Tato diplomová práce se soustřeďuje na výměnu informací mezi soutěžiteli jako
samostatné kartelové jednání se zaměřením na procesy a aktivity, které probíhají v rámci
činností obchodních nebo profesních asociací.
Cílem diplomové práce je komplexně zmapovat přístup, který se v interpretační a
aplikační praxi Evropské komise, respektive evropských soudů v této oblasti vyvíjel. Na
základě teoretických poznatků a analýz práce definuje kritéria, která se při hodnocení výměny
informací uplatňují a snaží se určit v aktuálním právu Evropské unie hranici mezi legální a
nelegální výměnou informací mezi soutěžiteli.
Po obsahové stránce je práce rozdělena do pěti kapitol. První uvádí obecnou definici
výměny informací mezi soutěžiteli a podrobně vysvětluje, v čem spočívá hraniční charakter
tohoto fenoménu. Druhá kapitola popisuje základní způsoby výměny informací. S ohledem na
zaměření této diplomové práce představuje rozšířený pohled na nepřímou výměnu informací
prostřednictvím společného orgánu, tj. výměnu informací prostřednictvím obchodní asociace.
Třetí kapitola diplomové práce nabízí obecnou analýzu článku 101 odst. 1 SFEU ve vztahu
k dohodám o výměně informací. Je složena z pěti částí a každá se věnuje popisu jedné z
podmínek pro naplnění kartelového jednání. Kapitola obsahuje poměrně detailní analýzu
charakteristiky vyměňovaných informací a podmínek na trhu. Čtvrtá kapitola je věnována
výjimkám z kartelového zákazu. Poslední kapitola je orientována prakticky na konkrétní
aplikaci teoretických pravidel v životě obchodních asociací. Skládá se ze dvou podkapitol.
První obsahuje rozbor pěti případů týkajících se výměny informací, která probíhala díky
interakci soutěžitelů s obchodní asociací, která je sdružovala. Poté následuje podkapitola,
která nabízí shrnutí výzkumu, který autorka práce v této oblasti podnikla. Zakládá se na
informacích získaných z veřejně dostupných zdrojů, zejména webových stránek obchodních
asociací a informacích poskytnutých samotnými asociacemi prostřednictvím e-mailové
korespondence. Závěr obsahuje praktický zjednodušený návod, jehož dodržování by mělo
aktivitám obchodních asociací zaručit soulad se soutěžním právem a vyhnutí se vyšetřování
ze strany soutěžních autorit, ať již to bude Evropská komise nebo národní soutěžní úřady.

