimky nesmí být aplikována na restriktivní ustanovení o 

přímém nebo nepřímém zákazu soutěžit na dobu delší než pět let. To se netýká případů, 

kdy je zákaz soutěžit spojen s prodejem nebo pronájmem z prostor ve vlastnictví 

dodavatele.

Za druhé restriktivní omezení je považováno ujednání, kterým se kupující

zaváže po uplynutí dohody nevyrábět, nenakupovat nebo neprodávat určité zboží nebo 

služby. Výjimkou jsou ujednání o know-how, která jsou chráněna proti vynětí z výhod o 

blokových výjimkách zpravidla na dobu jednoho roku.

Pokud je členům selektivní distribuce uložen zákaz prodávat značky určitých

soutěžících dodavatelů, jsou naplněny podmínky třetího typu šedých klauzulí.

V následující tabulce č. 1 je pro přehlednost zachycen vztah černých a šedých 

klauzulí s ohledem na možnosti aplikace nařízení o blokové výjimce. 

Tab. č. 1: Důsledky omezení obsažených v dohodách

Omezení obsažená v 

dohodách

Možnost vynětí ze zákazu 

dle blokové výjimky 

Aplikace pravidla 

oddělitelnosti

Černé klauzule NELZE NELZE

Šedé klauzule NELZE LZE

Oblast právní úpravy blokových výjimek je možné vnímat z pohledu českého 

právního řádu a z pohledu právní úpravy Evropské unie, přičemž obě části tvoří 

komplexní celek.

4.2 Odnětí blokové výjimky

Pravomoc odnímat výhodu blokové výjimky z dohod narušujících hospodářskou 

soutěž náleží Komisi. Pokud konkrétní dohoda podniků spadá do působnosti 

čl. 101 odst. 1 SFEU, avšak nesplňuje podmínky stanovené v čl. 101 odst. 3 SFEU, 

zanikne domněnka zákonnosti vyplývající z nařízení o blokových výjimkách. Takové 

dohodě nesmí být výhoda blokové výjimky přiznána a Komise je oprávněna z vlastního 
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podnětu nebo na základě stížnosti odejmout výhodu plynoucí z nařízení o výjimce. 

Podmínkou odnětí je neslučitelnost s ustanovením čl. 101 odst. 3 SFEU a negativní 

dopad dohody na hospodářskou soutěž, který je v rozporu s týmž ustanovením SFEU.

Rozhodnutí Komise o odnětí blokové výjimky má účinky pro futuro vůči 

konkrétním dohodám dotčených daným rozhodnutím. Odnětí výjimky tedy nemá žádné 

retroaktivní aspekty a platí nejdříve od okamžiku účinnosti rozhodnutí. Rozsah účinků 

odnětí výhody blokové výjimky byl upřesněn Soudem prvního stupně EU, to

rozhodnutím ve věci Langnese Iglo GmbH v. Commission.79 V uvedeném případě 

využila Komise svého práva odejmout výhody plynoucí z nařízení o vydání blokových

výjimek a Soud prvního stupně EU rozhodl, že odnětí výjimky Komisí se vztahuje 

pouze na ty konkrétní dohody, které byly rozhodnutím o odnětí blokové výjimky 

dotčeny, nikoliv na dohody, které mezi sebou soutěžitelé uzavřou do budoucna.

Rozhodnutí se opíralo o zásadu rovného zacházení, jakožto základní zásadu 

komunitárního i unijního práva, jejímž porušením by byla oslabena svoboda podnikání 

a došlo by k nežádoucímu narušení soutěže na trhu.

K odnětí výhody blokové výjimky došlo také v případu Eco System v. Peugeot, 

kdy i tento případ byl řešen ESD.80

Průběh a podmínky řízení o odejmutí výhody blokové výjimky ve vztahu k 

vertikálním dohodám upřesnila Komise nařízením č. 330/2010 a Pokyny k vertikálním 

omezením z roku 2010. Mezi důvody k odnětí výhody blokové výjimky tak zařadila 

podle čl. 4 nařízení Komise č. 330/2010 především tvrdá omezení (černé klauzule, hard 

core restrictions). Nařízením byl také přesněji vymezen rozsah pravomocí Komise, 

která „má výhradní pravomoc odejmout výhody nařízení o blokových výjimkách ve 

vztahu k vertikálním dohodám, které omezují hospodářskou soutěž na určitém 

zeměpisném trhu o rozloze větší, než je území jednoho členského státu. Pokud území 

jednoho členského státu nebo jeho část tvoří odpovídající zeměpisný trh, mohou 

odejmout výjimku jak Komise, tak příslušný členský stát.“81 Důkazní břemeno v 

                                                
79 Rozhodnutí Soudu prvního stupně ze dne 8. 6. 1995 ve věci č. T-7/93, Langnese Iglo GmbH v. Komise 

Evropských společenství [1995] ECR II-1533.

80 Rozsudek ESD ze dne 12. 7. 1991 ve věci č. T-23/90, Automobiles Peugeot SA a Peugeot SA v. Komise 

Evropských společenství [1991] ECR II-653.

81 Sdělení Komise - Pokyny k vertikálním omezením (Úř. věst. C 130, 19. 5. 2010 s. 1), bod 78.
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postupech proti porušení čl. 101 odst. 1 SFEU spočívá na té straně nebo na orgánu, 

který vznesl obvinění.82

Mechanismu odnětí výjimky nepodléhají dohody, které splňují kritéria doktríny 

de minimis a sytému výjimek ex lege, kde pokud nastane rozpor s ustanovením 

čl. 101 SFEU, neaplikují se blokové výjimky na dohody automaticky.

Pravomocí odnímat výhodu blokové výjimky je v individuálních případech 

nadán také Úřad. Je třeba odlišovat situaci, kdy dochází k odnětí výjimky u dohod 

s unijním prvkem. V tomto případě je pravomoc Úřadu dána nařízením Rady 

č. 1/200383 a ustanovením ZOHS.84 Úřad je povinen postupovat v souladu 

s ustanoveními nařízení Rady č. 1/200385 a zmocňovacím ustanovením ZOHS.86

Soutěžiteli může být výhoda blokové výjimky odňata v případě, že dohody, které 

uzavřel, odporují čl. 101 odst. 3 SFEU a mají tak negativní dopad na území ČR nebo na 

tu část území, která má povahu odděleného zeměpisného trhu. Úřad má v takovém 

řízení povinnost písemně informovat Komisi a ostatní soutěžní úřady členských států o 

každém započatém řízení. Důvodem je snaha o předcházení zdvojování řízení. Dále je 

povinen ve lhůtě 30 dnů před vydáním rozhodnutí informovat o podkladech a 

rozhodnutí Komisi. 

Druhou situací je případ, kdy by Úřad odnímal výhodu blokové výjimky u 

dohod bez unijního prvku, k čemuž je zmocněn stanovením § 4 odst. 3 ZOHS. Dosud 

však v českém soutěžním prostředí k odnětí výhody blokové výjimky podle druhého 

uvedeného zmocnění nedošlo.87

Závěrem pro přehlednost k problematice odnětí blokových výjimek uvádím, že 

Komise uplatňuje v tomto rozsahu svou pravomoc, pokud se dotčené dohody týkají trhu 

přesahujícího národní trh nebo pokud členský stát o jednání Komisi požádá. Pokud 

                                                
82 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. 12. 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže 

stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4. 1. 2003, s. 1), čl. 2.

83 Ibid., čl. 29 odst. 2.

84 § 4 odst. 3 ZOHS.

85 Úřad jedná především v souladu s ustanovením čl. 29 odst. 2, čl. 11 odst. 2, 4, 5 a dalších nařízení Rady 

(ES) č. 1/2003. 

86 § 20a odst. 2 ZOHS.

87 KINDL, Jiří. Kartelové a distribuční dohody: Teorie a praxe. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 211.
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Komise řízení zahájí, orgány pro hospodářskou soutěž jednotlivých členských států 

pozbývají oprávnění v řízení pokračovat nebo je zahajovat paralelně.

V případě, že řízení ohledně konkrétní dohody bylo již započato u jiného 

soutěžního orgánu, je Úřad v zájmu zachování efektivity řízení (best placed authority) 

návrh na zahájení řízení zamítnout nebo řízení samotné přerušit či zastavit.88

4.3 Nepoužití nařízení o blokových výjimkách

Mezi další pravomoci Komise patří vydání nařízení o nepoužití blokové 

výjimky, k němuž je Komise zmocněna čl. 1 nařízení č. 19/65. Komise může vyloučit 

z působnosti nařízení o blokových výjimkách paralelní sítě podobných dohod. 

Podmínkou k vydání nařízení o nepoužití blokové je, aby tyto paralelní sítě pokrývaly 

více než 50 % relevantního trhu,89 přičemž nařízení o nepoužití blokové výjimky nejsou 

vydávána pro individuální případy, ale pro více podniků, které uzavřely dohody 

vymezené v nařízení.

Nařízení o nepoužití blokové výjimky má účinky striktně jen pro futuro.90

Komise je mimo to povinna před účinností nařízení stanovit přechodné období alespoň 

6 měsíců dlouhé, které je určeno podniků, aby své dosavadní závazky modifikovaly 

v souladu s novou úpravou.

Úpravu vydávání nařízení o nepoužití blokových výjimek nalezneme například v 

nařízení Komise č. 330/2010 nebo v nařízení Komise č. 416/2010, která se týkají 

vertikálních dohod.

Na základě výše uvedeného je tedy zřejmé, že pokud Komise odnímá blokovou 

výjimku více podnikům, je vhodnější učinit tak formou nařízení o nepoužití blokové 

výjimky. Kromě počtu dotčených podniků je Komise také povinna zhodnotit, na kolik 

trhů členských států situace dopadá. Nařízení o nepoužití blokové výjimky se dále liší 

od odnětí výjimky tím, že není doprovázeno deklarací o porušení čl. 101 SFEU, ale 

                                                
88 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. 12. 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže 

stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4. 1. 2003, s. 1), čl. 11.

89 Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. 4. 2010 o použití čl. 101 odst. 3 SFEU na kategorie 

vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 102, 23. 4. 2010, s. 1), čl. 6.

90 Sdělení Komise - Pokyny k vertikálním omezením (Úř. věst. C 130, 19. 5. 2010 s. 1), bod 85.
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„[…]spočívá v pouhém odvolání výhody použití nařízení o blokových výjimkách v 

souvislosti s omezeními a danými trhy a úplné obnovení platnosti čl. 101 odst. 1 a 3.“91

                                                
91 Ibid., bod 80.
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5. Druhy blokových výjimek

Na vymezení druhů blokových výjimek můžeme nahlížet z hlediska úpravy 

v ZOHS nebo z pohledu unijní úpravy.

Na základě ustanovení § 4 ZOHS rozlišujeme mezi unijní blokovou výjimkou a 

blokovou výjimkou vydanou Úřadem. Za unijní blokové výjimky označuje ZOHS 

výjimky přijaté Radou nebo Komisí v souladu s čl. 101 SFEU.  Národní blokové 

výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž jsou ty, ze kterých zejména pro 

spotřebitele plynou výhody a které byly vydány Úřadem.

Blokové výjimky můžeme také dělit podle jejich zaměření. Rozlišujeme proto 

blokové výjimky vertikální a horizontální, které dopadají na vztahy vzniklé z uzavření 

vertikálních a horizontálních dohod. Za horizontální dohody přitom považujeme dohody 

soutěžitelů, kteří působí na stejné úrovni trhu, tedy dohody konkurentů. Mezi 

horizontální dohody, které omezují hospodářskou soutěž, patří ty, které uzavírají 

účastníci, jejichž společný podíl na trhu převyšuje 10 %. Oproti tomu, vertikální dohody 

jsou dohody soutěžitelů, kteří působí na různých úrovních trhu. Za zakázané nejsou 

považovány takové vertikální dohody, kdy podíl na trhu žádného z účastníků dohody 

nepřesahuje mezní práh 15 %.

Vedle dohod vertikálních a horizontálních můžeme odlišit také smíšené dohody. 

Ty uzavírají soutěžitelé, kteří působí na jedné horizontální úrovni a současně na různých 

vertikálních úrovních trhu zboží. Ustanovení § 5 odst. 3 ZOHS zakotvuje domněnku, že 

v případě smíšených dohod se jedná o dohody horizontální. Pokud vnikne pochybnost o 

charakteru dohody a nelze ji označit za dohodu horizontální anebo vertikální, aplikuje 

se zmíněná domněnka.

Za problematickou považuji otázku charakteru této domněnky, podle mého 

názoru se jedná spíše o domněnku vyvratitelnou, nicméně názory odborníků se různí. 

Domnívám se, že u dohod smíšených, které obsahují elementy vertikální i horizontální,

by měla být domněnka uplatněna a dohody by měly být považovány za horizontální. 

Nicméně v případě, kdy se jedná o dohody sui genesis, které nevykazují vertikální ani

horizontální prvky, není na místě, je automaticky podřazovat pod dohody horizontální. 

Může se jednat o dohody, jejichž cílem není omezování hospodářské soutěže a ze 

kterých především mohou spotřebitelům plynout výhody.
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V následujících kapitolách je pozornost věnována horizontálním blokovým 

výjimkám, vertikálním blokovým výjimkám a sektorovým blokovým výjimkám, tedy 

výjimkám, které se týkají jednotlivých odvětví trhu.

5.1 Horizontální blokové výjimky

Jak je uvedeno výše, jedním z předpokladů zákazu dohod narušujících 

hospodářskou soutěž je citelný dopad na soutěž. Nejvíce hospodářskou soutěž ovlivňují 

ujednání mezi konkurenty, tedy horizontální dohody. Horizontálním dohodám zpočátku 

Komise tolik pozornosti nevěnovala. Na rozdíl od úpravy vertikálních dohod, rozvoj 

úpravy v této oblasti můžeme pozorovat až v 70. letech.

Mezi horizontální blokové výjimky řadíme především oblast dohod 

specializačních dohod a dohod o výzkumu a vývoji.

Blokové výjimky pro výzkum a vývoj jsou upraveny 

nařízením Komise č. 1217/2010 o použití čl. 101 odst. 3 SFEU na některé kategorie 

dohod o výzkumu a vývoji.92 Problematika se dotýká rovněž úpravy práv duševního 

vlastnictví. Dohodou o výzkumu a vývoji se rozumí dohoda účastníků, jejichž 

předmětem jednání je

1) společný výzkum a vývoj výrobků nebo technologií a následné společné 

využívání jejich výsledků, a to i pokud jde o placený výzkum a vývoj, nebo

2) společné využívání výsledků výzkumu a vývoje výrobků nebo technologií 

společně prováděných na základě předchozích dohod účastníků, rovněž pokud se 

týká placeného vývoje a výzkumu, nebo

3) společný výzkum a vývoj výrobků nebo technologií bez společného využívání 

výsledků, což také platí i pro případ placeného vývoje a výzkumu.93

Aby byla dohoda o výzkumu a vývoji vyňata ze zákazu dohod, musí v zásadě 

stanovit, že všechny strany mají plný přístup ke konečným výsledkům společného 

výzkumu a vývoje nebo placeného výzkumu a vývoje, včetně uplatňování souvisejících

                                                
92 Nařízení Komise (EU) č. 1217/2010 ze dne 14. 12. 2010 o použití čl. 101 odst. 3 SFEU na některé 

kategorie dohod o výzkumu a vývoji (Úř. věst. L 335, 18. 12. 2010, s. 36).

93 Ibid., čl. 3 odst. 2.
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práv duševního vlastnictví a know-how pro účely dalšího výzkumu, vývoje a využívání.

První podmínku pro udělení výjimky představuje garance přístupu k výsledkům 

výzkumu. Tento přístup může být za specifických podmínek omezený. K uplatnění 

blokové výjimky je třeba, aby dohoda splňovala všechny podmínky podle 

čl. 101 odst. 3 SFEU bez ohledu na tržní podíly podniků. 

Tvrdá omezení, která aplikaci blokové výjimky vylučují, jsou obsažena 

v čl. 5 nařízení Komise č. 1217/2010. Pokud jsou tato omezení v dohodě stanovena 

výslovně nebo je lze z dikce dohody dovodit, není tato dohoda způsobilá požívat výhod 

blokové výjimky. Cílem dohody nesmí být například omezení svobody smluvních stran 

provádět výzkum a vývoj nezávisle nebo ve spolupráci s třetími stranami nebo omezení 

výroby či prodeje, stanovení cen při prodeji smluvních výrobků, udělování licence na 

smluvní technologie třetím stranám, zákaz pasivního prodeje výrobků nebo udělování 

licencí na smluvní technologie. U některých omezení jsou dále stanoveny výjimky, 

které dopad některých hard core restrictions zmírňují.

Nařízení rovněž vymezuje dva případy šedých klauzulí, na které ustanovení 

blokových výjimek aplikovat nelze.94

Výhodu blokové výjimky dohoda o výzkumu a vývoji požívá po celou dobu, po 

kterou trvá předmětný výzkum a vývoj. Pokud jsou výsledky vývoje a výzkumu 

společně využívány, výjimka je nadále aplikována po dobu sedmi let od doby, kdy byl

výrobek poprvé uveden na trh vnitřního trhu, a to pouze v případě, že podniky nejsou 

konkurenty.95 V opačném případě je výjimka aplikována, pokud společný podíl 

podniků, účastníků dohody, nepřesáhl 25 % na trhu. Hraniční podíl se určuje v době, 

kdy byla dohoda uzavřena. Nadto, bloková výjimka může být ponechána v platnosti i po 

sedmi letech až do doby, dokud součet podílů na trhu nepřesáhne 25 % relevantních 

trhů výrobku a technologie.

Druhé oblasti úpravy horizontálních blokových výjimek se dotýká nařízení 

Komise č. 1218/2010 o specializačních dohodách, které bylo přijato v závěru roku 

2010.96

                                                
94 Ibid., čl. 6.

95 Ibid., čl. 4 odst. 1.

96 Nařízení Komise č. 1218/2010 ze dne 14. 12. 2010 o použití čl. 101 odst. 3 SFEU na některé kategorie 

specializačních dohod (Úř. věst. L 335, 18. 12. 2010, s. 43).
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Předmětem úpravy nařízení jsou specializační dohody, kterými se rozumí

1) jednostranná specializační dohoda, nebo

2) reciproční jednostranná specializační dohoda, nebo 

3) dohoda o společné výrobě.

Jednostrannou specializační dohodou je dohoda mezi dvěma stranami, které

působí na stejném trhu výrobku, kdy se jedna strana, strana A, zavazuje zastavit výrobu 

nebo se zdržet výroby produktů, které bude nakupovat od jiné strany, strany B. Strana B

se zaváže předmětné výrobky vyrábět a dodávat. Reciproční jednostranná specializační 

dohoda se zpravidla liší pouze vyšším počtem účastníků dohody, kdy se k zastavení 

výroby zaváže dvě nebo více stran. Prostřednictvím třetí z předmětných smluv se dvě 

nebo více stran zavazují vyrábět určité výrobky společně.

Blokovou výjimku ze specializačních dohod lze uplatnit, pokud společný podíl 

účastníků dohody nepřesahuje 20 %. Pokud se tržní podíl zvýší, ne více než na 25 %, 

mohou účastníci dohody požívat výhody blokové výjimky po dobu dvou let. Při 

překročení 25% limitu, zůstává bloková výjimka v platnosti pouze po dobu jednoho 

roku.

Pokud stranami dohod vymezených v nařízení Komise č. 1218/2010 nebudou 

konkurenti, není vyloučeno, aby na takové dohody byla aplikována rovněž výhoda 

blokové výjimky podle nařízení o blokových výjimkách pro vertikální dohody, nařízení 

Komise č. 330/22010, budou-li splněny podmínky tohoto nařízení.

Výklad blokové výjimky pro výzkum a vývoj a blokové výjimky pro 

specializaci poskytují Pokyny k použitelnosti čl. 101 SFEU na dohody o horizontální 

spolupráci.97

Problematiku průřezovou představují dohody o převodu technologií. Ty mají

zvláštní charakter, a proto je nelze zcela jednoznačně podřadit pod horizontální nebo 

vertikální dohody. Předmětem úpravy těchto dohod je především otázka práv duševního 

vlastnictví a licenční dohody.

                                                
97 Sdělení Komise - Pokyny k použitelnosti článku 101 SFEU na dohody o horizontální spolupráci 

(Úř. věst. C 11, 14. 1. 2011, s. 1).
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Vynětí ze zákazu dohod omezujících hospodářskou soutěž může být aplikováno 

na dohody o převodu technologií, které jsou uzavřeny mezi dvěma podniky a které 

umožňují výrobu smluvních výrobků.98 Dohody se týkají výroby s pomocí technologií, 

které jsou předmětem převodu prostřednictvím licenčních smluv. 

Trvání výhody blokové výjimky je rovněž omezeno, a to na dobu, po kterou 

trvají práva z duševního vlastnictví. Práh podílu na trhu se liší v závislosti na stranách 

dohody. Pokud jsou jimi konkurenti, společný podíl účastníků na trhu nesmí přesáhnout 

20 %. U stran dohody, které nejsou konkurenty, je mezní práh podílu stanoven na 30 % 

pro každého účastníka zvlášť.

Úprava dále vymezuje černé a šedé klauzule, nadto je možno v individuálních 

případech výhodu blokové výjimky odejmout.99 Pravomocí disponuje jak Komise, tak 

Úřad. K odnětí může dojít, pokud dohoda o převodu technologií není neslučitelná s 

čl. 101 odst. 3 SFEU, pokud je omezen přístup technologií patřících třetím stranám na 

trh, pokud je omezen přístup potenciálních nabyvatelů licence na trh nebo pokud strany 

nepoužívají bez objektivně opodstatněného důvodu licencovanou technologii.

5.2 Vertikální blokové výjimky

„Dohody soutěžitelů, kteří působí na různých úrovních trhu zboží, jsou 

vertikálními.“100 Ujednání, která mezi sebou uzavírají výrobci a distributoři, mají 

v zásadě méně škodlivý dopad na hospodářskou soutěž než dohody horizontální. Často 

také jejich uzavření přináší spotřebitelům výhody. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že 

výrobci a distributoři nejsou konkurenty v pravém slova smyslu, působí na odlišných 

úrovních relevantního trhu nebo na odlišných, avšak navazujících, trzích. Vertikální 

dohody zpravidla omezují hospodářskou soutěž v rámci jedné značky (intra-brand), to 

nemá na soutěž zásadní dopad, pokud zůstane dostatečně zachována soutěž mezi 

značkami (inter-brand). 

                                                
98 Nařízení Komise (ES) č. 772/2004 ze dne 7. 4. 2004 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité 

kategorie dohod o převodu technologií (Úř. věst. L 123, 27. 4. 2004, s. 11).

99 Ibid., čl. 6.

100 § 5 odst. 2 ZOHS.
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Pokud jde o posuzování vertikálních dohod, vývoj v tomto ohledu v důsledku 

přiklonění se ekonomickému pojetí soutěžního práva směřoval k uvolnění přístupu.

K jedné z nejdůležitějších blokových výjimek vůbec patří podle mého názoru 

úprava obecné vertikální výjimky. Má plošný charakter a dopadá tedy na širší okruh 

dohod, kterým umožňuje vynětí ze zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž. 

Obecná bloková výjimka uplatňující se na vertikální dohody je upravena 

nařízením Komise č. 330/2010 o použití čl. 101 odst. 3 SFEU na kategorie vertikálních 

dohod a jednání ve vzájemné shodě.101 Nahrazena tak byla přecházející úprava 

nařízením Komise č. 2790/1999, ze které nově vydané nařízení vycházelo. Za účelem 

lepší interpretace a specifikace nařízení Komise vydala Sdělení Komise - Pokyny k 

vertikálním omezením.

Nařízení Komise č. 330/2010 definuje vertikální dohody odlišně od ZOHS. 

Vertikálními dohodami se „rozumí dohody nebo jednání ve vzájemné shodě, jež byly 

uzavřeny mezi dvěma nebo více podniky, z nichž každý pro účely dohody nebo jednání 

ve vzájemné shodě jedná na různé úrovni výrobního nebo distribučního řetězce, a které 

se týkají podmínek, za kterých mohou strany nakupovat, prodávat nebo dále prodávat 

určité zboží nebo služby.“102

Výhoda blokové výjimky dopadá na vertikální dohody uzavřené mezi sdružením 

podniků a jeho členy nebo mezi sdružením a jeho dodavateli, ale za předpokladu, že 

všechny členy sdružení lze označit za maloobchodníky se zbožím a žádný z členů 

tohoto sdružení spolu se spojenými podniky nemá celkový roční obrat, který by 

přesahoval 50 milionů EUR.103 V případě, že omezený počet členů sdružení má obrat 

přesahující 50 milionů EUR a obrat těchto členů představuje v souhrnu méně než 15 % 

celkového obratu všech členů, nebude to mít obvykle vliv.

Výjimky požívají dále dohody, kterými jsou postupována práva duševního 

vlastnictví, nebo která zakládají užívací práva k duševnímu vlastnictví ve prospěch 

                                                
101 Účinnosti toto nařízení nabylo dne 1. 6. 2010. Podnikům bylo dáno jednoroční přechodné období, ve 

kterém měly své dohody přizpůsobit nové právní úpravě. 

102 Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. 4. 2010 o použití čl. 101 odst. 3 SFEU na kategorie 

vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 102, 23. 4. 2010, s. 1), čl. 1 odst. 1 písm. a).

103 Ibid., čl. 2 odst. 2. 



43

kupujícího, pokud postoupení licence není předmětem dané vertikální smlouvy a 

dohoda neobsahuje černé a šedé klauzule.104

Vertikální bloková výjimka se nevztahuje na vertikální dohody uzavřené mezi 

soutěžícími podniky. Výhoda výjimky může být aplikována pouze, pokud mezi sebou 

soutěžící podniky uzavřou nereciproční vertikální smlouvu a pokud je dodavatel 

zároveň výrobce a distributor zboží, zatímco kupující je distributorem, který není na 

úrovni výroby soutěžícím podnikem. Výhodu lze uplatnit také, pokud mezi sebou 

soutěžící podniky uzavřou nereciproční vertikální smlouvu, kde dodavatel je 

poskytovatel služeb na několika obchodních úrovních, zatímco kupující poskytuje své 

zboží nebo služby na maloobchodní úrovni a není soutěžícím podnikem na obchodní 

úrovni, kde nakupuje smluvní služby.

Vertikální dohody nemohou požívat výhod blokové výjimky, pokud obsahují 

tvrdá omezení, o kterých je pojednáno v kapitole 4. K nemožnosti vynětí ze zákazu 

dohod po obsahové stránce stačí, aby dohoda obsahovala jediné tvrdé omezení, 

v případě hard core restrictions nelze užít pravidla dělitelnosti dohody.105 Nařízení 

Komise č. 330/2010 nelze dále aplikovat na smlouvy, které jsou ze zákazu dohod 

narušujících hospodářskou soutěž vyňaty na základě jiné blokové výjimky, pokud tato 

nestanoví jinak.106

Hrozba narušení nebo omezení hospodářské soutěže se u vertikálních omezení 

odvíjí od stupně tržní síly strany dohody, ten je stanoven v závislosti na tržním podílu.

Prahovou hodnotu tržního podílu stanoví nařízení Komise č. 330/2010 v čl. 3. Tržní 

podíl dodavatele nesmí přesáhnout 30 % relevantního trhu, na kterém prodává smluvní 

zboží nebo služby, a tržní podíl kupujícího nesmí přesáhnout 30 % relevantního trhu, na 

kterém nakupuje smluvní zboží nebo služby, aby mohla být bloková výjimka na dohodu 

aplikována.

V důsledku rozvoje technologie byla v nařízení Komise č. 330/2010 upravena 

rovněž problematika internetových obchodů, které byly zařazeny mezi pasivní obchody, 

                                                
104 Ibid., čl. 2 odst. 3.

105 Sdělení Komise - Pokyny k vertikálním omezením (Úř. věst. C 130, 19. 5. 2010 s. 1), bod 70.

106 Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. 4. 2010 o použití čl. 101 odst. 3 SFEU na kategorie 

vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 102, 23. 4. 2010, s. 1), čl. 2 odst. 5.
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rovněž byl upraven zákaz stanovení maximálního objemu prodeje přes internetové 

obchody.

5.3 Blokové výjimky pro jednotlivá odvětví

Z blokových výjimek zaměřených na jednotlivá odvětví rozeznáváme výjimky 

pro motorová vozidla, pro oblast pojišťovnictví a blokové výjimky pro oblast dopravy, a 

to železniční, letecké, silniční a námořní. Zvláštní úprava dopadá v souvislosti 

s ochranou hospodářské soutěže také na poštovní sektor, zemědělství a oblast 

telekomunikací, o kterých se krátce zmíním v závěru této kapitoly.

Blokové výjimky pro motorová vozidla, kam patří osobní automobily a užitková 

vozidla, lze podřadit jak do oblasti výjimek sektorových, tak mezi vertikální výjimky. 

Z působnosti původního nařízení dopadajícího na vertikální vztahy bylo toto odvětví 

vyňato.107 Výjimky dopadají na distribuci vozidel i náhradních dílů a dále na dohody o 

poskytování servisu a služeb oprav a údržby.

V současné době je odvětví motorových vozidel upraveno několika nařízeními. 

Do konce května 2013 bude na danou oblast aplikováno nařízení Komise z roku 

2002.108 S účinkem od 1. června 2013 se pro nákup, prodej a další prodej nových 

motorových vozidel použije nařízení Komise č. 330/2010. Obecně pak problematiku 

motorových vozidel upravuje nařízení Komise č. 461/2010.109 Ačkoliv se právní úprava 

tohoto odvětví může zdát komplikovaná, není presumována povinnost podniků

upravovat své smluvní vztahy podle platnosti aktuálnějšího nařízení. V rozsudku ve 

věci VW-Audi Forhandlerforeningen, jednající za Vulcan Silkeborg A/S v. Skandinavisk 

Motor Co. A/S110 ESD deklaroval, že není třeba dosavadní smlouvy vypovídat nebo 

                                                
107 Nařízení Komise (ES) č. 2790/1999 explicitně vyloučilo aplikaci na oblast motorových vozidel.

108 Nařízení Komise (ES) č. 1400/2002 ze dne 31. 7. 2002 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie 

vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel (Úř. věst. L 203, 

1. 8. 2002, s. 30).

109 Nařízení Komise (EU) č. 461/2010 ze dne 27. 5. 2010 o použití čl. 101 odst. 3 SFEU na kategorie 

vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel (Úř. věst. L 129, 

28. 5. 2010, s. 52).

110 Rozsudek ESD ze dne 7. 9. 2006 ve věci č. C-125/05, VW-Audi Forhandlerforeningen, jednající za 

Vulcan Silkeborg A/S v. Skandinavisk Motor Co. A/S. [2006] ECR I-7637.
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upravovat, mohou proto zůstat v platnosti, pokud neobsahují ustanovení černých

klauzulí, které aplikaci výhod blokových výjimek vylučují.

Nařízením Rady č. 1543/1991111 byla Komise zmocněna k vydání blokové 

výjimky pro oblast pojišťovnictví.112 První taková bloková výjimka byla vydána 

v roce 2003.113 V současnosti je tento sektor regulován nařízením 

Komise č. 267/2010,114 které podle mého názoru poměrně krátce, leč velmi věcně

stanoví, jaké dohody a za jakých podmínek mohou požívat výhody blokové výjimky. Ze 

zákazu dohod jsou vyňata ujednání těch společností, které působí v odvětví 

pojišťovnictví. Obsahem dohod musí být společná kompilace a šíření informací, které 

jsou nezbytné pro výpočet průměrných nákladů na krytí uvedených rizik v minulosti 

nebo pro vytváření tabulek úmrtnosti nebo tabulek četnosti onemocnění. Výjimka podle 

nařízení rovněž dopadá na dohody o společném provádění studií. Je tak upravena 

situace soupojištění a souzajištění, kdy vznikají skupiny pojišťoven nebo zajišťoven, 

které spolupracují v situacích, kdy by pojišťovna nebo zajišťovna sama nebyla s to nést 

určitá rizika, například ekologického původu. V případě takové spolupráce nesmí 

společný podíl zúčastněných podniků překročit hranici 20 % relevantního trhu, pokud 

se jedná o skupinu soupojišťovací, a hranici 25 % relevantního trhu u skupiny 

souzajišťovací.

V sektoru dopravy vydané blokové výjimky dopadají na leteckou dopravu,

námořní dopravu a spolupráci v oblasti železniční, silniční a vnitrozemské vodní 

přepravy.

                                                
111 Nařízení Rady (EHS) č. 1534/91 ze dne 31. 5. 1991 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité 

kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví (Úř. věst. L 143, 

7. 6. 1991, s. 1).

112 Ibid., čl. 1.

113 Nařízení Komise (ES) č. 358/2003 ze dne 27. 2. 2003 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité 

kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví (Úř. věst. L 53, 

28. 2. 2003, s. 8). Platnost nařízení skončila 31. 3. 2010. 

114 Nařízení Komise (EU) č. 267/2010 ze dne 24. 3. 2010 o použití čl. 101 odst. 3 SFEU na určité

kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví (Úř. věst. L 83, 

30. 3. 2010, s. 1).
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K úpravě oblasti letecké dopravy se v současné době nevztahuje žádná platná 

bloková výjimka, ačkoliv je Komise k jejímu vydání zmocněna.115 V otázce vývoje 

úpravy leteckého odvětví považuji za podstatnou změnu přístupu k teritoriální 

působnosti úpravy letecké dopravy v důsledku absence úpravy letecké dopravy mezi 

Společenstvím a třetími zeměmi.116 Absence vylučovala možnost, aby Komise při 

porušení článků 101 SFEU, pokud šlo o leteckou dopravu mezi Společenstvím a třetími 

zeměmi, disponovala vyšetřovací a vykonávací pravomocí a možností uložit nápravná 

opatření. Neexistence nástroje korigování praktik odporující zásadám hospodářské 

soutěže pak mohla mít dopad na obchod členských států. Jako důsledek nevyhovující 

úpravy bylo proto zrušeno ustanovení,117 podle kterého se nařízení Komise č. 1/2003 

nevztahovalo „na leteckou dopravu mezi letišti Společenství a třetími zeměmi.“118

Oblast železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy patří k těm, které byly 

upraveny blokovou výjimkou mezi prvními.119 Tvoří tak základní pravidla společné 

dopravní politiky Unie. Nadto se v tomto případě jedná o blokovou výjimku vydanou 

Radou. Původní nařízení o vydání blokové výjimky z roku 1968120 bylo za své platnosti

několikrát podstatně změněno, v důsledku čehož bylo z důvodu srozumitelnosti a 

přehlednosti v roce 2009 přistoupeno ke kodifikaci. Předmětem úpravy jsou 

tzv. technické dohody podniků týkající se všech třech oblastí dopravy. Jedná se o 

dohody, které mají za cíl dosažení technického zlepšení a technické spolupráce. 

Bloková výjimky dopadá také na fungování seskupení podniků, včetně společného 

financování při provozu dopravy, úprava se ovšem týká pouze silniční nebo 

vnitrozemské vodní dopravy.

                                                
115 Nařízení Rady (ES) č. 487/2009 ze dne 25. 5. 2009 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé 

kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy (Úř. věst. L 148, 11. 6. 2009, 

s. 1).

116 Ta byla deklarována například v nařízení Rady (ES) č. 411/2004 ze dne 26. 2. 2004, kterým se zrušuje 

nařízení (EHS) č. 3975/87 a mění nařízení (EHS) č. 3976/87 a (ES) č. 1/2003 v souvislosti s leteckou 

dopravou mezi Společenstvím a třetími zeměmi (Úř. věst. L 68, 6. 3. 2004, s. 1).

117 Ibid., čl. 2. 

118 Původního znění nařízení Rady č. 1/2003, čl. 32 písm. c).

119 Nařízení Rady (ES) č. 169/2009 ze dne 26. 2. 2009 o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v 

dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění) (Úř. věst. L 61, 

5. 3. 2009, s. 1).

120 Nařízení Rady č. 1017/68.
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Výhoda blokové výjimky udělena nařízením Komise č. 906/2009,121 jež dopadá 

na sektor námořní dopravy, umožňuje vynětí ze zákazu dohod některým ujednáním o 

činnosti konsorcia. Konsorciem se rozumí dohoda mezi přepravci, kteří provozují 

plavidla a zároveň poskytují služby mezinárodní liniové lodní dopravy na námořních 

tratích. Výjimka dopadá například na společné provozování služeb liniové lodní 

dopravy nebo společné užívání přístavních terminálů.

Úprava hospodářské soutěže, pokud se týká společné zemědělské politiky, má 

spíše omezený režim. V souladu s čl. 42 SFEU platí, že ustanovení SFEU o pravidlech 

hospodářské soutěže lze na zemědělskou produkci a obchod se zemědělskými produkty

aplikovat pouze v takovém rozsahu, který Evropský parlament a Rada vymezí

s ohledem na obecné cíle společné zemědělské politiky. Za takové vymezení lze chápat

nařízení Rady č. 1184/2006. Ustanovení o zákazu dohod se nevztahuje na dohody, které 

tvoří nedílnou část vnitrostátní organizace trhu nebo které jsou nezbytné pro dosažení 

cílů společné zemědělské politiky. Ze zákazu jsou vyňaty dohody zemědělců,

zemědělských sdružení nebo svazů těchto sdružení z jednoho členského státu, které se 

týkají zemědělské produkce nebo prodeje produktů a které neobsahují povinnost účtovat 

určité ceny za předpokladu, že se nejedná o překážku existence hospodářské soutěže

nebo cílů společné zemědělské politiky. K vydání konkrétní blokové výjimky je 

zmocněna Komise.122

V souvislosti s hospodářskou soutěží podléhá ochraně také sektor 

telekomunikační a poštovní. Pro vývoj obou odvětví je charakteristický přístup 

demonopolizace. Na tomto místě bych ráda věnovala krátkou zmínku poštovnímu 

odvětví vzhledem ke změně, která bude s koncem letošního roku následovat.

ESD v rozhodnutí ve věci Procureur du Roi v. Paul Corbeau deklaroval,123 že 

právo Společenství a zejména pravidla hospodářské soutěže se na poštovní odvětví 

aplikují. Pokud členské státy poskytují výlučná práva určitým veřejným podnikům, 

nejedná se o chování v rozporu s předpisy hospodářské soutěže Společenství. Ty je 

                                                
121 Nařízení Komise (ES) č. 906/2009 ze dne 28. 9. 2009 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité 

kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) 

(Úř. věst. L 256, 29. 9. 2009, s. 31).

122 Ibid., čl. 2.

123 Rozsudek ESD ze dne 19. 5. 1993 ve věci č. C-320/91, Procureur du Roi v. Paul Corbeau [1993] ECR 

I-2533.
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třeba v daném odvětví interpretovat tak, aby jejich aplikace nikterak nebránila realizaci 

služeb poskytovaných těmto veřejným podnikům. Hlavním cílem je v poštovním 

sektoru „úplné otevření trhu poštovních služeb hospodářské soutěži při zachování 

soudržnosti mezi regiony a členskými státy a současného zlepšení společenských vztahů 

mezi občany EU.“124 K realizaci cíle byly vydány tři poštovní směrnice, přičemž 

poslední z nich125 stanovila pro 16 zemí EU datum otevření trhu poštovního sektoru, a 

to na den 31. prosince 2010. Některé státy, k nimž patří také ČR, získaly výjimku. 

K úplnému otevření trhu dojde v našich podmínkách ke dni 31. prosince 2012. Otázku 

důsledků otevření trhu, zejména pro spotřebitele, prověří praxe, nicméně se domnívám, 

že by omezení monopolů mohlo přinést kvalitnější služby a jejich širší nabídku.

                                                
124 Informační leták Úřadu pro hospodářskou soutěž ze dne 18. 3. 2009 - Poštovní služby a veřejná 

podpora [online] [cit. 9. 11. 2012]. Dostupný z www: 

http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Sekce_VP/POSTOVNI_SLUZBY.doc.

125 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/6/ES ze dne 20. 2. 2008, kterou se mění směrnice 

97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství (Úř. věst. L 52, 

27. 2. 2008, s. 3).
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6. Judikatura

6.1 Rozhodovací praxe v Evropských Společenstvích a Evropské Unii

Rozhodnutí ESD zásadně dotvářela rámec soutěžní politiky zejména v prvních 

dekádách fungování Společenství. Významně tak přispěla k formování společného trhu 

členských států Společenství, poději Unie. 

Na tomto místě se nelze zaobírat všemi rozsudky ESD, pozornost proto bude 

věnována především těm nejzásadnějším. 

V začátku 70. let se ESD snažil vyjasnit otázku teritoriální působnosti 

čl. 101 odst. 1 SFEU. Jsem toho názoru, že obecně platí zásada účinku na trhu v rámci 

území EU bez ohledu na zemi, ve které se nachází sídlo jednajícího podniku.

Evropský soudní dvůr rozhodnutím ve věci Wood Pulp126 vymezil také

exteritoriální dopady úpravy soutěžní politiky. Podniky, které mají sídlo v zemi mimo 

EU a uzavírají dohody s dopadem na území EU, podléhají právní úpravě unijního práva

a ustanovení čl. 101 SFEU. Rozhodnutí tak potvrdilo předchozí stanovisko vydané 

Komisí ve věci Aluminium Imports from Eastern Europe.127

Podstatným rozhodnutím, ve kterém se ESD zaobíral podmínkami zákazu dohod 

narušujících hospodářské soutěže, je rozsudek ESD ve věci Völk v. Verwaecke.128

Jedním z předpokladů, za kterých je třeba hledět na dohodu jako na zakázanou, je určitá 

míra jejího negativního dopadu na hospodářskou soutěž. ESD judikoval, že negativní 

dopad dohody na hospodářskou soutěž musí být citelný.

V jednom z prvních rozhodnutí týkajících se soutěžní politiky, které je již 

zmíněno v textu výše, byl vymezen samotný pojem dohody. ESD rozsudkem ve věci 

                                                
126 Rozhodnutí ESD ve spojených případech C 89, 104, 114, 116-17 a 125-29/81, Wood Pulp [1993] ECR 

1-1307.

127 Rozhodnutí Komise ze dne 19. 12. 1984 ve věci Aluminium Imports from Eastern Europe (Úř. věst. 

L 92, 30. 3. 1985, s. 1).

128 Rozsudek ESD ze dne 9. 7. 1969 ve věci č. 5/69, Völk v. Verwaecke [1969] ECR 295.
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Établissements Consten S.à.R.L. a Grundig-Verkaufs-GmbH v. Komise129 upřesnil, že 

pod pojmem dohody je třeba chápat nejen formální dohody, ale také všechna 

konkludentní a neformální ujednání podniků. Podstatný je pro posouzení shodný projev 

vůle nikoliv formální stránka.

Podniky uzavřely dohody, které spočívaly v rozdělení trhu. Německá společnost 

Grundig, výrobce elektroniky, si s francouzskou společností Consten ujednala, že se 

Consten stane výlučným distributorem výrobků Grundig pro Francii, čímž byla 

vyloučena možnost prodeje výrobků Grundig pro ostatní distributory společnosti. Za 

tím účelem byla společnosti Consten poskytnuta licence k užívání ochranné známky 

Gint. Přímým důsledkem ujednání bylo postavení společnosti Consten jako výhradního 

distributora výrobků do Francie, do jiných zemí nebyla společnost oprávněna výrobky 

dovážet, a zabránění dovozů výrobků Grundig z třetích států. Následně však vznikl spor 

mezi společností Consten a francouzskou společností UNEF, která začala výrobky 

Grundig ve Francii distribuovat za nižší cenu. V rámci řízení ve druhém stupni před 

francouzským soudem, kdy prvoinstanční rozhodnutí bylo vydáno ve prospěch 

společnosti Consten, namítla společnost UNEF protiprávnost dohody o výhradním 

prodeji mezi Grundigem a Constenem, a podala proto Komisi podnět, aby bylo toto 

ujednání prohlášeno za zakázané v souladu s čl. 101 SFEU. Spor byl nakonec rozhodnut 

ESD, a to ve prospěch Komise, která uzavřenou kartelovou dohodu prohlásila za 

zakázanou. ESD ve svém odůvodnění vycházel z předpokladu, že čl. 101 SFEU se

uplatní rovněž na dohody mezi podniky, které působí na různých úrovních distribučního

řetězce. Rozhodnutí v daném případě bylo podle mého názoru ovlivněno formalismem, 

a proto se domnívám, že v kontextu dnešního ekonomického přístupu by bez výhrad 

neobstálo. To lze ostatně dovodit z následné rozhodovací praxe, kdy se ESD ve věci

Stergios Delimitis v. Henninger Bräu AG130 rovněž zabýval otázkou odběru. V daném 

případě ESD rozhodl na základě ekonomického přístupu.

Případ Stergios Delimitis v. Henninger Bräu AG je zajímavým v několika 

ohledech. Předmětem posuzování ze strany ESD byly vertikální dohody o výhradním

                                                
129 Rozsudek ESD ze dne 13. 7. 1966 ve věci č. 56 a 58/1964, Établissements Consten S.à.R.L. a 

Grundig-Verkaufs-GmbH v. Komise [1964] ECR 299.

130 Rozsudek ESD ze dne 28. 2. 1991 ve věci č. C-234/89, Stergios Delimitis v. Henninger Bräu AG 

[1991] ECR 1-935.
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odběru a prodeji, které uzavíraly pivovary s odběrateli na trhu prodeje piva, kde 

docházelo k požití piva přímo na provozovně (on-trade). Svým rozhodnutím ESD 

uzavřel, že účelem výhradních dohod není narušit hospodářskou soutěž, proto je 

nezbytné, aby jejich účinky byly v konkrétních případech posouzeny. Důraz byl kladen 

především na právní a ekonomický kontext. ESD vymezil pro účely aplikace 

čl. 101 odst. 1 SFEU dvě podmínky, které jsou součástí tzv. Delimitis testu. První 

podmínka se týká uzavření relevantního trhu. Zakázané jsou ty dohody, prostřednictvím 

kterých vzniknou na trhu podstatné překážky znemožňující vstup nových soutěžitelů na 

trh, popř. znemožňující zvýšení tržních podílů stávajících soutěžitelů. Současně musí 

tyto dohody splnit druhou podmínku, tedy přispívat k existenci takových překážek

k uzavření relevantního trhu významným způsobem. V případě, že budou obě podmínky

kumulativně splněny, aplikuje se na příslušnou dohodu čl. 101 odst. 1 SFEU, dohoda 

bude zakázaná. 

Jak bylo zmíněno výše, unijní soutěžní úprava je adresována podnikům, nikoliv 

soutěžitelům. K pojmu podniku se ESD vyjádřil v rozsudku ve věci K. Höfner,131 kdy 

deklaroval, že pojem podniku nespočívá v jeho právní subjektivitě nebo formě. 

Stanovil, že jednání dceřinné společnosti musí být přičítáno společnosti mateřské, 

pokud disponuje většinovým vlivem v dceřinné společnosti. K pojmu podniku se ESD 

vyjádřil již v předchozí dekádě ve věci Hydrotherm,132 kde vymezil, že za podnik je 

třeba chápat entitu, byť složenou z více fyzických nebo právnických osob, bez ohledu 

na její právní formu.

6.2 Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Dříve, než přistoupím k jednotlivým rozhodnutím Úřadu, ráda bych krátce 

zmínila zásadní rozsudky národních soudů, kterými byla problematika hospodářské 

soutěže a zákazu dohod narušujících soutěž projednávána v souladu se 

zákonem č. 150/2002 Sb., soudním řádem správním.

                                                
131 Rozsudek ESD ze dne 23. 4. 1991 ve věci č. C 41/90, Klaus Höfner a Fritz Elser v. Macrotron GmbH

[1991] ECR I-1979.

132 Rozsudek ESD ze dne 12. 7. 1984 ve věci č. 170/83, Hydrotherm Gerätebau GmbH v. Firma Compact 

del Dott. Ing. Mario Andreoli & C. Sas [1984] ECR 2999.
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Za podstatný považuji nález Ústavního soudu, sp. zn. III ÚS 31/97 ve věci Škoda 

automobilová,133 který se dotkl otázky interpretace unijního práva. Ústavní soud 

potvrdil, že posuzování národního soutěžního práva může vycházet z judikatury ESD. 

K otázce výkladu se dále vyjádřil Nejvyšší správní soud ČR, kdy v rozhodnutí ve věci 

Kartel stavebních spořitelen134 potvrdil nutnost výkladu českého soutěžního práva 

komfortně s evropskou úpravou.

Jak již bylo popsáno výše, osm vyhlášek o blokových výjimkách, které 

roku 2001 vydal Úřad, ztratilo po vstupu ČR do Evropské unie na významu, a byly

proto k 1. 10. 2005 zrušeny. Byla tak odstraněna dvojkolejnost, která tu do té doby 

fungovala. Do českého právního řádu se začaly plně promítat nařízení Komise o

blokových výjimkách ze zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž a byla 

aplikována bez ohledu na existenci unijního prvku daného případu. Snahou Úřadu je 

dodržet interpretaci v souladu unijním právem a nezvyšovat tak právní nejistotu 

odlišným výkladem.135

Je však třeba poznamenat, že Úřad ve své rozhodovací praxi reflektoval 

judikaturu ESD ještě před vstupem ČR do Evropské unie. Příkladem může být 

rozhodnutí ve věci ARKTIDA spol. s r.o. a UNILEVER ČR, spol. s r.o.,136 kdy Úřad 

schválil smlouvu o distribuci, která obsahovala vertikální dohodu o výhradním prodeji 

mezi oběma stranami. S odkazem na nařízení Komise č. 2790/1999 Úřad dospěl 

k názoru, že v daném případě uzavřená smlouva nebude mít za následek podstatné 

narušení hospodářské soutěže.

Naopak ve věci Ing. Lubomír Škrabák - LS-ZETIS a 

JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r. o.137 Úřad nařízení o blokové výjimce neaplikoval

                                                
133 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 29. 5. 1997 ve věci Škoda automobilová, sp. zn.: III ÚS 31/97.

134 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 25. 2. 2009 ve věci Kartel stavebních spořitelen, 

sp. zn.: 1 Afs 78/2008.

135 CHALUPA, Kristián aj. Informační list č. 5/LISTOPAD 2010 : Mezinárodní vztahy, Brno : Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže, 30 s. [online] [cit. 20. 10. 2012]. Dostupné z www: 

http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Informacni_listy/2010/Infolist2010_05_mezinarodni.pdf.

136 Rozhodnutí Úřadu ze dne 7. 5. 2001 ve věci ARKTIDA spol. s r.o. a UNILEVER ČR, spol. s r.o., 

sp. zn.: S 17/01-374/01-220.

137 Rozhodnutí Úřadu ze dne 10. 2. 2006 ve věci Ing. Lubomír Škrabák - LS-ZETIS a JIZERSKÉ 

PEKÁRNY spol. s r. o., sp. zn.: R 061/2004.
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s konstatováním, že dohoda stran nesplňovala dle evropské unijní úpravy a obsahovala 

nadto tvrdá omezení. 

Z rozhodovací praxe Úřadu bych dále upozornila na rozhodnutí v případech 

ČESKÝ TELECOM I., II.,138 která se týkala rovněž otázky aplikace komunitárního a 

unijního práva. Úřad vyhodnotil, že po zahájení řízení již není možné aplikovat unijní

soutěžní právo.139

Zásadní přínos pak znamenalo řešení otázky, zda soutěžitel narušením 

hospodářské soutěže jedná v rozporu s národním právním řádem nebo je jednáním 

dotčeno rovněž právo unijní. Rozhodnutím předsedy Úřadu ve věci Tupperware140spolu 

s rozhodnutím předsedy Úřadu ve věci RWE Transgas,141 Úřad prohlásil, že jednáním 

v rozporu s národními i unijními předpisy došlo k porušení obou právních systémů. 

Jiného názoru byl však Krajský soud v Brně, který rozhodnutí Úřadu zrušil.142 Krajský 

soud aplikoval zásadu ne bis in idem a zastal tak názor, že k narušení obou právních 

systémů dojít nemůže, neboť jednání s unijním prvkem představuje speciální skutkovou 

podstatu porušení hospodářské soutěže. Konečný názor na situaci vnesl do případů 

Nejvyšší správní soud ČR, který rozsudky krajského soudu zrušil s odkazem na rozpor 

závěru krajského soudu s ustanoveními nařízení Rady č. 1/2003.143 Krátce na to se však 

Nejvyšší správní soud odmítl ke zmíněným rozsudkům přihlásit, když v rozhodnutí ve 

věci Kartel PISU144 poukázal na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva,145 na 

                                                
138 Rozhodnutí Úřadu ze dne 21. 7. 2004 ve věci ČESKÝ TELECOM I., sp. zn.: S 222/03; rozhodnutí 

předsedy Úřadu ze dne 7. 11. 2005 ve věci ČESKÝ TELECOM II., sp. zn.: R 50/2004.

139 PETR, Michal. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR. 1. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2010, s. 41.

140 Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 14. 12. 2006 ve věci Tupperware, sp. zn.: R 17/2005.

141 Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 12. 3. 2007 ve věci  RWE Transgas, sp. zn.: R 98/2006.

142 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 15. 3. 2007 ve věci Tupperware, sp. zn.: 62 Ca 4/2007; 

rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 22. 10. 2007 ve věci RWE Transgas, sp. zn.: 62 Ca 8/2007.

143 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 3. 12. 2008 ve věci Tupperware,

sp. zn.: 7 Afs 7/2008; Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 31. 10. 2008 ve věci RWE 

Transgas, sp. zn.: 5 Afs 9/2008.

144 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 10. 4. 2009 ve věci Kartel PISU, 

sp. zn.: 2 Afs 93/2008.

145 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10. 2. 2009 ve věci Zolotukhin v. Rusko, stížnost 

č. 14939/03.
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základě níž prohlásil výše zmíněná rozhodnutí za nepoužitelná do budoucna. Vyloučil 

tak aplikaci předcházejících rozsudků. Navzdory rozdílným závěrům jsem toho názoru, 

že paralelní aplikace obou právních systémů by měla být využívána. Tomuto názoru 

nasvědčuje rovněž praxe v dalších členských státech EU.

Případ Kartelu PISU146 se týkal uzavírání dohod o ovlivňování výběrových 

řízení výrobců, jednalo se o kartel celosvětového měřítka, jehož fungováním se 

zabývala i Komise. Ta stanovila, že dohody kartelem uzavřené jsou zakázané a že kartel 

je povinen uhradit pokutu.

V některých případech lze z rozhodovací praxe Úřadu vysledovat nejednotu

nebo nestálost přijatých názorů. Ne zcela jasné stanovisko zpočátku Úřad zaujal 

například při řešení otázky důkazního břemene v řízení se soutěžiteli. Podle evropského 

práva by v případě legálních a blokových výjimek měli důkazní břemeno nést 

soutěžitelé, kteří jsou povinni posoudit charakter dohody; v řízení pak protiprávnost 

dohody dokazuje úřad nebo účastník, který se takového prohlášení domáhá. Úřad však 

tuto otázku nezodpověděl vždy zcela jednoznačně.

                                                
146 Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 26. 4. 2007 ve věci Kartel PISU, 

sp. zn.: R059-070,075-078/2007/01.
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Závěr

Cílem této diplomové práce nebylo poskytnout vyčerpávající přehled vydaných 

blokových výjimek, ale pochopit praxi a aplikaci této možnosti vynětí ze zákazu dohod 

omezující hospodářskou soutěž.

Blokové výjimky představují nástroj, který zmírňuje zákaz uzavírání dohod mezi 

podniky a soutěžiteli. V průběhu let doznalo pojetí a chápání výjimek změn, které zcela 

jistě nepředstavují interpretaci konečnou.

První blokové výjimky byly vydány ve snaze ulehčit Komisi od

administrativního zatížení. Tento cíl byl do jisté míry naplněn. V důsledku zvyšujícího 

se počtu individuálních žádostí však Komise po pár dekádách znovu čelila témuž 

problému. Vydání nařízení Rady č. 1/2003 proto přineslo nový přístup a především 

řešení této situace. Nově byl nařízením zakotven ekonomický přístup posuzování 

dohod, který tak nahradil původní formalistickou, již nepružnou, koncepci. Zaveden byl 

také systém kontroly dohod ex post, kdy je kladena větší odpovědnost při posuzování 

dohod na podniky. Zrušena byla povinnost podniků notifikovat Komisi uzavření dohod.

Koncepce blokových výjimek se v českém právním řádu začala promítat 

především ve snaze reflektovat unijní právní úpravu, explicitně byl tento nástroj 

v § 4 ZOHS zakotven od roku 2005. Na základě tohoto ustanovení byly Úřadem vydány 

blokové výjimky, jejichž obsah byl víceméně překlopen z evropské úpravy. 

Dvojkolejnost úpravy blokových výjimek nebyla vyhovující, a proto byly výjimky 

vydané Úřadem zrušeny. Ač Úřadu pravomoc vydávat blokové výjimky zůstala, 

domnívám se, že realizována nebude. Nicméně pokud by se jednalo o situaci s ryze 

národním dopadem, jsem toho názoru, že by taková bloková výjimka vydaná Úřadem 

uplatnění najít mohla. V dnešních podmínkách se však většina soutěžitelů minimálně 

evropskému kontextu svého hospodářského působení nevyhne.

Na tomto místě bych se ještě ráda krátce zastavila u terminologie užívané 

v souvislosti s účastníky hospodářské soutěže. Unijní úprava používá termín podnik, 

zatímco ZOHS odkazuje na soutěžitele. Ačkoliv se tyto termíny zcela nekryjí, český 

právní řád by měl být vykládán v intencích předpisů EU. Domnívám se, že do budoucna 

by bylo vhodné, aby se zákonodárce pokusil nejednotnost terminologie na legální 

úrovni sjednotit.
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Praktickým otázkám vydávání blokových výjimek, jejich obsahu, a to především 

černým a šedým klauzulím, je věnována kapitola čtvrtá. Od původního rozdělení 

ustanovení dohod na klauzule bílé, černé a šedé bylo upuštěno. V důsledku liberalizace 

a dle zásady, že „povoleno je vše, co není zakázáno“, již není třeba určovat konkrétní 

ustanovení, která musí být v dohodách pro uplatnění blokové výjimky obsažena. 

Nařízení o blokových výjimkách v současné době vymezují černé a šedé klauzule. 

Dohoda, v níž je obsaženo ujednání charakterizované jako tvrdé omezení, způsobuje 

nemožnost vynětí celé dohody ze zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž. 

Oproti tomu šedé klauzule, na které rovněž nesmí výhoda blokové výjimky dopadat, lze 

od ostatních ustanovení dohody oddělit a zbývající ustanovení dotčené dohody podrobit 

blokové výjimce.

Přestože každé vydání blokové výjimky s sebou nese řadu specifik, jejich obsah 

se zpravidla neliší v tom, že nařízení o blokových výjimkách v úvodu definuje pojmy, 

které jsou pro danou oblast úpravy stěžejní. Nařízení jsou zpravidla vydávána na dobu 

omezenou. Komise následně zhodnotí jejich prospěšnost a účinnost prodlouží nebo 

znění změní dle aktuálních potřeb hospodářské soutěže. Možným následkem také je, že

žádné nařízení pro danou oblast již vydáno nebude, jak se stalo v případě úpravy 

leteckého sektoru.

V diplomové práci jsou také pro ilustraci nastíněny jednotlivé druhy blokových 

výjimek, a to výjimky horizontální, vertikální a sektorové. Horizontální dohody mezi 

podniky jsou považovány za nejškodlivější, přesto by uplatnění horizontálních 

blokových výjimek mělo být posuzováno na individuální bázi, generalizace není 

s ohledem na ekonomický přístup posuzování dohod vhodná. Obecná výjimka 

z vertikálních dohod, upravená nařízením Komise č. 330/2010, se oproti ostatním 

blokovým výjimkám vyjímá především svou plošností.

Názory nebo poznatky zachycené v diplomové práci jsou podepřeny jak 

rozhodovací činností Evropského soudního dvora, tak praxí Úřadu a vnitrostátních 

soudů. Právě rozhodovací činnost od samého počátku dotvářela interpretační rámec 

úpravy ochrany hospodářské soutěže.

Domnívám se proto, že podstata praxe, aplikace a interpretace nástroje 

blokových výjimek byla s ohledem na dostupné materiály nabídnuta.
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Název práce v anglickém jazyce

Protection of Competition – Block Exemptions

Abstract

Block Exemptions represent means of exemption from the prohibition of 

restrictive agreements set by the Article 101 (1) TFEU. The main aim of my thesis is to 

analyze and describe the development of an approach to block exemptions and to 

present how the block exemptions work in practice.

Generally, block exemptions are issued in the form of Block Exemption 

Regulations according to Article 101 (3) TFEU. The wording of this provision specifies 

the conditions under which certain types of agreements may be exempted from the 

prohibition set by Article 101 (1) TFEU. Regulations are issued by the Council or by 

the Commission, which is more often. If an agreement accomplishes the criteria laid

down in a block exemption regulation, there is no need to notify that agreement 

individually because the agreement is automatically valid and effective.

The thesis is composed of six chapters. The first two chapters are introductory. 

Chapter One refers to the protection of competition in general. Subsequently, Chapter 

Two deals with main exemptions from the prohibition of restrictive agreements, such as 

agreements exempted from the prohibition under Article 101 (3) TFEU or 

the de minimis rule of exemption from the prohibition.

Chapter Three, which is subdivided into three parts, explains the development of 

the approach to concept of block exemptions. Firstly, the attention is focused on the

European Economic Community/European Union historical context. Separately, the

consequences of acceptance of the Regulation No. 1/2003 are outlined in the second 

Part. Afterwards, Part Three analyzes relevant Czech legislation.

Chapter Four concentrates on practical issues of block exemptions, such as the 

process of issuing, typical features of their content or non-application of the Block 

Exemption Regulations. 
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Afterwards, the types of block exemptions are illustrated with examples in 

Chapter Five of this piece of work. The horizontal, vertical and sector block exemptions 

are presented.

Chapter Six is subdivided into two parts and provides an outline of relevant case 

law. Part One highlights the most important decisions by the European Court of Justice

or by the Commission. The second Part considers the approach to decision-making by 

Czech trial courts and the Office for the Protection of Competition.

Conclusions are drawn in the last part of the thesis where the main findings are 

summarized.

Překlad v českém jazyce:

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.
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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.
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