
Zneužití dominantního postavení – pojem zneužití a způsoby zneužívajícího 

jednání

Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá zneužitím dominantního postavení, konkrétně pojmem 

zneužití jako takovým a dále jednotlivými zneužívajícími praktikami. Článek 102 SFEU 

stejně jako § 11 ZOHS nedefinují pojem zneužití, pro jeho pochopení je tak nutné analyzovat 

judikaturu. Stejně tak tomu je v případě jednotlivých zneužívajících praktik. Tento výklad je 

zasazen do širšího rámce v podobě zkoumání cíle článku 102 a metody jeho aplikace a to 

zejména s ohledem na modernizační snahy Komise. Cílem práce je tedy kritická reflexe 

judikatury zasazená do širšího kontextu v podobě hledání smyslu článku 102, nikoliv 

všezahrnující a detailní výklad.

Práce obsahuje tři kapitoly. V první kapitole jsou rozebrány základní cíle článku 102 a 

metody jeho aplikace. Vzhledem k strohému textu článku 102 jsou jeho cíle stěžejní pro jeho 

interpretaci i další aplikaci. Stejně tak metoda posuzování zneužití může použití článku 102 

zásadně proměnit a posunout. V podstatě existují dva různé cíle a dvě různé metody. Cíle jsou 

ordoliberální ekonomické svoboda chránící soutěž jako proces a spotřebitelský blahobyt 

sledující růst blaha spotřebitelů. Metody jsou formalistický přístup a přístup založený na

zkoumání následků. Znalost cílů a metod vytváří základní rámec pro zkoumání článku 102, 

orientaci v diskuzích nad jeho hlavním účelem a je nezbytná pro pochopení případných změn 

v aplikaci článku 102. 

Druhá kapitola je věnována samotnému pojmu zneužití, a to zejména závěrům které pro tento 

pojem vyplývají z rozhodnutí Continental Can a Hoffmann-La Roche. Jádrem kapitoly je

analýza stěžejních znaků, na kterých stojí definice zneužití podaná v Hoffmann-La Roche. 

Konkrétně jde o zneužití coby objektivní koncept, zvláštní odpovědnost dominantního 

podniku, soutěž na základě výkonu a protisoutěžní účinek. Dále jsou přiblíženy pojmy 

protisoutěžní uzavření trhu a koncept stejně efektivního konkurenta, které Komise přináší v 

Pokynech a které mají vnést do posuzování zneužití přístup založený na zkoumání následků. 

Nakonec jsou rozebrány možnosti obrany dominantních podniků v případě zneužití. 

Stěžejní část práce pak představuje třetí kapitola, kde jsou analyzovány nejčastější 

zneužívající praktiky. Jde o predátorské ceny, výlučné dohody a rabaty, vázané obchody, 



odmítnutí dodávat, excesivní ceny a diskriminaci. Po úvodním výkladu u každé praktiky 

nastiňující její podstatu a sporné body následuje rozbor judikatury SDEU s cílem vytáhnout a 

zkoumat stěžejní znaky dané praktiky s tím, že skutkový stav rozhodnutí bude přiblížen pouze 

v míře nezbytné pro kontext. K srovnání a posouzení judikatury s modernizačními snahami 

Komise pak jsou stručně přiblíženy ustanovení týkající se jednotlivých praktik v Pokynech. 

Diplomová práce je zakončena úvahou nad převažujícím cílem a metodou článku 102 s 

ohledem na judikaturu na jedné straně a Pokyny na druhé straně. Závěrem práce je, že 

interpretace článku 102 je stále pevně zakořeněna v ordoliberální tradici.


