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Úvod  

Blokové výjimky jsou důležitým nástrojem při aplikaci a dodržování pravidel 

hospodářské soutěže. Představují významnou úpravu z hlediska vynětí ze zákazu dohod 

narušujících soutěž, který je upravený jak v českém, tak evropském právu. 

Systém blokových výjimek, který je tvořen několika nařízeními, tvoří poměrně 

rozsáhlou úpravu. Cílem této práce bude pokus o přehledné, ne však jistě vyčerpávající 

vzhledem ke komplexnosti problému, vyložení, charakterizaci a interpretaci 

jednotlivých blokových výjimek zejména ve světle výkladových dokumentů Komise. 

První část práce obsahuje úvod do problematiky ochrany hospodářské soutěže a 

zákazu dohod narušujících soutěž a podává nastínění základních pojmů důležitých 

z hlediska tématu této diplomové práce. 

Další část práce se zaměřuje na ostatní výjimky ze zákazu dohod narušujících 

soutěž a obsahuje stručné vylíčení podmínek čl. 101 odst. 3 SFEU, představí pravidlo 

de minimis a výjimku pro oblast zemědělství. 

Třetí kapitola pojednává o vývoji úpravy blokových výjimek od vzniku 

Evropských společenství a zaměří se zejména na důvod zavedení blokových výjimek a 

na změnu režimu, která nastala v roce 2004. Kromě evropského práva se budu věnovat i 

úpravě blokových výjimek v českém právu, zejména tomu, jaký vliv mělo evropské 

právo na českou úpravu a jak se tento vliv promítl do institutu blokových výjimek. 

Čtvrtá část práce se zabývá obecně formálními aspekty blokových výjimek, 

zejména vydáním a odnětím blokové výjimky. Dále budou popsána charakteristická 

ustanovení, která nařízení upravují, a bude nastíněno i teoretické dělení blokových 

výjimek. 

Předmětem stěžejní části práce je výklad jednotlivých nařízení o blokových 

výjimkách, který sleduje teoretické rozdělení navržené v předchozí části práce. Výklad 

je podáván zejména ve spojení s výkladovými dokumenty Komise. 

Závěrem práce bych ráda zhodnotila postavení blokových výjimek v systému 

výjimek ze zákazu dohod narušujících soutěž a vyhodnotila vývoj a aktuálnost pro 

současnou praxi. Doufám, že po výkladu jednotlivých výjimek v kapitole páté, se mi 

podaří vyvodit závěry o společných obsahových rysech blokových výjimek. 



 2 

Pro zpracování práce jsem použila metodu chronologickou, analytickou, 

deskriptivní a komparativní. 

1. Ochrana hospodářské soutěže a zákaz dohod narušujících 

hospodářskou soutěž 

Hospodářská soutěž je předpokladem fungující tržně orientované ekonomiky. 

Důvodem k právní regulaci hospodářské soutěže je ochrana trhu před vytvářením 

kartelů, monopolů a dalších nežádoucích jevů a vytvoření podmínek pro fungování 

svobodné hospodářské soutěže. Definovat cíle hospodářské soutěže není jednoduché a 

nelze dojít k jednoznačnému závěru, jelikož cíle soutěžní politiky jsou ovlivňovány 

stavem společnosti, jejími hodnotami a postoji. Jedním z cílů ochrany hospodářské 

soutěže je i blahobyt spotřebitele. ESD ve svém rozhodnutí1 označil zvýšení blaha 

spotřebitele jako konečný cíl pravidel na ochranu hospodářské soutěže. Za další cíl 

regulace hospodářské soutěže můžeme považovat efektivní rozdělení zdrojů. 

Speciálním cílem soutěžní politiky EU je integrace trhu. 

Ustanovení čl. 101 odst. 1 SFEU stanoví, že „S vnitřním trhem jsou neslučitelné, 

a proto zakázané, veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání 

ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy a jejichž účelem 

nebo důsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže na vnitřním 

trhu...“. Dále je generální klauzule doplněna demonstrativním výčtem jednání, která 

jsou zakázaná. Ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěže2 (dále jen ZOHS) obsahuje téměř identickou úpravu zakázaných dohod, používá 

však místo pojmu podnik pojem soutěžitel. Použití SFEU na konkrétní jednání je 

podmíněno přítomností unijního prvku, který v případě aplikace ZOHS odpadá. Dalšími 

znaky dohod narušujících soutěž tedy jsou: soutěžitel (podnik dle SFEU), dohoda, 

narušení hospodářské soutěže a citelnost narušení hospodářské soutěže.3 

                                                
1 Rozhodnutí ESD ze dne 7. 6. 2006 ve věci č. T-213/01 a T-214/01, Österreichische Postsparkasse AG a 
2 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně 

hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. 
3 MUNKOVÁ, Jindřiška, Pavel SVOBODA a Jiří KINDL. Soutěžní právo. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 127. 
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ZOHS zavádí pojem dohoda jako legislativní zkratku pro dohodu mezi 

soutěžiteli, rozhodnutí sdružení soutěžitelů a jednání ve vzájemné shodě. V tomto 

smyslu je užíváno pojmu dohoda v této práci, pokud z textu práce nevyplývá jinak. 

Tyto kategorie jsou použity i v čl. 101 odst. 1 SFEU. V rozhodovací praxi EU se však 

tyto kategorie nerozlišují tak přesně, jako v české rozhodovací praxi.4 Pojem dohoda je 

vykládán velmi extenzivně a nelze jej zaměňovat se smlouvou. K významu pojmu 

dohody se několikrát vyjádřila evropská i česká rozhodovací praxe.5 Publikace 

Kartelové dohody definuje rozhodnutí sdružení soutěžitelů „jako veškerý, jakoukoli 

formou podchycený projev vůle směřující vůči soutěžitelům od orgánu, který 

reprezentuje útvar, který si tito soutěžitelé založili.“6 Forma rozhodnutí není podstatná, 

může se jednat o usnesení orgánů, ustanovení stanov či doporučení. Jednání ve 

vzájemné shodě má zahrnovat všechna ostatní jednání, která z nějakého důvodu 

nedospějí do stavu naplnění pojmu dohoda. Soutěžitelé společně koordinovaně a 

vědomě nahrazují soutěžní rizika praktickou kooperací, aniž by dosáhli stavu, kdy je 

uzavřena dohoda.7 

Dohoda musí působit narušení hospodářské soutěže, a to buď skutečné, nebo 

alespoň potenciální. Rozlišují se tak omezení podle cíle (restrictions by object) a 

omezení podle následku (restrictions by effect). V případě, že je zjištěno, že dohoda má 

za cíl omezit soutěž, nemusí se již zjišťovat dopad dohody na hospodářskou soutěž.8 

České soudy se ve svých rozhodnutích již několikrát zabývaly otázkou potenciálního 

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

2012, s. 128. 
5 Např. Rozhodnutí ESD ze dne 26. 10. 2000, ve věci T-41/96, Bayer AG proti Komisi Evropských 

společenství [2000] ECR II-3383, [2001] 4 CMLR 176; Rozsudek NSS ze dne 30. 9. 2008, č.j. 5 Afs 

40/2007-204.  
6 RAUS, David a Andrea ORŠULOVÁ. Kartelové dohody. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 82. 
7 Rozhodnutí ESD ze dne 14. 7. 1972, ve věci C-48/69, Imperial Chemical Industries Ltd. proti Komisi 

Evropských společenství [1972] ECR 619, [1972] CMLR 557, odst. 64. 
8 Sdělení Komise - Pokyny o použitelnosti čl. 81 odst. 3 Smlouvy (Úř. věst. C 101, 27. 4. 2004, s. 97), 

bod 20; Rozhodnutí ESD ze dne 13. 7. 1966, ve spojených věcech č. C-56 a 58/64 Consten a Grundig v. 

Komise EHS [1966] ECR 299. 
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dopadu dohody.9 ZOHS v § 1 odst. 1 zavádí legislativní zkratku „narušení,“ kterou 

označuje vyloučení, omezení, jiné narušení nebo ohrožení hospodářské soutěže. SFEU 

hovoří o vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže (prevention, restriction 

or distortion). 

Citelnost narušení hospodářské soutěže je tzv. pravidlem de minimis, jehož 

podstatou je, že pouze po překročení určité hranice narušení hospodářské soutěže spadá 

dohoda pod kartelový zákaz. Podrobněji je problematika pravidla de minimis rozebrána 

v kapitole 2.2. 

V případě aplikace unijního práva je ještě další podmínkou kartelového zákazu 

ovlivnění obchodu mezi členskými státy. Tato podmínka je chápána jako kolizní 

norma. Vliv na obchod mezi členskými státy může být přímý, nepřímý, skutečný nebo 

potenciální. Komise vydala pokyny10, které mají pomoci interpretaci tohoto pojmu. Na 

tomto místě bych ještě zmínila problém souběžné aplikace evropského a českého 

soutěžního práva v rozhodovací praxi Úřadů a soudů. Úřad se k tomu nejprve postavil 

tak, že v jedné věci11 řízení podle ZOHS zastavil, a zahájil řízení pro podezření 

z porušení evropského práva. V jiné věci12 zaujal Úřad jiný postoj a aplikoval souběžně 

evropské i české právo. Krajský soud13 se vyslovil proti souběžné aplikaci evropského a 

českého práva z důvodu porušení principu ne bis in idem. Nejvyšší správní soud14 však 

souběžnou aplikaci připustil a rozsudky Krajského soudu v Brně zrušil, jelikož zájmy 

chráněné evropským právem se liší od těch chráněných českým právem.  

                                                
9 Rozsudek NSS ze dne 9.1. 2007, sp. zn. 1 As 19/2006 (Komora veterinárních lékařů), Rozsudek NSS ze 

dne 25. 2. 2009, sp. zn. 1 Afs 78/2008 (Kartel stavebních spořitelen). 
10 Oznámení Komise – Pokyny o konceptu účinku na obchod obsaženém v článcích 81 a 82 (Guidelines 

on the effect on trade concept contained in Article 81 and 82), (Úř. věst. C 101, 27. 4. 2004, s. 81). 
11 Rozhodnutí Úřadu ze dne 21. 7. 2004, č.j. S 222/03. Rozhodnutí Úřadu ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. S 

127/04. Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 24. 11. 2008, č.j. R 8/2005 (Český Telecom). 
12 Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 12. 3. 2007, č.j. R 98/2006/01-05326/2007/300 (RWE Transgas). 

Rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 14. 12. 2006, č.j. R 17/2005-22148/2006/300 (Tupperware).  
13 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 22. 10. 2007, č.j. 62 Ca 8/2007-171 (RWE Transgas). 

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 1. 11. 2007, č.j. 62 Ca 4/2007-115 (Tupperware). 
14 Rozsudek NSS ze dne 31. 10. 2008, č.j. 5 Afs 9/2008-328 (RWE Transgas). Rozsudek NSS ze dne 3. 

12. 2008, č.j. 7 Afs 7/2008-200 (Tupperware).  
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Adresátem evropských soutěžních pravidel je označován podnik (undertaking). 

Tento pojem není nikde v legislativě definován, ESD se však několikrát vyjádřil 

k významu pojmu podnik. Ve věci Höfner a Elser v. Macrotron15 soud konstatoval, že 

„pojem podnik zahrnuje každou entitu vykonávající hospodářskou činnost, nehledě na 

její právní formu a způsob, kterým je financována.“ ZOHS nepracuje s pojmem podnik, 

ale používá pojem soutěžitel, který vymezuje v § 2 odst. 1 a to jako „fyzické a 

právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to 

i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní 

hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.“ 

Z důvodu nutnosti eurokomformního výkladu lze oba pojmy chápat jako obsahově 

rovnocenné. NSS se k ekvivalenci obou pojmů vyjádřil v rozsudku ve věci Česká 

rafinérská.16 Obsahovou shodnost pojmů podporuje i aplikace nařízení o blokových 

výjimkách na vnitrostátní situace, jak vyplývá z § 4 odst. 1 ZOHS. Blokové výjimky 

totiž pracují s pojmem podnik. 

Cílem těchto ustanovení je ochrana hospodářské soutěže, zajištění prospěchu 

spotřebitelů a efektivní distribuci prostředků. Dohody narušující soutěž jsou někdy 

v praxi označovány jako kartelové dohody, přičemž, původně pojem kartelové dohody 

zahrnoval pouze horizontální dohody, ale v rozhodovací praxi se prosadilo širší pojetí 

zahrnující i vertikální dohody.17 

2. Výjimky ze zákazu dohod narušujících hospodářskou 

soutěž  

Zákaz dohod narušujících hospodářskou soutěž tak, jak je vymezen v ustanovení 

ZOHS a SFEU, není absolutní, i přes naplnění skutkové podstaty dohod narušujících 

hospodářskou soutěž se zákaz takových dohod neaplikuje bez dalšího. České i evropské 

                                                
15 Rozhodnutí ESD ze dne 23. 4. 1991, ve věci C-41/90, Höfner a Elser v. Macrotron [1991] ECR I-1979. 
16 Rozsudek NSS ze dne 29. 10. 2007, sp. zn. 5 As 61/2005 (Česká rafinérská). 
17 ELIÁŠ, Karel, Josef BEJČEK, Petr HAJN a Jiří JEŽEK. Kurs obchodního práva: obecná část, soutěžní 

právo. 5. vyd. Praha: Beck, 2007, s 480. 
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právní předpisy stanoví několik výjimek ze zákazu dohod narušujících hospodářskou 

soutěž. 18 

2.1 Legální výjimky  

Legální výjimky jsou takové výjimky, jejichž použitelnost vyplývá přímo 

z právního předpisu – ZOHS nebo SFEU, a které již nepotřebují pro svou aplikaci jiný 

prováděcí předpis. Komise vydala k aplikaci čl. 101 odst. 3 SFEU Pokyny o 

použitelnosti čl. 81 odst. 3 Smlouvy,19 které jsou vodítkem při aplikaci pravidel 

hospodářské soutěže. 

Legální výjimka se vztahuje na dohody, které splňují čtyři kritéria, a to dvě 

pozitivní povahy a dvě negativní povahy, přičemž všechny čtyři kritéria musí být 

splněna kumulativně. Tato kritéria také musí být splněna po celou dobu existence 

dohody.20  

První podmínka v § 3 odst. 4 ZOHS stanoví (obdobně jako čl. 101 odst. 3 

SFEU), že ze zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž jsou vyňaty takové 

dohody, které přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře 

technického či hospodářského rozvoje. Negativní dopad na hospodářskou soutěž musí 

být převážen objektivní prospěšností dohody. Prospěšnost dohody může být spatřována 

například v ušetření nákladů při vývoji nových výrobních technologií a metod, 

kombinaci dvou existujících technologií, jejichž kombinací se dosáhne nižších 

výrobních nákladů či vyšší kvality výrobku.21 

Další podmínkou tohoto ustanovení je, že dohoda vyhrazuje spotřebitelům 

přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích. Pokyny Komise o použitelnosti čl. 81 

odst. 3 SES definují pojem spotřebitele tak, že zahrnuje všechny přímé i nepřímé 

uživatele produktu, na který se dohoda vztahuje. Přiměřený podíl na výhodách (fair 

share) musí být alespoň takového rozsahu, aby kompenzoval jakýkoliv skutečný či 

potenciální negativní dopad omezení hospodářské soutěže. Přínos pro spotřebitele a 

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

2012, s. 191. 
19 Sdělení Komise - Pokyny o použitelnosti čl. 81 odst. 3 Smlouvy (Úř. věst. C 101, 27. 4. 2004, s. 97). 
20 Ibid., bod 42, 44. 
21 Ibid.,bod 65. 
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kompenzace negativního vlivu dohody se posuzuje ve světle celkového přínosu dohody. 

Rozhodujícím faktorem je celkový dopad na spotřebitele na relevantním trhu a ne pouze 

na jednu skupinu spotřebitelů.22 

Třetí podmínkou je, že dohoda neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou 

nezbytná k dosažení cílů. Při posuzování nezbytnosti se vychází z dvoustupňového 

testu, v rámci kterého se posuzuje dohoda jako taková, zejména že neexistují jiné 

ekonomicky výhodnější a méně omezující řešení. Po zhodnocení celkové dohody se 

přistoupí k zvážení jednotlivých omezujících ustanovení dohody.23  

Poslední podmínkou daného ustanovení je, že dohoda neumožní soutěžitelům 

vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup 

je předmětem dohody. Při aplikaci této podmínky se posuzuje jak skutečné, tak 

potenciální narušení soutěže.24 

2.2 De minimis 

Historicky byla mezi legální výjimky v české právní úpravě řazena i tzv. 

doktrína de minimis, která byla zakotvena v § 6 ZOHS. V evropském právu však byla 

tato doktrína pojímána jako negativní znak skutkové podstaty kartelu.25 Zákonem č. 

155/2009 Sb. bylo však toto ustanovení zrušeno. Ustanovení § 3 odst. 1 ZOHS 

v poslední větě stanoví, že dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je 

zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané.  

Tato doktrína není v textu čl. 101 SFEU normativně zakotvena. Poprvé se tato 

doktrína začala objevovat v rozhodovací praxi Komise.26 Doktrína de minimis byla dále 

formulována v rozhodnutí ESD ve věci Völk v. Vervaecke,27 kde soud rozhodl, že 

dohoda spadá mimo zákaz uvedený v čl. 101 SFEU, pokud má jen zanedbatelný 

(appreciable) dopad na trh, vzhledem ke slabému postavení, které mají dotčené osoby 

                                                
22 Ibid., bod 84, 85, 87. 
23 Ibid., bod 73, 75, 78. 
24 Ibid., bod 108. 
25 KINDL, Jiří. Kartelové a distribuční dohody: teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 179. 
26 Rozhodnutí Komise ze dne 11. 3. 1964 ve věci č. 64/233, Grosfillex-Fillistorf, (Úř. věst. č. 58, 

9. 4. 1964, s. 915). 
27 Rozhodnutí ESD ze dne 9. 7. 1969 ve věci č. 5/69, Völk v. Verwaecke [1969] ECR 295. 
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na trhu posuzovaného výrobku. Ve věci Béguelin Import v S.A.G.L Import Export28 

ESD dále rozvedl, že aby dohoda spadala pod zákaz stanovený čl. 101 SFEU, musí 

ovlivňovat obchod mezi členskými státy a volnost hospodářské soutěže citelným 

způsobem. 

Komise vydala několik oznámení, která mají být návodem indikujícím 

posuzování případů, které spadají pod prahové hodnoty stanovené v těchto oznámeních. 

Do popředí při posuzování zanedbatelnosti dopadu dohody se dostává prvek tržní síly 

stran, přestože v dřívějších verzích oznámení se kladl důraz na kombinaci tržního podílu 

a obratu. Nejnovější oznámení Komise o dohodách de minimis29 bylo vydáno v roce 

2001.30 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad) vydal v návaznosti na 

evropskou judikaturu a legislativu Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o 

dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný.31 Toto oznámení, 

stejně tak jako oznámení Komise, se řadí mezi prameny s právní sílou soft law, mají 

tedy pouze interpretační povahu a nejsou právně závazné. 

Oznámení Komise o dohodách de minimis stanovuje dvě prahové hodnoty pro 

vynětí ze zákazu. První hodnota je stanovena na 10 % celkového podílu obou stran na 

trhu v případě, že je dohoda uzavřena mezi skutečnými či potenciálními soutěžiteli na 

relevantním trhu. Druhá prahová hodnota se týká dohod uzavřených mezi nesoutěžiteli. 

V takovém případě nesmí žádná ze stran dohody přesáhnout práh 15 % podílu na trhu. 

Oznámení Úřadu používá stejné prahové hodnoty, jejich použití však rozlišuje podle 

typu dohod, a to, zda se jedná o dohodu vertikální nebo horizontální. Praktický dopad je 

však stejný, neboť definuje, co se myslí vertikální dohodou, tj. uzavřenou mezi 

soutěžiteli, kteří si nekonkurují, a horizontálními dohodami, tj. mezi konkurenty. 
                                                
28 Rozhodnutí ESD ze dne 25. 11. 1971 ve věci č. 22/71, Béguelin Import Co. v S.A.G.L. Import 

Export [1971] ECR 949. 
29 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). 
30 ROSE, Vivien, David BAILEY. Bellamy & Child European Union Law of Competition. 7th ed. 

Oxford: Oxford University Press, 2013, s. 174. 
31 Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž 

je zanedbatelný [online] [cit. 18. 2.2014]. Dostupné z: 

http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Legislativa/HS/SoftLaw/Oznameni_De_Minimis.pdf. 
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V případě omezení soutěže na trhu v důsledku kumulativního účinku dohod o prodeji 

zboží nebo služeb se prahové hodnoty snižují na 5 %, a to pro soutěžitele i 

nesoutěžitele. Neznamená však, že v případě překročení prahových hodnot dohoda 

porušuje čl. 101 SFEU, či § 3 ZOHS, i v takové situaci může být vliv dohody na 

hospodářskou soutěž zanedbatelný.  

Oznámení Komise i Úřadu obsahuje seznam ujednání, která vyloučí z aplikace 

pravidlo de minimis. Tato ujednání jsou označovaná jako tzv. tvrdá omezení. Oznámení 

Komise rozlišuje podle toho, zda se tvrdá omezení týkají dohod mezi soutěžiteli či 

nesoutěžiteli.  V případě dohod mezi soutěžiteli, se za tvrdé omezení považuje ujednání 

o: a) určení cen při prodeji třetím stranám, b) omezení výroby nebo prodeje a c) 

rozdělení trhu nebo zákazníků. Tvrdá omezení v dohodě mezi nesoutěžiteli jsou: a) 

omezení možnosti kupujícího určit prodejní cenu, b) omezení území nebo zákazníků, 

kterým se může prodávat zboží nebo služby, c) omezení aktivních a pasivních prodejů 

konečným uživatelům členy selektivního systému distribuce, d) omezení křížových 

dodávek distributorů selektivního systému, e) omezení týkající se prodeje komponentů. 

Oznámení Úřadu obsahuje podobnou úpravu s tím, že odkazuje na úpravu tvrdých 

omezení v blokových výjimkách. 

2.3 Oblast zemědělství     

Ustanovení § 4 odst. 1 ZOHS stanoví, že ze zákazu dohod narušujících 

hospodářskou soutěž jsou vyňaty dohody, které splňují podmínky stanovené výjimkou 

pro oblast zemědělství. V poznámce pod čarou je odkazováno na čl. 42 SFEU a na 

nařízení Rady (ES) č. 1184/2006, o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na 

produkci zemědělských produktů a obchod s nimi.32 Pravidla hospodářské soutěže se 

dle čl. 42 SFEU vztahují na zemědělskou politiku pouze v rozsahu stanoveném 

Evropským parlamentem a Radou. Nařízení Rady č. 1184/2006 stanoví tři výjimky, kdy 

se na dohodu neuplatní zákaz upravený v čl. 101 odst. 1 SFEU. První výjimkou je, že 

uvedené ustanovení se neuplatní na dohody, rozhodnutí a jednání, které tvoří nedílnou 

část vnitrostátní organizace trhu. Další výjimkou jsou dohody, které jsou nezbytné 

k naplnění cílů společné zemědělské politiky tak, jak jsou stanoveny v čl. 39 SFEU. 
                                                
32 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). 
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Poslední výjimka se vztahuje na dohody zemědělců nebo sdružení zemědělců z jednoho 

členského státu, které se týkají produkce nebo prodeje zemědělských produktů nebo 

využívání společných zařízení ke skladování, opracování nebo zpracování 

zemědělských produktů, jestliže nemají povinnost účtovat určité ceny, a dále za 

předpokladu, že Komise neshledá bránění hospodářské soutěže nebo ohrožení cílů 

společné zemědělské politiky.  

Publikace Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář33 zahrnuje toto 

nařízení do katalogu blokových výjimek. Jiné publikace34 toto nařízení v seznamu 

blokových výjimek neuvádějí. Dle mého názoru je však třeba toto nařízení odlišit od 

blokových výjimek vydaných na základě čl. 101 odst. 3 SFEU. Jako důvod k tomuto 

rozlišení spatřuji rozdílný právní základ těchto dvou kategorií, jelikož úprava v oblasti 

zemědělství vyplývá z čl. 42 a 43 SFEU. Nařízení v oblasti zemědělství tak tvoří 

samostatnou kategorii stojící vedle ostatních výjimek ze zákazu čl. 101 odst. 1 SFEU.  

2.4 Blokové výjimky  

Blokové výjimky je označení pro systém tvořený několika nařízeními vydanými 

Komisí a Radou. Dohody, které naplní ustanovení některé z blokových výjimek, jsou 

automaticky vyjmuty ze zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž dle čl. 101 

odst. 1 SFEU. K uplatnění výjimky není potřeba žádného předchozího rozhodnutí a 

strany dohody si samy posuzují, zda jsou podmínky pro vynětí ze zákazu splněny. 

Ustanovení § 26 ZOHS zmocňuje Úřad k vydání blokové výjimky vyhláškou. 

Vzhledem k obsahu a rozsahu tématu je podrobný výklad obsažen 

v následujících kapitolách.  

                                                
33 MUNKOVÁ, Jindřiška. Zákon o ochraně hospodářské soutěže: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2009, s. 74. 
34 Např. MUNKOVÁ, Jindřiška, Pavel SVOBODA a Jiří KINDL. Soutěžní právo. 2. vyd. Praha: C.H. 

Beck, 2012, s. 208-209. ROSE, Vivien, David BAILEY. Bellamy & Child European Union Law of 

Competition. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. s. 217-220. 
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3. Právní úprava a její vývoj 

3.1 V evropském právu 

Pravidla hospodářské soutěže byla součástí smluv zakládajících Evropská 

společenství již od počátku. První pravidla týkající se soutěžní politiky nalezneme již 

v Pařížské smlouvě z roku 1951 zakládající Evropské společenství uhlí a oceli. Římské 

smlouvy pak v roce 1957 založily Evropské hospodářské společenství a Evropské 

společenství pro atomovou energii. Tyto Smlouvy taktéž obsahovaly ustanovení o 

soutěžní politice. 

K provedení ustanovení Smlouvy bylo přijato nařízení Rady č. 17/62,35 které 

dávalo Komisi oprávnění k provedení soutěžní politiky. Nařízení stanovilo soutěžitelům 

povinnost oznámit Komisi uzavření dohody omezující hospodářskou soutěž 

v případech, kdy bylo usilováno o udělení výjimky dle čl. 101 odst. 3 SFEU. Oznámení 

podléhaly všechny dohody, s výjimkou dohod splňujících podmínky ustanovení čl. 4 

nařízení, které byly dle mého názoru považovány za méně závažné ohrožení soutěže. 

Postup stanovený nařízením vedl k zahlcení Komise oznámeními zejména vertikálních 

dohod o distribuci zboží a zbylo tak méně zdrojů na vypořádání se s horizontálními 

dohodami a kartely, které byly považovány jako mající zvláště nepříznivý účinek na 

vývoj společného trhu.36  

Přijetí blokové výjimky se tak stalo řešením, které pomohlo ulehčit Komisi od 

velkého množství oznámení týkajících se typově podobných dohod. Nařízení Rady č. 

19/65/EHS37 obsahovalo zmocnění pro Komisi k vydání nařízení pro kategorie dohod 

týkajících se dohod o výhradní distribuci a dohod omezujících nabytí nebo užívání práv 

k průmyslovému vlastnictví. Z bodů odůvodnění tohoto nařízení vyplývá, že velké 

množství oznámení obdržených Komisí, které bylo důvodem k přijetí této úpravy, 

zároveň slouží k získání zkušeností potřebných k definování blokových výjimek. 

                                                
35 Nařízení Rady č. 17 ze dne 21. 2. 1962, první nařízení provádějící články 85 a 86 Smlouvy (Úř. věst. 

č. 13, 21. 2. 1962, s. 204/62). 
36 GOYDER, D, Joanna GOYDER a Albertina ALBORS-LLORENS. Goyder's EC competition law. 5th 

ed. Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 52. 
37 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). 
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Komise také byla tímto nařízením zmocněna k odnětí výhody udělené blokovou 

výjimkou, jestliže bylo zjištěno, že konkrétní dohoda přesto nesplňuje podmínky 

stanovené čl. 101 odst. 3 SFEU.  

Evropský soudní dvůr krátce po přijetí nařízení Rady č. 19/65/EHS řešil případ, 

ve kterém se Itálie domáhala zrušení tohoto nařízení, mimo jiné z důvodu zneužití 

pravomoci a rozšíření oblasti působnosti čl. 101 SFEU.38 Jedním z argumentů Itálie 

bylo, že z nařízení vyplývá, že dohody, které nejsou v nařízení výslovně uvedeny, jsou 

nezákonné. Soud ve svém rozsudku došel k závěru, že se o zneužití pravomoci nejedná, 

a že předmětným nařízením jsou Komisi pouze dány procesní pravomoci, kterými může 

provést ustanovení čl. 101 odst. 3 SFEU, které přímo počítá s „kategoriemi dohod“.  

Soud tak žádost o zrušení nařízení zamítl.39 

V roce 1999 vydala Komise Bílou knihu o modernizaci pravidel 

implementujících články 85 a 86 Smlouvy,40 ve které navrhla zrušení systému oznámení 

pro aplikaci čl. 101 odst. 3 SFEU a zároveň přišla s myšlenkou nahradit toto řízení 

systémem přímo aplikovatelných legálních výjimek. Přechodem na ex post kontrolu by 

tak břemeno posouzení dohody, zda splňuje podmínky pro vynětí ze zákazu, spočívalo 

na podniku. Jako nápomoc při zhodnocení počítala Komise s vydáním oznámení a 

návodů pro případy, které by nespadaly pod některou z blokových výjimek. 

Návrh Komise byl zapracován do nařízení Rady č. 1/2003,41 které nahradilo 

nařízení Rady č. 17/62, a upustilo se tak od systému individuálních notifikací. Za podle 

mého názoru nejpodstatnější změny, které nové nařízení přineslo, lze považovat přímou 

aplikaci čl. 101 odst. 1 SFEU a aplikaci výjimky čl. 101 odst. 3 SFEU, a také zavedení 

decentralizovaného systému, kdy orgány pro hospodářskou soutěž a soudy členských 

států hrají roli při uplatňování pravidel hospodářské soutěže a aplikaci článků 101 a 102 

SFEU.   

                                                
38 Rozhodnutí ESD ze dne 13. 7. 1966 ve věci č. C-32/65, Itálie v. Rada a Komise [1966] ECR 389. 
39 GOYDER, D, Joanna GOYDER a Albertina ALBORS-LLORENS. Goyder's EC competition law. 5th 

ed. Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 62-63. 
40 Bílá kniha o modernizaci pravidel implementujících články 85 a 86 Smlouvy (Úř. věst. C 132, 

12. 5. 1999, s. 1). 
41 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). 
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Vztah čl. 101 a 102 SFEU a vnitrostátních předpisů o hospodářské soutěži řeší 

čl. 3 nařízení. V případě, že by dohoda mohla mít vliv na obchod mezi členskými státy, 

mají vnitrostátní soudy a orgány pro hospodářskou soutěž povinnost aplikovat 

ustanovení evropského soutěžního práva. Pokud na daný případ dopadá ustanovení čl. 

101 SFEU, aplikace vnitrostátní úpravy nesmí zahrnovat zákaz dohod, které nejsou 

zakázané čl. 101 SFEU. Přísnější vnitrostátní úprava tak v případě čl. 101 SFEU není 

možná, na rozdíl od aplikace čl. 102 SFEU, kdy se aplikace přísnějšího postihu zneužití 

dominantního postavení povoluje. 

Z důvodu decentralizace systému obsahuje nařízení několik ustanovení,42 která 

upravují spolupráci Komise a vnitrostátních orgánů hospodářské soutěže a soudů, 

zejména ustanovení upravující výměnu dokumentů, informací a konzultací. Dále 

nařízení obsahuje ustanovení43 určující případy, kdy Komise konzultuje Poradní výbor 

pro restriktivní praktiky a dominantní postavení, který se skládá ze zástupců orgánů pro 

hospodářskou soutěž členských států.  

Komise a vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž vytvořily společně síť 

veřejných orgánů nazvanou Evropská síť pro hospodářskou soutěž (European 

Competition Network). Síť byla založena za účelem „dohodnout se na pracovních 

plánech a způsobech spolupráce v souladu s nařízením Rady č. 1/2003 a zajistit 

efektivní rámec pro povinné a nepovinné informační mechanizmy; zahájit nepřetržitý 

dialog mezi různými donucovacími orgány, projednat a vybudovat společný přístup ke 

kultuře hospodářské soutěže.“44 

V neposlední řadě bych zmínila, že toto nařízení stanoví v čl. 29 Komisi 

pravomoc odejmout výhodu vyplývající z blokové výjimky, která se na dohodu 

vztahuje, za předpokladu, že má určité dopady, které nejsou v souladu s čl. 101 odst. 3 

SFEU. Dále je zde upraveno oprávnění orgánu pro hospodářskou soutěž členského státu 

odejmout výhodu blokové výjimky v případě nesplnění podmínek čl. 101 odst. 3 SFEU 

pouze na svém území, pokud má trh vlastnosti odděleného zeměpisného trhu.  

                                                
42 Nařízení Rady č. 1/2003, Kapitola IV Spolupráce. 
43 Nařízení Rady č. 1/2003, čl. 14. 
44 Oficiální webové stránky ECN, Často kladené dotazy [online] [cit. 1.3.2014]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/competition/ecn/faq.html. 
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Závěrem bych shrnula, že úprava hospodářské soutěže hrála roli již od počátku 

Evropských společenství a postupně se vyvíjela společně s integrací trhu. Komise se 

snažila o vytvoření co nejvíce efektivně fungujícího systému, jehož nedílnou součástí 

bylo zavedení blokových výjimek a od roku 2004 upuštění od systému notifikací ve 

prospěch ex post kontroly. Na modernizaci provedenou v roce 2004 také navazuje více 

ekonomický přístup Komise,45 který ilustruje zejména v Pokynech o použitelnosti čl. 81 

odst. 3 SES.46 Komise se neustále snaží o zdokonalování a rozvoj politiky Evropské 

unie v oblasti hospodářské soutěže. 

3.2 V českém právu 

Zavedení tržně orientovaného hospodářství po revoluci v roce 1989 si vyžádalo 

přijetí nové právní úpravy hospodářské soutěže. Již od počátku se prosazovala v oblasti 

úpravy hospodářské soutěže snaha o harmonizaci českého práva a práva komunitárního. 

Právním předpisem, který tak učinil, se stal zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. Zákon inkorporoval do svých 

ustanovení řadu principů vycházejících z tehdy ještě komunitárního práva. Upravil tak 

po vzoru čl. 101 SFEU generální klauzuli, která byla doplněna demonstrativním výčtem 

skutkových podstat.47 Blokové výjimky však v tomto zákoně upraveny nebyly a zákon 

ani nepočítal s legální výjimkou, která by odpovídala čl. 101 odst. 3 SFEU. 

Úprava blokových výjimek byla do zákona vložena novelizací provedenou 

zákonem č. 286/1993 Sb.48 Ustanovení § 6a dávalo Ministerstvu pro hospodářskou 

soutěž pravomoc povolit vyhláškou obecnou výjimku ze zákazu dohod narušujících 

soutěž s výjimkou dohod obsahujících přímé nebo nepřímé určení cen, jestliže narušení 

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

2012, s. 65-67. 
46 Sdělení Komise - Pokyny o použitelnosti čl. 81 odst. 3 Smlouvy (Úř. věst. C 101, 27. 4. 2004, s. 97), 

bod 13 hovoří o ochraně hospodářské soutěže na trhu jako prostředek zvýšení spotřebitelského blahobytu 

a zajištění efektivní alokace zdrojů. 
47 MUNKOVÁ, Jindřiška, Pavel SVOBODA a Jiří KINDL. Soutěžní právo. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 50 – 52. 
48 Zákon č. 286/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské 

soutěže, ve znění pozdějších předpisů. 
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soutěže převáží výhody pro jiné účastníky trhu, a to zejména spotřebitele. Poprvé byla 

tato pravomoc využita vydáním vyhlášky č. 5/2000 Sb., o frančíze.  

Zákon č. 63/1991 Sb. vycházel ve své úpravě z evropského práva, řada 

ustanovení však od něho byla odlišná, což mělo za následek i omezenou možnost 

aplikace evropské judikatury. Ústavní soud se vyjádřil k možnosti aplikace evropské 

judikatury ve svém nálezu,49 kde potvrdil, že je možno k evropské judikatuře přihlížet. 

Česká republika se zavázala k harmonizaci českého soutěžního práva s evropským 

právem v čl. 64 Evropské dohody,50 a také se přijala Prováděcí pravidla č. 1/96.51 

S vydáním zákona č. 143/2001 Sb. však byla vyhláška č. 5/2000 Sb. zrušena a 

bylo vydáno osm nových vyhlášek52 o blokových výjimkách. Zákon v § 26 odst. 1 

stanovil druhy dohod, pro které Úřad obligatorně vydá obecné (blokové) výjimky. 

Jednalo se o tyto druhy dohod: vertikální dohody, dohody o specializaci, výzkumu a 

vývoji, poskytování technologií, distribuci a servisu motorových vozidel a dohod 

v oblasti pojišťovnictví a dopravy. Kromě toho byla v § 26 odst. 2 upravena možnost 

Úřadu vydat vyhlášku k povolení dalších obecných výjimek. Zmocnění však nebylo 

nikdy využité. Vyhlášky se snažily o přepis komunitární úpravy blokových výjimek, 

nicméně tento přepis nebyl vždy úplně povedený.53 Situace byla vyřešena přijetím 

novely ZOHS  č. 361/2005 Sb.54 Novela zavedla do českého právního řádu aplikaci 

komunitárních blokových výjimek, které se nově aplikovaly i na vnitrostátní dohody 

bez komunitárního rozměru. Touto novelou také byly zrušeny dosavadní vyhlášky o 

                                                
49 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 29. 5. 1997, sp. zn. III ÚS 31/97 . 
50 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. 
51 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 233/1996 Sb., 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. 
52 Ve sbírce zákonů publikovány pod č. 198/2001 až 205/2001 Sb. 
53 MUNKOVÁ, Jindřiška, Pavel SVOBODA a Jiří KINDL. Soutěžní právo. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 207. 
54 Zákon č. 361/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o 

změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů a některé 

další předpisy. 
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blokových výjimkách vydaných Úřadem. Možnost Úřadu vydat blokové výjimky i pro 

další druhy dohod zůstala po novele provedené zákonem č. 361/2005 zachována. 

Vývoj zaznamenalo i rozhodování Úřadu a soudní rozhodnutí týkající se 

soutěžního práva, kdy je možné sledovat posun, co se týče kvality nynějších rozhodnutí 

oproti dřívějšku. Úřad, stejně jako Komise, začíná prosazovat ve svém rozhodování více 

ekonomický přístup.55 

4. Systém blokových výjimek 

Ustanovení čl. 101 odst. 3 SFEU stanoví podmínky pro vynětí dohod ze zákazu 

dle čl. 101 odst. 1 SFEU a také stanoví, že tento zákaz může být neúčinný také pro 

kategorie dohod. Nařízení, která provádějí tyto kategorie dohod, se označují jako 

blokové výjimky. Jedná se tak o konkretizaci obecných podmínek pro vynětí ze zákazu 

dle čl. 101 odst. 3 SFEU, který Komise zavedla z důvodu snížení množství žádostí o 

povolení individuálních výjimek, a po zrušení procedury individuálních oznámení, 

slouží jako vodítko, které má soutěžitelům pomoci při posuzování zákonnosti dohody.  

Pojem blokových výjimek není legální pojem unijního práva, nenalezneme jej 

ani ve SFEU ani v jednotlivých nařízeních o vynětí ze zákazu. Komise nicméně s tímto 

pojmem pracuje ve svých zprávách a oznámeních.56 V rámci českého právního řádu je 

ovšem situace jiná, jelikož § 4 nese přímo označení „blokové výjimky“ a tento termín je 

tedy dle českého práva legálním pojmem. 

Blokové výjimky jsou vydávány formou nařízení Rady nebo Komise a jsou tedy 

přímo aplikovatelným právním předpisem bez nutnosti transpozice do právních řádů 

členských států. Nařízení o blokových výjimkách jsou často doplňována dokumenty 

s povahou soft law, tedy takovými, které nejsou právně závazné. Jedná se povětšinou o 

sdělení, oznámení a pokyny. Jejich účelem je ulehčit podnikům aplikaci pravidel 

hospodářské soutěže, poskytnout návod pro posouzení předmětné dohody, přinášejí 

větší míru právní jistoty a předvídatelnosti rozhodovací praxe Komise a ESD. Sdělení, 

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

2012, s. 55. 
56 Např. Sdělení Komise - Pokyny o použitelnosti čl. 81 odst. 3 Smlouvy (Úř. věst. C 101, 27. 4. 2004, s. 

97), bod 35, 36, 46. 
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pokyny a oznámení mohou podat vysvětlení právní úpravy a také mohou stanovit 

principy postupu Komise v jednotlivých případech. 

4.1 Vydání blokové výjimky 

Podle ustanovení čl. 103 odst. 1 SFEU je zmocněna k přijímání předpisů 

k provedení čl. 101 SFEU Rada. Nařízení o blokových výjimkách jsou ve většině 

případů vydávána Komisí. Ta k tomu je oprávněna na základě zmocnění udělené jí 

Radou, které vyplývá z několika nařízení.57 

Ustanovení § 4 odst. 2 ZOHS uděluje Úřadu pravomoc vydat blokovou výjimku 

i pro jiné kategorie dohod v případě, že omezení hospodářské soutěže povolené 

blokovou výjimkou převáží výhody pro jiné účastníky trhu. V souladu s § 26 odst. 2 

ZOHS tak může Úřad učinit vyhláškou. V současné době nejsou žádné takové vyhlášky 

Úřadu vydány. 

4.2 Dělení blokových výjimek 

Blokové výjimky můžeme dělit z několika hledisek. Z pohledu českého právního 

řádu můžeme rozlišovat unijní blokové výjimky a blokové výjimky přijaté Úřadem. Jak 

vyplývá z ustanovení § 4 odst. 1 ZOHS, za unijní blokovou výjimku je považováno 

nařízení Komise nebo Rady přijaté k provedení čl. 101 odst. 3 SFEU. Ustanovení § 4 

odst. 2 ZOHS opravňuje Úřad k vydání blokové výjimky i pro další druhy dohod 

v případě, že narušení soutěže je převáženo výhodami pro jiné účastníky trhu, zejména 

spotřebitele. 

                                                
57 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 (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); 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); nařízení Rady (ES) č. 246/2009 ze dne 26. 2. 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 79, 25.3.2009, s. 1). 
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Další možné dělení nařízení o blokových výjimkách je podle toho, zda byla 

vydána Radou k provedení čl. 101 odst. 3 SFEU na základě oprávnění svěřené jí čl. 103 

odst. 1,58 anebo Komisí,59 které bylo oprávnění k blokové výjimce uděleno nařízením 

vydaným Radou. 

Další možné dělení je takové, které nalezneme i v literatuře,60 kdy se blokové 

výjimky dělí na vertikální, horizontální a sektorové a samostatně stojící blokovou 

výjimku o převodu technologií.61 Stejné dělení používá i Komise na svých oficiálních 

webových stránkách.62 Za vertikální blokové výjimky se označují takové výjimky, které 

dopadají na vertikální dohody, to jsou takové, které jsou uzavřené mezi stranami na 

různých úrovních trhu. Horizontální blokové výjimky dopadají na dohody uzavřené 

mezi konkurenty, tedy stranami na stejné úrovni trhu. Sektorové blokové výjimky 

odpovídají jednotlivým odvětvím trhu.  

4.3 Forma a obsah blokové výjimky 

Nařízení o blokových výjimkách se vyznačují charakteristickou podobou 

víceméně pro všechny blokové výjimky, jsou zde vymezeny předmět, definice 

použitých pojmů, zakázaná ujednání, podmínky pro vynětí dohody a prahové tržní 

podíly.  

V bodech odůvodnění blokové výjimky můžeme najít principy a důvody, které 

vedly k přijetí úpravy, vymezení soutěžní politiky a očekáváné důsledky přijetí nařízení. 

Po bodech odůvodnění následují samotné články nařízení. 

                                                
58 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 (Úř. věst. L 61, 5. 3. 2009, s. 1). 
59 Např. 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). 
60 PETR, Michal. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR. Vyd. 1. V Praze: C. H. 

Beck, 2010, s. 199. MUNKOVÁ, Jindřiška, Pavel SVOBODA a Jiří KINDL. Soutěžní právo. 2. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2012, s. 208. 
61 Nařízení Komise (EU) č. 316/2014 ze dne 21. 3. 2014 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na kategorie dohod o převodu technologií (Úř. věst. L 93, 28. 3. 2014, s. 17). 
62 Oficiální webové stránky Evropské komise [online] [cit. 5. 3. 2014] Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.html.   
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Nejprve bloková výjimka definuje pojmy, s kterými v nařízení pracuje. Všechny 

blokové výjimky používají stejné definice, přesto jsou zopakovány v každé blokové 

výjimce a vzniká tak jednotný slovník, který se používá i mimo nařízení.63 

Z hlediska obsahu smluvních ujednání, které může dohoda obsahovat, můžeme 

rozlišovat tři typy klauzulí, a to tzv. bílé klauzule, černé klauzule a šedé klauzule. 

S přijetím nařízení Komise č. 2790/9964 se forma blokové výjimky změnila a bílé 

klauzule již v blokových výjimkách uváděny nejsou. Bílé klauzule byla taková 

ustanovení, která byla výslovně povolena a nebyla považována za zakázaná, při jejich 

dodržení byla dohoda vyjmuta ze zákazu. Zrušením bílých klauzulí se tak zavedla 

zásada, že co není výslovně zakázáno, je povoleno, a bílé klauzule byly nahrazeny 

kritériem nepřekročení určité výše tržního podílu.65 V případě, že by dohoda obsahovala 

ustanovení označená jako černé klauzule, nemohla by být považována za vyňatou.  

Černé klauzule jsou také označovány jako tvrdá omezení (hard-core restrictions).66 

Dohody obsahující tvrdá omezení mohou být pouze výjimečně vyňaty na základě 

individuálního zhodnocení. Jako šedé klauzule jsou označovány podmínky, na které se 

nevztahuje výhoda blokové výjimky. Na rozdíl od černých klauzulí se však bloková 

výjimka uplatní na zbytek dohody. 

Důležitým prvkem blokových výjimek, který obsahuje většina blokových 

výjimek, je stanovení hranice tržního podílu, při jehož dodržení může dohoda těžit 

z výhod blokové výjimky. 

Soudní dvůr se v případu Pierre Fabre67 vyjádřil k interpretaci blokových 

výjimek v tom smyslu, že je potřeba ustanovení blokové výjimky vykládat spíše úžeji, 

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

2012, s. 206. 
64 Nařízení Komise č. 2790/1999 ze dne 22. prosince 1999 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie 

vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 336, 29. 12. 1999, s. 21-25). 
65 MUNKOVÁ, Jindřiška. Zákon o ochraně hospodářské soutěže: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2009, s. 72. 
66 Za tvrdá omezení jsou považovány např. stanovení ceny, rozdělení trhu. 
67 Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 10. 2011 ve věci č. C-439/09 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 

SAS proti Président de l’Autorité de la concurrence a Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de 

l’Emploi [2011] ECR I-000. 
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jelikož pořád existuje pro podnik možnost uplatnit vynětí dohody na základě čl. 101 

odst. 3 SFEU. 

Blokové výjimky jsou přijímány s omezenou dobou platnosti. Bloková výjimka 

stanoví přesný den, kterým končí její platnost. Dohoda, která splňuje podmínky pro 

vynětí stanovené blokovou výjimkou, tak po vypršení platnosti nařízení nemusí již 

splňovat podmínky pro vynětí ze zákazu. Nová bloková výjimka většinou stanoví 

přechodná ustanovení pro již uzavřené dohody. Před koncem platnosti blokové výjimky 

se provádí její zhodnocení a navrhnou se úpravy, případně se zhodnotí, že další bloková 

výjimka již není potřeba. Platnost blokové výjimky může být prodloužena v případě, že 

má Komise problémy s přijetím nové právní úpravy.68  

4.4 Odnětí blokové výjimky 

V případech, kdy Komise zjistí, že dohoda, na kterou se vztahuje nařízení o 

blokové výjimce, má v konkrétním případě dopady na trh, které nejsou slučitelné 

s podmínkami stanovenými čl. 101 odst. 3 SFEU, může přistoupit k odnětí blokové 

výjimky. Toto oprávnění pro Komisi vyplývá z ustanovení čl. 29 nařízení Rady 1/2003. 

Jedním z příkladů odnětí blokové výjimky komisí je rozhodnutí Komise ve věci 

Langnese-Iglo.69 Pravomoc odnětí blokové výjimky přiznává nařízení i členskému státu 

v případě, že neslučitelnost s čl. 101 odst. 3 SFEU má dopad pouze na území členského 

státu, které má všechny vlastnosti odděleného zeměpisného trhu. 

Ustanovení § 4 odst. 3 ZOHS ukládá Úřadu možnost odejmout výhodu blokové 

výjimky vyplývající z § 4 odst. 1 ZOHS za předpokladu, že by dohoda nenaplňovala 

podmínky pro vynětí ze zákazu stanovené § 3 odst. 4 ZOHS.  

                                                
68 GOYDER, D, Joanna GOYDER a Albertina ALBORS-LLORENS. Goyder's EC competition law. 5th 

ed. Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 143. 
69 Rozhodnutí Komise ze dne 23. 12. 1992 ve věci řízení podle čl. 85 Smlouvy o EHS proti Langnese-Iglo 

GmbH (Úř. věst. L 183, 26. 7. 1993, s. 19), odnětí také v Rozhodnutí Komise ze dne 4. 12. 1991 ve věci 

řízení podle čl. 85 Smlouvy o EHS Eco System/Peugeot (Úř. věst. L 66, 11. 3. 1992, s. 1). 
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Odnětí blokové výjimky je možné pouze v případě již uzavřené dohody. Nelze 

tak odejmout blokovou výjimku pro futuro, ani nelze přijmout rozhodnutí, na základě 

kterého by byla některým podnikům odepřena možnost profitovat z blokové výjimky.70 

4.5 Nepoužití nařízení o blokových výjimkách 

Nařízení Rady č. 19/65/EHS71 stanoví v čl. 1a možnost stanovit v blokové 

výjimce pravomoc Komise vydat nařízení, kterým vyloučí aplikaci blokové výjimky na 

určité paralelní sítě podobných dohod působících na určitém trhu. Komise musí určit 

v nařízení období nejméně šesti měsíců, po kterém přestane bloková výjimka platit. 

Zmocnění Komise k nepoužití nařízení obsahují nařízení Komise č. 330/2010, č. 

461/2010 a č. 316/2014. Neznamená to však, že by dohody byly vyloučeny 

z individuálního posouzení na základě čl. 101 odst. 1 a 3 SFEU. Jednotlivé případy by 

se musely řešit na individuální bázi v souladu s rozhodovací praxí Komise a SDEU. 

5. Jednotlivé blokové výjimky 

5.1 Vertikální blokové výjimky 

Blokové vyjmutí ze zákazu čl. 101 odst. 1 SFEU je pro vertikální dohody 

upraveno ve dvou nařízeních Komise. Nařízení Komise č. 330/201072 upravuje 

blokovou výjimku, která se uplatňuje obecně na vertikální dohody. Speciálně jsou 

upraveny vertikální dohody v odvětví motorových vozidel, na které se vztahuje nařízení 

Komise č. 461/2010.73 Komise vydala k nařízením Pokyny k vertikálním omezením74 a 

                                                
70 Rozhodnutí ESD ze dne 8. 6. 1995, ve věci T-7/93, Langnese-Iglo GmbH proti Komisi [1995] ECR II-

1533, [1995] 5 CMLR 602. Rozhodnutí ESD ze dne 1. 10. 1998, ve věci C-279/95P, Langnese-Iglo 

GmbH proti Komisi [1998] ECR I-5609, [1998] 5 CMLR 933. 
71 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). 
72 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). 
73 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). 
74 Sdělení Komise – Pokyny k vertikálním omezením (Úř. věst. C 130, 19. 5. 2010, s. 1). 
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Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách 

motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla.75 Pokyny 

k vertikálním omezením obsahují výkladová pravidla pro použití blokové výjimky a 

dále stanoví principy pro hodnocení vertikálních dohod, které nespadají pod ustanovení 

blokové výjimky, a musí tak být individuálně zhodnoceny na základě čl. 101 SFEU. 

Kromě obecného rámce pro zhodnocení vertikálních dohod rozebírají pokyny také deset 

nejčastějších vertikálních omezení. 

5.1.1 Nařízení Komise č. 330/2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a 

jednání ve vzájemné shodě 

Vertikální omezení jsou většinou považována za méně škodlivá než omezení 

horizontální.76 Důvodem je, že strany dohody doplňují své potřeby a nejsou si na rozdíl 

od stran horizontální dohody konkurenty. Vertikální omezení tak mohou mít na 

hospodářskou soutěž pozitivní i negativní účinky. Pokyny k vertikálním omezením77 

uvádějí mezi negativními účinky např. protisoutěžní uzavření trhu jiným dodavatelům 

nebo kupujícím, vytváření překážek bránících integraci trhu či nekalé praktiky. Nařízení 

Komise č. 330/2010 spatřuje pozitivní účinky v zlepšení činnosti výrobního a 

distribučního řetězce usnadněním jejich koordinace. Pokyny k vertikálním omezením 

považují za pozitivní jejich vliv na necenovou soutěž a zlepšení kvality služeb a 

vyjmenovávají několik důvodů pro jejich oprávněnost.78 

Vertikální dohody jsou definovány v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení Komise č. 

330/2010 jako „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 

                                                
75 Sdělení Komise – Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách 

motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla (Úř. věst. C 138, 28. 5. 2010, s. 

16). 
76 Sdělení Komise – Pokyny k vertikálním omezením (Úř. věst. C 130, 19. 5. 2010, s. 1), bod 98. 
77 Ibid., bod 100-105. 
78 Ibid., bod 106, 107. 
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služby.“ Z uvedené legální definice vyplývá, že důležité elementy dohody spočívají v 

tom, že strany působí na různé úrovni výrobního nebo distribučního řetězce, a že 

dohoda se týká podmínek nakupovat, prodávat nebo dále prodávat zboží nebo služby. 

Komise k tomu v Pokynech k vertikálním oznámením uvádí, že v této definici se odráží 

účel blokové výjimky, kterým je vztahovat se na dohody o nákupu a distribuci. Nařízení 

o blokové výjimce se tedy nevztahuje na restriktivní ustanovení dohody, jejichž 

předmětem nejsou podmínky koupě, prodeje nebo dalšího prodeje.79 

Výjimka 

Ustanovení čl. 2 odst. 1 nařízení Komise č. 330/2010 stanoví výjimku z aplikace 

čl. 101 odst. 1 SFEU pro vertikální dohody. Ustanovení čl. 2 v dalších odstavcích 

stanoví podmínky, které zužují pojem vertikálních dohod. První z nich se týká sdružení 

podniků a jeho členů, nebo dohod mezi sdružením a jeho dodavateli, kdy podmínkou 

pro využití výjimky je, že všichni členové jsou maloobchodníci se zbožím a žádný 

jednotlivý člen společně se sdruženými podniky nedosahuje ročního obratu vyššího než 

50 milionů EUR. 

Další podmínka je upravena v čl. 2 odst. 3 a stanoví, že bloková výjimka se 

uplatní i v případě, že dohoda obsahuje ujednání o převodu nebo poskytnutí práv 

duševního vlastnictví. Dohoda však musí splňovat pět podmínek:80 a) ustanovení 

týkající se práv duševního vlastnictví musejí být součástí vertikální dohody; b) 

kupujícímu musí být práva duševního vlastnictví postoupena či mu musí být vydána 

licence; c) hlavním předmětem dohody nesmějí být ustanovení o právech duševního 

vlastnictví; d) ustanovení o právech duševního vlastnictví se musí vázat k užívání, 

prodeji  nebo dalšímu prodeji zboží nebo služeb kupujícím či jeho zákazníky; e) nesmějí 

obsahovat omezení hospodářské soutěže se stejným předmětem jako vertikální omezení, 

která nejsou dle nařízení povolena. 

Bloková výjimka se uplatní i na dohody uzavřené mezi soutěžícími podniky, a to 

skutečnými i potenciálními soutěžiteli, ale pouze v případě, že se jedná o nereciproční 

vertikální dohodu, kdy: a) dodavatel je výrobcem a distributorem zboží, zatímco 

kupující je distributor zboží, který však na úrovni výroby není konkurujícím podnikem, 

nebo b) dodavatel poskytuje služby na vícero obchodních úrovní, zatímco kupující je 
                                                
79 Ibid., bod 26. 
80 Ibid., bod 31. 
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pouze maloobchodníkem a není konkurujícím podnikem na úrovni, na které nakupuje 

smluvní služby.81 Obě výjimky se týkají situace duální distribuce. Na jiné dohody mezi 

soutěžícími podniky se bloková výjimka neuplatňuje. 

Posledním zúžením působnosti nařízení Komise č. 330/2010 je ustanovení čl. 2 

odst. 5, které stanoví, že vertikální dohody, jejichž předmět je upraven jiným nařízením 

o blokových výjimkách, jsou vyloučeny z aplikace nařízení Komise č. 330/2010 za 

předpokladu, že nařízení o blokové výjimce nestanoví jinak. Takovým nařízením je 

např. nařízení č. 461/2010 upravující oblast motorových vozidel. 

Prahová hodnota tržního podílu 

Ustanovení čl. 3 nařízení Komise č. 330/2010 váže aplikovatelnost blokové 

výjimky na stanovení prahové hodnoty tržního podílu. Prahová hodnota tržního podílu 

byla poprvé zavedena v nařízení Komise č. 2790/1999,82 avšak na rozdíl od současné 

úpravy byl původně kladen důraz pouze na tržní podíl dodavatele. Prahová hodnota 

tržního podílu je nyní stanovena na 30 % relevantního trhu dodavatele a tržní podíl 

kupujícího taktéž nesmí přesáhnout 30% relevantního trhu. Výpočet a použití hodnoty 

tržního podílu se provádí na základě pravidel stanovených v čl. 7 a 8 nařízení Komise č. 

330/2010. Další instrukce k výpočtu tržního podílu nalezneme v Pokynech 

k vertikálním omezením. Nejprve je potřeba přesně vymezit relevantní trh, to je takový, 

kde dodavatel prodává výrobky kupujícímu, a trh, kde kupující kupuje výrobky. Poté se 

přikročí k výpočtu tržního podílu na základě hodnoty prodejů a nákupů na trhu, pokud 

to není možné, výpočet se provede na základě odhadu. K výpočtu se použijí údaje 

z předchozího kalendářního roku. V případě, že hodnota tržního podílu přesáhne 30 %, 

avšak nepřekročí práh 35 %, bloková výjimka se uplatní ještě dva roky po překročení 

hranice 30 %.  Jestliže tržní podíl překročí hranici 35 %, bloková výjimka je použitelná 

ještě rok po překročení hranice. Z tohoto ustanovení jasně vyplývá, že je třeba splňovat 

podmínky pro aplikaci blokové výjimky po celou dobu existence dohody. Dle mého 

názoru, je jedním z důvodů možnosti překročení hranice tržního podílu 30 % to, že 

nelze přesně vymezit, že po překročení hranice 30 % dohoda ztrácí svoji prospěšnost. 

Ani po překročení hranice tržního podílu totiž nelze předpokládat, že i když nejsou 

                                                
81 Nařízení Komise č. 330/2010, čl. 2 odst. 4. 
82 Nařízení Komise č. 2790/1999 ze dne 22. prosince 1999 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie 

vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L 336, 29. 12. 1999, s. 21-25). 
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splněny podmínky blokové výjimky, nemůže dohoda splňovat podmínky stanovené čl. 

101 odst. 3 SFEU. Není ani vyloučeno, že dohoda neporušuje zákaz stanovený v čl. 101 

odst. 1 SFEU. Pokyny k vertikálním omezením uvádějí, že při posuzování souladu 

dohody s čl. 101 odst. 1 SFEU bere Komise v úvahu např. povahu dohody, postavení 

stran na trhu, povahu výrobku a další faktory. 

Tvrdá omezení 

Ustanovení čl. 4 nařízení Komise č. 330/2010 obsahuje výčet ustanovení, které 

přímo nebo nepřímo omezují hospodářskou soutěž a jejichž použití má za následek 

odebrání výhod blokové výjimky. Tato ustanovení se označují jako tvrdá omezení 

(hardcore restrictions) nebo také černé klauzule a jsou považována za nejzávažnější 

omezení soutěže. Jestliže dohoda obsahuje byť i jen jedno toto tvrdé omezení, ztrácí 

celá dohoda výhody plynoucí z blokové výjimky. Nelze oddělit toto ustanovení od 

ostatních ustanovení dohody. V případě, že dohoda obsahuje tvrdá omezení, lze se 

domnívat, že dohoda spadá pod zákaz stanovený v čl. 101 odst. 1 SFEU. Přesto je však 

možné, že by podniky mohly doložit splnění podmínek čl. 101 odst. 3 SFEU.83 

Ustanovení čl. 4 písm. a) stanoví jako černou klauzuli omezení kupujícího 

v určení prodejní ceny pro další prodej. Dodavatel však může v dohodě určit maximální 

prodejní cenu nebo doporučenou prodejní cenu. Fixace ceny je zakázána přímo i 

nepřímo. Za přímé omezení ceny je považováno stanovení ceny pro další prodej. 

Příkladem nepřímého omezení ceny může být například stanovení distribuční marže, 

maximální výše slevy poskytnuté distributorem, dodržování stanovené cenové hladiny a 

jiné.84 Určení cen pro další prodej má za následek vyloučení soutěže uvnitř značky 

(intra-brand). Za určitých okolností se můžou na ustanovení o určení ceny uplatnit 

podmínky čl. 101 odst. 3 SFEU a protisoutěžní dopad může být vyvážen například 

zvýšením mezi značkové soutěže (inter-brand). Za tvrdé omezení není považováno 

určení prodejních cen dodavatele. Je tak proto možné, aby dohoda obsahovala například 

doložku nejvyšších výhod pro určité zákazníky.  

Dalším tvrdým omezením upraveným v čl. 4 písm. b) je přímé či nepřímé 

omezení území prodeje kupujícího a omezení okruhu zákazníků, kterým může kupující 

prodat služby nebo zboží. Je však možné, aby se kupující v dohodě zavázal k omezení 
                                                
83 Sdělení Komise – Pokyny k vertikálním omezením (Úř. věst. C 130, 19. 5. 2010, s. 1), bod 47. 
84 Ibid., bod 48. 



 26 

místa usazení, např. stanovením určité adresy či území skladu nebo distribuční pobočky. 

Omezení na straně dodavatele se nepovažují za tvrdá omezení. Ustanovení stanoví čtyři 

případy, kdy je omezení kupujícího možné. První výjimka souvisí s rozlišením na 

aktivní a pasivní prodeje. Vyjmuta jsou omezení aktivních prodejů na výhradním území 

nebo skupině výhradních zákazníků přidělené jinému kupujícímu. Kupující je tak 

chráněn na výhradním území či vůči výhradní skupině zákazníků před aktivními prodeji 

jiných kupujících dodavatele. I přes tuto ochranu, však musí být umožněny pasivní 

prodeje na výhradním území či skupině výhradních zákazníků.85 Pokyny k vertikálním 

omezením dále podávají rozlišení aktivních a pasivních prodejů, kdy za aktivní prodej 

se považuje např. aktivní cílené oslovení zákazníka prostřednictvím reklamy na 

internetu, v poštovních schránkách, e-mailech a dalších. Pasivním prodejem se myslí 

reakce na nevyžádané žádosti jednotlivých zákazníků, zahrnující dodávku zboží nebo 

služeb takovým zákazníkům. Za pasivní prodej je dále považována i obecná reklama a 

propagační činnost prováděná na výhradním území jiného kupujícího či oslovující 

výhradní skupinu zákazníků jiného kupujícího. Využití internetu k prodeji zboží a 

služeb je považováno za pasivní prodej a musí být umožněno všem kupujícím. 

Výjimkou jsou pouze aktivní prodeje prostřednictvím internetu, kterými jsou např. 

reklamy zaměřené na určité zákazníky a zobrazené pouze uživatelům na určitém území. 

Soudní dvůr se ve věci Pierre Fabre Dermo-Cosmétique86 vyslovil, že zákaz použití 

internetu k prodeji je omezením pasivního prodeje konečným uživatelům a tedy tvrdým 

omezením. Další výjimkou ze zákazu územního omezení a omezení okruhu zákazníků 

je omezení prodeje kupujícím, jenž působí na velkoobchodní úrovni. Za třetí v případě 

systému selektivní distribuce je omezení prodejů jeho členy možné pro neschválené 

distributory působící mimo systém. Čtvrtou výjimkou je možnost omezit kupujícího 

komponentů, aby je prodával zákazníkům, kteří by je používali k začlenění do 

konkurenčního zboží. Za komponent se považuje jakýkoliv meziprodukt. 

Třetí tvrdé omezení upravené v čl. 4 písm. c) se týká omezení aktivních nebo 

pasivních prodejů členy systému selektivní distribuce na maloobchodní úrovni 

                                                
85 Ibid., bod 51. 
86 Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 10. 2011 ve věci č. C-439/09 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 

SAS proti Président de l’Autorité de la concurrence a Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de 

l’Emploi [2011] ECR I-000. 
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konečným uživatelům. Pokyny k vertikálním omezením stanovují, že konečným 

uživatelem může být profesionální kupující nebo konečný spotřebitel. Je však možné 

zakázat členovi systému působení z jiného než schváleného místa usazení.87 Na stejném 

území nelze zároveň provozovat systém selektivní distribuce s výhradní distribucí, 

jelikož by to vedlo k tvrdému omezení aktivního či pasivního prodeje. 

Dále jsou v čl. 4 písm. d) stanoveny jako černé klauzule omezení mezi 

distributory uvnitř systému selektivní distribuce týkající se křížových dodávek mezi 

nimi. Distributoři tak musejí mít možnost kupovat výrobky i od jiných schválených 

distributorů v síti, ať už fungují na stejné nebo jiné obchodní úrovni.   

Posledním tvrdým omezením upraveným v čl. 4 písm. e) je omezení mezi 

distributorem komponentů a odběratelem používajícím tyto komponenty, jestliže je 

distributor omezen v prodeji komponentů jako náhradních dílů konečným uživatelům 

nebo servisním pracovníkům, kteří nejsou kupujícím oprávněni k uskutečnění oprav 

nebo servisu zboží.  

Vyloučená omezení 

Ustanovení čl. 5 nařízení Komise č. 330/2010 obsahuje seznam ustanovení, která 

se označují jako šedé klauzule. Dohoda, která chce těžit z výhod blokové výjimky, 

může obsahovat tato ustanovení. Tato ustanovení však nemohou čerpat výhody blokové 

výjimky. Bloková výjimka se na dohodu uplatní, pokud jsou předmětná ustanovení 

oddělitelná od zbytku dohody, nemá tedy jako v případě černých klauzulí za následek 

neaplikovatelnost blokové výjimky na dohodu. 

Z blokové výjimky jsou dle čl. 5 odst. 1 písm. a) vyňaty přímé či nepřímé 

zákazy soutěžit na neomezenou dobu nebo trvající déle než pět let, nebo jež lze po této 

době automaticky prodloužit. Výjimkou však je případ, kdy kupující prodává zboží 

nebo služby v prostorách nebo na pozemcích vlastněných nebo pronajímaných 

dodavatelem. V takovém případě se zákaz soutěžit může vztahovat na dobu, po kterou 

kupující obsazuje tyto prostory. Co se rozumí zákazem soutěžit, je definováno v čl. 1 

odst. 1 písm. d) nařízení Komise č. 330/2010. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že 

kupující může provést pouze méně než 20 % z celkového objemu nákupů u 

konkurenčního dodavatele.  

                                                
87 Sdělení Komise – Pokyny k vertikálním omezením (Úř. věst. C 130, 19. 5. 2010, s. 1), bod 56. 
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Ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. b) vylučuje omezení, které by stanovilo přímý 

nebo nepřímý závazek, který by kupujícímu zabraňoval po uplynutí dohody vyrábět, 

nakupovat, prodávat nebo dále prodávat zboží nebo služby. Tento zákaz se však může 

týkat konkurenčního zboží nebo služeb, pokud je závazek omezen na prostory a 

pozemky, ze kterých kupující řídil své obchody, je to nezbytné k ochraně know-how, 

které bylo kupujícímu předáno dodavatelem, a tento zákaz je omezen na dobu trvání 

jednoho roku po vypršení dohody. 

Třetí šedou klauzulí je ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. c), které ukládá závazek 

členům systému selektivní distribuce neprodávat konkurenční zboží. Pokyny 

k vertikálním omezením odůvodňují toto ustanovení cílem zabránění situaci zákazu 

využívání prodejny konkurenčními podniky.88  

Odejmutí blokové výjimky a nepoužití nařízení o blokových výjimkách 

Komise je zmocněna k odejmutí blokové výjimky na základě čl. 29 odst. 1 

nařízení Komise č. 1/2003, Úřad je k tomu oprávněn na základě čl. 29 odst. 2 na území 

státu. Nařízení Komise č. 330/2010 zmiňuje tuto pravomoc v bodech odůvodnění, kde 

označuje jako možný důvod k odejmutí blokové výjimky negativní dopady plynoucí 

z výskytu souběžných sítí vertikálních dohod, které mají účinky omezení přístupu na 

relevantní trh nebo omezují soutěž na trhu. V případě odejmutí výjimky musí Komise 

prokázat, že dohoda spadá pod zákaz čl. 101 odst. 1 SFEU a zároveň nesplňuje 

podmínky čl. 101 odst. 3 SFEU. 

Ustanovení čl. 6 nařízení Komise č. 330/2010 opravňuje Komisi, aby prohlásila 

nařízením, že bloková výjimka je neaplikovatelná na dohody obsahující 

omezení paralelních vertikálních sítí pokrývajících více než 50 % relevantního trhu. 

Toto opatření se týká všech podniků, jejichž dohody jsou pokryty nařízením. Komise 

není povinna nařízení vydat v případě překročení hranice 50 % procent. V případě, že 

Komise zvažuje použití tohoto článku, by nejprve měla zhodnotit, zda by v daném 

případě nestačilo pouze individuální odejmutí blokové výjimky. Posouzení závisí 

především na množství podniků podílejících se na kumulativním účinku a také na 

množství dotčených zeměpisných trhů EU.89 

                                                
88 Sdělení Komise – Pokyny k vertikálním omezením (Úř. věst. C 130, 19. 5. 2010, s. 1), bod 69. 
89 Ibid., bod 82. 
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Platnost nařízení Komise č. 330/2010 je omezena na období od 1. června 2010 

do 31. května 2022. 

5.1.2 Nařízení Komise č. 461/2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a 

jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel 

Odvětví motorových vozidel bylo specifickou blokovou výjimkou upraveno od 

roku 1985. Nařízení Komise č. 462/201090 vstoupilo v platnost 1. června 2010. Toto 

nařízení prodlužuje platnost nařízení Komise č. 1400/200291 do 31. května 2013, ale 

pouze pro vertikální dohody, které se týkají podmínek nákupu, prodeje nebo dalšího 

prodeje nových motorových vozidel. Po tomto datu se na dohody týkající se nákupu, 

prodeje, nebo dalšího prodeje nových vozidel uplatní nařízení Komise č. 330/2010 o 

vertikálních dohodách. Byla tak zrušena specifická úprava týkající se nových vozidel a 

byla převedena pod obecný režim vertikálních dohod. Dle Doplňkových pokynů92 je 

důvodem, že již nejsou v hospodářské soutěži v oblasti distribuce nových vozidel 

významné rozdíly od ostatních sektorů a není tak nutné zavádět přísnější úpravu, než 

která je zavedena nařízením Komise č. 330/2010. Cílem prodloužení platnosti 

dřívějšího nařízení bylo dát podnikům čas k přizpůsobení obecné úpravě. V případě 

nákupu, prodeje a dalšího prodeje náhradních dílů pro motorová vozidla nebo 

poskytování jejich servisní opravy je situace na trhu odlišná a žádá si proto i nadále 

úpravu samostatným nařízením o blokové výjimce, aby byla zajištěna dostatečná 

poprodejní konkurence mezi distributorem, případně servisním pracovníkem, působícím 

v rámci distribučního systému vytvořeného výrobcem vozidla a nezávislým 

distributorem, případně servisním pracovníkem, působícím mimo tuto síť. Jelikož trh 

                                                
90 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). 
91 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). 
92 Sdělení Komise – Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách 

motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla (Úř. věst. C 138, 28. 5. 2010, s. 

16), bod 12. 
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servisních oprav a náhradních dílů je spojen s konkrétní značkou, z povahy věci je 

konkurence na takovém trhu slabší, než na trhu nových vozidel. 

Doplňkové pokyny93 vyzdvihují jako jeden z cílů úpravy snahu o vytvoření 

dostatečné hospodářské soutěže mezi členy sítě schválených servisních pracovníků, a 

také mezi nimi a nezávislými pracovníky. Hospodářská soutěž je ohrožena zejména 

těmito chováními: omezením přístupu k technickým informacím, zneužitím zákonných 

a prodloužených záruk, stanovením podmínek k přístupu do schválených sítí servisních 

pracovníků. 

Vzhledem k tomu, že přechodné období pro aplikaci nařízení Komise č. 

1400/2002 již uplynulo, nebudu se v této práci zabývat jejími ustanoveními. 

Podle ustanovení čl. 4 nařízení Komise č. 461/2010 se výjimka upravená 

v tomto nařízení uplatní na vertikální dohody obsahující ustanovení týkající se nákupu, 

prodeje nebo dalšího prodeje náhradních dílů motorových vozidel nebo poskytování 

servisu a údržby motorových vozidel. Pro aplikaci výjimky je nutné, aby vertikální 

dohoda splňovala podmínky pro vyjmutí ze zákazu stanovené nařízením Komise č. 

330/2010 a zároveň neobsahovala černé klauzule upravené v čl. 5 nařízení Komise č. 

461/2010. Šedé klauzule nejsou v tomto nařízení upraveny.  

Prvním tvrdým omezením upraveným v čl. 5 písm. a) je omezení prodejů 

náhradních dílů členy selektivního distribučního systému nezávislým servisním 

pracovníkům používajícím díly k opravě a údržbě vozidel. 

Druhé tvrdé omezení upravené v čl. 5 písm. b) se týká nástrojů určených pro 

opravu vozidel nebo diagnostického či jiného zařízení. Zakázaná je dohoda mezi 

výrobcem vozidla a dodavatelem nástrojů, která by omezovala dodavatele v možnosti 

prodávat zboží schváleným nebo nezávislým distributorům, schváleným nebo 

nezávislým servisním pracovníkům nebo konečným uživatelům. 

Poslední tvrdé omezení upravené v čl. 5 písm. c) upravuje omezení týkající se 

umístění obchodní značky či loga na komponentech nebo náhradních dílech. Dohoda 

mezi výrobcem vozidel používajícím komponenty pro první montáž vozidla a 

dodavatelem komponentů, která by omezovala dodavatele v možnosti označování 

komponentů a náhradních dílů obchodní značkou či logem, by byla tvrdým omezením. 

                                                
93 Ibid., bod 60. 
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Nařízení Komise č. 461/2010 obsahuje v čl. 6 shodně formulované ustanovení o 

nepoužití nařízení, jako je obsažené v nařízení Komise č. 330/2010 v čl. 6. Komise 

může taktéž v individuálním případě přistoupit k odejmutí blokové výjimky na základě 

čl. 29 nařízení Komise č. 1/2003. 

Ustanovení čl. 7 nařízení Komise č. 461/2010 ukládá Komisi, aby vypracovala 

do 31. května 2021 zprávu o provádění nařízení. Platnost tohoto nařízení je stanovena 

do 31. května 2023. 

Úprava vertikálních blokových výjimek a rozsah Pokynů k vertikálním 

omezením dle mého názoru dokládají důležitost úpravy vertikálních dohod. Komise se 

snaží zajistit ochranu hospodářské soutěže před jejím omezováním stanovením zákazu 

tvrdých omezení, z nichž dle mého názoru jsou nejdůležitější ta, která se týkají určování 

ceny a omezování území či okruhu zákazníků. Na druhé straně se snaží podnikům 

pomoci v co nejpřesnější aplikaci pravidel hospodářské soutěže tím, že v Pokynech k 

vertikálním omezením detailně popisuje jednotlivá omezení a co mohou způsobit. 

Velmi kladně bych zhodnotila především část týkající se aktivních a pasivních prodejů, 

kde Komise reaguje na důležitost internetu při prodeji zboží a podrobně se tímto 

tématem zabývá. Na převedení části odvětví motorových vozidel pod obecný režim 

můžeme vidět snahu Komise upravovat určitou problematiku, jen pokud je to nezbytně 

nutné z hlediska praxe. Komise se tak neustále snaží reagovat na vývoj v oblasti 

soutěžní politiky. 

5.2 Horizontální blokové výjimky 

Horizontální dohody jsou ty, které jsou uzavřeny mezi skutečnými nebo 

potenciálními konkurenty, kteří jsou aktivní na stejné úrovni výroby nebo distribuce. 

Horizontální dohody o spolupráci jsou považovány za více škodlivé než vertikální, 

jelikož dohody mezi konkurenty mohou mít značný vliv na rivalitu na trhu, která bývá 

označována jako jedna ze složek fungující hospodářské soutěže.94 Narušení 

hospodářské soutěže v případě uzavření horizontální dohody může být způsobeno např. 

stanovením fixních cen či objemu produkce, rozdělením trhu nebo umožňuje stranám 

zvyšovat podíl na trhu. Přesto mohou dohody o horizontální spolupráci mít i pozitivní 
                                                
94 MUNKOVÁ, Jindřiška, Pavel SVOBODA a Jiří KINDL. Soutěžní právo. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 231. 
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vliv na hospodářskou soutěž, a to např. tím, že si strany mohou rozdělit obchodní a 

finanční rizika, ušetřit náklady na výrobu a distribuci či zlepšit kvalitu výrobků. 

Komise vydala pro oblast dohod o horizontální spolupráci dvě nařízení o 

blokových výjimkách, a to nařízení Komise č. 1217/201095 upravující dohody o 

výzkumu a vývoji a nařízení Komise č. 1218/201096 upravující dohody o specializaci. 

Dále Komise vydala Pokyny k použitelnosti článku 101 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na dohody o horizontální spolupráci97 (dále jen Pokyny k horizontálním dohodám), 

které stanoví zásady pro posuzování dohod dle čl. 101 SFEU. Komise v Pokynech 

k horizontálním dohodám stanoví obecné zásady pro zhodnocení dohod o horizontální 

spolupráci podle čl. 101 SFEU, dále principy výměny informací v kontextu hospodářské 

soutěže aplikovatelné na všechny dohody o horizontální spolupráci. Další kapitoly se 

zabývají konkrétními druhy dohod: o výzkumu a vývoji, o výrobě, o nákupu, o 

obchodním využití a o standardizačních dohodách. 

5.2.1 Nařízení Komise č. 1217/2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na některé kategorie dohod o výzkumu a 

vývoji 

Pokyny k horizontálním dohodám podávají podrobný popis dohod o výzkumu a 

vývoji, zejména podávají posouzení dohody z hlediska čl. 101 odst. 1 SFEU a následně 

zhodnocení z hlediska čl. 101 odst. 3 SFEU. Výhody dohod o výzkumu a vývoji jsou 

spatřovány v zajištění efektivnosti, které je dosaženo prostřednictvím kombinování 

odborností a financí, což má za následek propracovanější nové výrobky a jejich 

rychlejší uvedení na trh.98 Dle Komise většina dohod o výzkumu a vývoji nespadá pod 

zákaz čl. 101 odst. 1 SFEU, to se týká především dohod o rané fázi výzkumu a vývoje, 

která je ještě daleko od komerčního využití výsledků.99 Omezení hospodářské soutěže 
                                                
95 Nařízení Komise (EU) č. 1217/2010 ze dne 14. 12. 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na některé kategorie dohod o výzkumu a vývoji (Úř. věst. L 335, 18. 12. 2010, s. 36). 
96 Nařízení Komise (EU) č. 1218/2010 ze dne 14. 12. 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na některé kategorie dohod o výzkumu a vývoji (Úř. věst. L 335, 18. 12. 2010, s. 43). 
97 Sdělení Komise – Pokyny k použitelnosti článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie na dohody o 

horizontální spolupráci (Úř. věst. C 11, 14. 1. 2011, s. 1). 
98 Ibid., bod 141. 
99 Ibid., bod 129. 
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obvykle ani nezpůsobují dohody mezi nesoutěžiteli, takovým případem může být např. 

situace, kdy se strany vzájemně doplňují z hlediska použité technologie a odbornosti a 

samostatně by nebyly schopné výzkum provést.100 Komise zaujímá k hodnocení dohod 

o výzkumu a vývoji ekonomický přístup, když v Pokynech k horizontálním dohodám101 

vysvětluje, že k omezení hospodářské soutěže pravděpodobně dojde v případě určité 

tržní síly nebo omezení soutěže v oblasti inovace. Zároveň však vysvětluje, že nelze 

přesně stanovit určitou prahovou hodnotu, při jejímž překročení můžeme s jistotou 

mluvit o omezení soutěže a bude tak nutné přistoupit k individuálnímu zhodnocení.102 

Právě hodnota tržního podílu je jedním z kritérií pro aplikaci blokové výjimky 

v nařízení Komise č. 1217/2010. 

Nařízení Komise č. 1217/2010 se vztahuje na dohody, jejichž předmětem je 

společný výzkum a vývoj výrobků či technologií a společné využívání jejich výsledků; 

společné využití výsledků výzkumu a vývoje, prováděných na základě předchozí 

dohody mezi stranami; společný výzkum a vývoj bez společného využívání výsledků; 

placený výzkum a vývoj a společné využívání jejich výsledků; společné využití 

placeného výzkumu a vývoje na základě předchozí dohody stran; placený výzkum a 

vývoj bez společného využití výsledků.103 Ustanovení čl. 1 nařízení Komise č. 

1217/2010 obsahuje řadu definic pojmů vyskytujících se v nařízení. V čl. 2 je poté 

obsažena výjimka, která se vztahuje na dohody o výzkumu a vývoji v takovém rozsahu, 

v jakém obsahují omezení soutěže dle čl. 101 odst. 1 SFEU. Nařízení také stanoví, že se 

vztahuje i na ustanovení týkající se postoupení nebo udělení licence k právům 

duševního vlastnictví v případě že tato ustanovení nejsou hlavním předmětem dohody a 

jsou nezbytná pro provádění výzkumu a vývoje.  

Podmínky pro udělení výjimky 

Aby se však bloková výjimka mohla na dohodu vztahovat, musí dohoda 

splňovat několik podmínek pro udělení výjimky, ty jsou stanoveny v čl. 3 nařízení 

Komise č. 1217/2010. První podmínkou104 je, že dohoda musí zajistit, že všechny strany 

                                                
100 Ibid., bod 130. 
101 Ibid., bod 133. 
102 Ibid., bod 131. 
103 Nařízení Komise č. 1217/2010, čl. 1 odst. 1 písm. a). 
104 Nařízení Komise č. 1217/2010 čl. 3 odst. 2. 
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dohody mají přístup k výsledkům výzkumu a vývoje, včetně všech práv duševního 

vlastnictví a know-how pro možnost dalšího využití pro výzkum a vývoj. Přístup 

k výsledkům může být zpoplatněn, ne však tak, aby to bránilo přístupu. Přístup 

k výsledkům může být omezen např. v případě, že se specializují na oblast využívání. 

Omezit využití výsledků pouze pro další výzkum mohou také výzkumné ústavy, 

akademické instituce nebo podniky provádějící výzkum jako komerční činnost.  

Další podmínka obsažená v čl. 2 odst. 3 stanoví, že v případě dohody týkající se 

pouze společného výzkumu a vývoje, tedy bez společného využití výsledků, musí 

obsahovat ustanovení udělující přístup k veškerému dosud existujícímu know-how 

stran, které je nutné pro využití výsledků. Strany si opět mohou nahradit udělení 

přístupu, avšak nesmí to účinně bránit přístupu.  

Třetí podmínkou upravenou čl. 3 odst. 4 je, že využívání výsledků se smí 

vztahovat pouze na výsledky představující know-how nebo na výsledky chráněné právy 

duševního vlastnictví a musí být nezbytnými pro výrobu výrobků či použití technologie. 

Důvodem pro tuto podmínku je, že spolupráce v oblasti využívání výsledku výzkumu a 

vývoje by měla vést k ekonomickým výhodám, v opačném případě ztrácí bloková 

výjimka svůj smysl.105  

Poslední podmínka upravená v čl. 3 odst. 5 se týká případu, kdy se strany 

specializují na oblast využívání smluvních výrobků tak, že jedna nebo více ze stran je 

pověřena výrobou smluvních výrobků, musí také tato strana(y) plnit objednávky druhé 

straně, kromě případů, kdy dohoda stanoví i společnou distribuci  výrobku. 

Práh tržního podílu a doba trvání výjimky 

Nařízení Komise č. 1217/2010 rozlišuje v čl. 4, zda byla dohoda uzavřena mezi 

konkurenty nebo nekonkurenty. V případě nekonkurenčních podniků není stanoven 

žádný práh tržního podílu a výjimka se použije po celou dobu trvání výzkumu a vývoje. 

Taková situace nastane v případě, že vývoj a výzkum jsou prováděny za takové situace, 

že výroba a výzkum povedou k nové poptávce na trhu. Nelze tedy vypočítat podíl na 

trhu z tržeb a lze pouze analyzovat dopad dohody na hospodářskou soutěž v odvětví 

                                                
105 WHISH, Richard a David BAILEY. Competition law. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, c2012, 

s. 596. 
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inovací.106 Výjimka se dále použije po dobu sedmi let od uvedení výrobku nebo 

technologie na trh v případě, že jsou výsledky výzkumu a vývoje společně využívány. 

Výjimka se po uplynutí této doby použije i nadále, jestliže souhrnný tržní podíl stran 

nepřesáhne 25 %.  Podniky, které si nekonkurují při výrobě výrobků, technologií a 

postupů svojí dohodou naruší hospodářskou soutěž spíše ojediněle a v takovém případě 

to lze řešit individuálním odejmutím blokové výjimky. V případě konkurujících 

podniků je situace jiná a hrozí narušení hospodářské soutěže při určitém podílu stran na 

trhu. Ustanovení čl. 4 odst. 2 tak stanoví, že se výjimka vztahuje na dohody o výzkumu 

a vývoji za předpokladu, že součet podílů stran na trhu v době uzavření dohody 

nepřesáhl hranici 25 %. Jestliže se jedná o placený výzkum a vývoj, tak se započítává i 

podíl financující strany. Doba trvání výjimky je v případě konkurenčních podniků 

stejná, jako u nekonkurenčních.  

Ustanovení čl. 7 stanoví pravidla pro použití prahu podílu na trhu. Pro výpočet 

tržního podílu se použijí hodnoty prodejů na trhu a v případě, že nejsou k dispozici, lze 

podíl vypočíst na základě jiných spolehlivých informací o trhu. Při výpočtu se vychází 

z údajů předchozího kalendářního roku. Při výpočtu tržního podílu je třeba počítat i 

s podíly spojených podniků. Článek dále počítá se situací, kdy tržní podíl stran později 

přesáhne hodnotu 25 %, avšak nepřesáhne hodnotu 30 %. V takové situaci se bloková 

výjimka aplikuje ještě dva roky po překročení hranice tržního podílu. V případě 

překročení tržního prahu nad 30 % lze výjimku použít po dobu jednoho roku. 

Tvrdá omezení 

Tvrdá omezení, nebo také jinými slovy černé klauzule, jsou upravena v čl. 5 

nařízení Komise č. 1217/2010. Jsou to taková omezení, která vedou k závažnému 

narušení soutěže a to buď přímo, nebo nepřímo. Mohou tak činit sama o sobě, nebo 

mohou být zkombinována s jinými faktory, které mohou strany ovlivnit. V případě, že 

dohoda o výzkumu a vývoji obsahuje některé z těchto ustanovení, je taková dohoda 

vyloučena z aplikace blokové výjimky jako celek. Ani v takovém případě, že se na 

dohodu vztahuje zákaz čl. 101 odst. 1 SFEU, však není vyloučena aplikace čl. 101 odst. 

                                                
106 Sdělení Komise – Pokyny k použitelnosti článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie na dohody 

o horizontální spolupráci (Úř. věst. C 11, 14. 1. 2011, s. 1), bod 126. 
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3 SFEU, tedy individuální posouzení a vyjmutí, pokud se ukáže, že tato ustanovení jsou 

pro dohodu o výzkumu a vývoji nezbytně nutná.107 

Za prvé je v čl. 5 písm. a) zakázáno ustanovení, které by mělo za cíl omezení 

možnosti stran provádět výzkum a vývoj v oblasti, která je odlišná od oblasti, ke které 

se vztahuje dohoda o výzkumu a vývoji, a to jak samostatně, tak ve spolupráci s třetí 

stranou.  

Další černou klauzulí upravenou v čl. 5 písm. b) je ustanovení, které stanoví 

omezování výroby nebo prodeje. Z tohoto zákazu se však uplatní čtyři výjimky: a) 

určení výrobních cílů za předpokladu společného využití výrobky a jeho společné 

výroby; b) určení prodejních cílů v případě společné distribuce výrobků či společné 

udělení licence pro technologie; c) specializace v souvislosti s využíváním výrobků a 

technologií; d) omezení možnosti výroby, prodeje, zadávání nebo udělení licence na 

výrobky, technologie a postupy konkurující smluvním výrobkům či technologiím po 

dobu společného využití výsledků.  

Ustanovení čl. 5 písm. c) zakazuje klauzuli, jejímž cílem je určení cen při 

prodeji smluvních výrobků či udělení licence pro smluvní technologie třetí straně. Je 

však možné stanovit cenu, kterou si strany účtují přímým zákazníkům, a také určit 

přímým nabyvatelům poplatek za udělení licence za situace společné distribuce či 

společného udělování licence.  

Čtvrtým tvrdým omezením v čl. 5 písm. d) je omezování území pro pasivní 

prodej výrobků či udělení licence kromě požadavku udělení licence na výsledky 

výhradně třetí straně.  

Další černá klauzule v čl. 5 písm. e) se týká neprovádění a omezování aktivních 

prodejů na určitém území či určitým zákazníkům, kteří nebyli stranám určeny na 

základě specializace v oblasti využívání.  

Za tvrdé omezení je v čl. 5 písm. f) dále považováno ustanovení, které by 

požadovalo odmítnutí poptávky od zákazníků, kteří se nacházejí na území, nebo od 

zákazníků rozdělených na základě specializace při využívání, kteří by výrobky 

prodávali na jiných trzích v Evropské unii.  

                                                
107 Ibid., bod 142. 
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Posledním tvrdým omezením v čl. 5 písm. g) je takové ustanovení, jehož cílem 

je požadavek, aby bylo uživatelům a dalším prodejcům ztíženo získávání výrobků od 

obchodníků na vnitřním trhu. Poslední dvě uvedená omezení upravená v čl. 5 písm. f) a 

g) mají zabránit omezování paralelního obchodu. 

Vyloučená omezení 

Nařízení Komise č. 1217/2010 obsahuje také tzv. šedé klauzule, to je takové, na 

které se v případě jejich použití v dohodě o výzkumu a vývoji nebude vztahovat 

výjimka, ale výjimka se bude i nadále vztahovat na zbytek dohody. V ustanovení čl. 6 

jsou upraveny dvě vyloučená ustanovení.  

Prvním vyloučeným ustanovením je závazek, který zakazuje straně, aby napadla 

po dokončení výzkumu a vývoje platnost práv duševního vlastnictví, kterými strany 

disponují na vnitřním trhu, a aby po skončení dohody o výzkumu a vývoji napadla 

práva duševního vlastnictví chránící výsledky výzkumu a vývoje. Strany však mají 

možnost stanovit, že dohoda o výzkumu a vývoji bude ukončena v případě, že některá 

ze stran napadne práva duševního vlastnictví.  

Druhým závazkem, který je vyloučen z aplikace blokové výjimky, je závazek, 

kterým se strana zavazuje, že nebude poskytovat licence na výrobu smluvních výrobků 

nebo používat smluvní technologie třetím stranám v případě, že dohoda určuje využití 

výsledků společného nebo placeného výzkumu a vývoje alespoň jednou stranou a 

jestliže k tomu dochází na vnitřním trhu vzhledem k třetím stranám.  

Obě tato vyloučená omezení byla v nařízení Komise č. 2659/2000,108 tedy 

předchozí blokové výjimce, obsažena jako tvrdá omezení a nařízení neobsahovalo 

žádné šedé klauzule. 

Odejmutí blokové výjimky 

Komise může na základě čl. 29 nařízení Komise č. 1/2003 (Úřad na základě čl. 

29 odst. 2 nařízení Komise č. 1/2003) odejmout blokovou výjimku v případě, že dohoda 

o výzkumu a vývoji, přestože splňuje podmínky pro blokové vynětí ze zákazu, 

z nějakého důvodu nesplňuje podmínky pro vynětí stanovené čl. 101 odst. 3 SFEU. 

Jako příklad je v nařízení v bodě odůvodnění č. 21 uvedeno podstatné omezení 

                                                
108 Nařízení Komise (ES) č. 2659/2000 ze dne 29. 11. 2000 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie 

dohod o výzkumu a vývoji (Úř. věst. L 304, 5. 12. 2000, s. 7). 
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možnosti třetích stran provádět výzkum a vývoj v dané oblasti, nebo kdy smluvní 

výrobky a technologie nepodléhají účinné soutěži na vnitřním trhu. 

Platnost nařízení Komise č. 1217/2010 je omezena na období od 1. ledna 2011 

do 31. prosince 2022. 

5.2.2 Nařízení Komise č. 1218/2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na některé kategorie specializačních 

dohod 

Specializační dohoda je jedním z druhů subdodavatelských smluv, ve které se 

jedna nebo obě strany zaváží, že zastaví či omezí produkci výrobku. Nařízení Komise č. 

1218/2010109 stanoví blokovou výjimku pro specializační dohody za předpokladu 

splnění podmínek v něm uvedených. Některé aspekty posouzení souladu specializační 

dohody s čl. 101 SFEU jsou obsaženy v Pokynech k horizontálním dohodám v části 

pojednávající o dohodách o výrobě. Můžeme rozlišovat tři typy specializačních 

dohod.110 Jednostrannou specializační dohodou je dohoda uzavřená mezi dvěma 

stranami na stejném trhu, v rámci které se jedna ze stran zaváže, že zastaví či omezí 

výrobu výrobku či nákup výrobku od jiné strany. V případě reciproční dohody se dvě a 

více stran zaváže na recipročním principu, že zastaví či omezí výrobu výrobku či nákup 

výrobku od jiné strany. Dohodou o společné výrobě se strany zavazují, že vyrobí 

společně určité výrobky. Důvodem pro vynětí specializačních dohod ze zákazu čl. 101 

odst. 1 SFEU je, že strany se mohou na základě dohody spojit a zlepšit tak výrobu a 

distribuci zboží např. tím, že mohou ušetřit výrobní náklady či použít lepší technologie 

pro výrobu, mohou zvýšit výrobu, avšak dosáhnout úspory z rozsahu. Spolupráce může 

vést k lepší kvalitě a výběru výrobků, z čehož také těží spotřebitel. Obavy z ohrožení 

hospodářské soutěže se týkají např. koordinace soutěžního chování stran, vyšších cen či 

snížení objemu výroby. 

Výjimka 

Ustanovení čl. 2 vyjímá ze zákazu stanoveného čl. 101 odst. 1 SFEU 

specializační dohody. Dále stanoví, že se výjimka použije i na ustanovení dohody 

                                                
109 Nařízení Komise (EU) č. 1218/2010 ze dne 14. 12. 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na některé kategorie dohod o výzkumu a vývoji (Úř. věst. L 335, 18. 12. 2010, s. 43). 
110 Nařízení Komise č. 1218/2010, čl. 1. 
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týkající se postoupení nebo udělení licence práv duševního vlastnictví za předpokladu, 

že tato ustanovení nejsou hlavním předmětem specializační dohody, ale přímo se jí 

týkají a jsou nezbytná pro její provedení. Výjimka se použije za předpokladu, že strany 

se zavážou k výhradnímu nákupu či výhradním dodávkám, nebo jestliže strany 

uskutečňují společnou distribuci a neprodávají výrobky ze specializace samostatně. 

Práh podílu na trhu 

Aby bylo možné výjimku uplatnit na specializační dohodu, je nutné, aby celkový 

podíl stran na trhu nepřesáhl 20 %.111 Tržní podíl se vypočítává na základě hodnoty 

prodejů na trhu za předchozí kalendářní rok, v případě, že takové údaje nejsou 

dostupné, lze tržní podíl vypočíst na základě odhadů z jiných spolehlivých zdrojů. 

Jestliže podíl stran na trhu přesáhne hranici 20 %, avšak nepřesáhne hranici 25 %, 

použije se nařízení o blokové výjimce na specializační dohodu další dva kalendářní 

roky, v případě přesáhnutí hranice 25 % se použije pouze jeden kalendářní rok. 

Tvrdá omezení 

V ustanovení čl. 4 jsou upraveny tzv. černé klauzule, při jejichž použití ztrácí 

celá dohoda výhodu plynoucí z blokového vynětí. První takovou klauzulí je ustanovení, 

jehož cílem je přímo či nepřímo, samostatně či společně s jinými faktory, stanovit ceny 

prodeje třetí straně, je však možné stanovit cenu, která se účtuje přímým zákazníkům 

v rámci společné distribuce. Dalším zakázaným omezením je ustanovení týkající se 

omezení výroby či prodeje. Výjimkou je dohoda v rámci jednostranné či reciproční 

dohody ohledně množství výrobků a určení výrobního objemu v případě společné 

výroby. Možné také je stanovit prodejní cíl v rámci společné distribuce. Posledním 

tvrdým omezením je zákaz rozdělování trhů a zákazníků. 

Odejmutí blokové výjimky 

Komise může na základě čl. 29 nařízení Komise č. 1/2003 (Úřad na základě čl. 

29 odst. 2 nařízení Komise č. 1/2003) odejmout blokovou výjimku v případě, že 

specializační dohoda, přestože splňuje podmínky pro blokové vynětí ze zákazu, 

z nějakého důvodu nesplňuje podmínky pro vynětí stanovené čl. 101 odst. 3 SFEU. 

Nařízení v bodě odůvodnění č. 15 dává jako příklad velmi koncentrovaný trh, kde je 

                                                
111 Nařízení Komise č. 1218/2010, čl. 3. 
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hospodářská soutěž slabá kvůli postavení účastníků na trhu a vazeb vytvořených 

paralelními specializačními dohodami. 

Platnost nařízení Komise č. 1218/2010 je omezena na období od 1. ledna 2011 

do 31. prosince 2022. 

Horizontální dohody jako dohody mezi podniky, které si vzájemně konkurují, 

jsou jistě mnohem závažnější než vertikální, a za nejvážnější hrozbu, na kterou míří i 

tvrdá omezení, považuji ta ustanovení, která by stanovovala cenu, omezovala výrobu a 

rozdělovala území či skupiny zákazníků. Horizontální dohody však mohou představovat 

i řadu výhod, které dle mého názoru spočívají zejména v kombinaci zdrojů, znalostí a 

financí stran a je tak umožněno pokračovat ve výzkumu a vývoji nových technologií 

rychleji, než by bylo možné bez takového spojení. Je tak třeba k posouzení dohody 

přistupovat na základě zhodnocení podle čl. 101 odst. 1 SFEU a čl. 101 odst. 3 SFEU 

tak, jak to činí Komise k Pokynům k horizontálním dohodám, když jednotlivé dohody 

rozebírá podle těchto ustanovení SFEU. 

5.3 Převod technologií 

Nařízení Komise č. 772/2004112 bylo platné na dobu do 30. dubna 2014. Komise 

tak v roce 2011 zahájila veřejnou konzultaci týkající se dohod o převodu technologií. 

Komise získala mnoho podnětů pro zlepšení blokové výjimky a doprovodných pokynů. 

Poté, co Komise zveřejnila v roce 2013 návrh nové blokové výjimky a doprovodných 

pokynů, konala se další veřejná konzultace.113 Výsledkem celého procesu bylo přijetí 

nového nařízení Komise č. 316/2014114 týkající se dohod o převodu technologií a 

vydání Pokynů o použití článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie na dohody o 

převodu Technologií115 (dále jen Pokyny k dohodám o převodu technologií).  

                                                
112 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). 
113 Tisková zpráva: Antitrust: Commission adopts revised competition regime for technology transfer 

agreements – frequently asked questions [online] [cit. 2.5.2014]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-14-208_en.htm.  
114 Nařízení Komise (EU) č. 316/2014 ze dne 21. 3. 2014 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na kategorie dohod o převodu technologií (Úř. věst. L 93, 28. 3. 2014, s. 17). 
115 Sdělení Komise – Pokyny o použití článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie na dohody o 

převodu Technologií (Úř. věst. C 89, 28. 3. 2014, s. 3). 
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5.3.1 Nařízení Komise č. 316/2014 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na kategorie dohod o převodu 

technologií 

Dohody o převodu technologií mají za svůj předmět udělení licence 

k technologickým právům. Poskytnutím licence může nabyvatel licence využít 

licencovaná technologická práva za účelem produkce zboží nebo služeb. Pokyny 

k dohodám o převodu technologií uvádí,116 že velká část dohod o převodu technologií 

hospodářskou soutěž neomezuje, mají spíše opačný účinek, jelikož zvyšováním 

efektivity, šířením technologií a podporou inovace podporují hospodářskou soutěž. 

Jedním z důvodů, proč dohoda často nespadá pod čl. 101 odst. 1 SFEU, případně 

splňuje podmínky aplikace čl. 101 odst. 3 SFEU, je, že vývoj, který vede k získání práv 

duševního vlastnictví je mnohdy značně zdlouhavý a vyžaduje vysoké investice, které 

jsou často nenávratné, a pro zachování hospodářské soutěže je tak vhodné, aby byl 

vlastník licence co nejméně limitován v nakládání s ní a bylo mu umožněno z výnosů 

z licence pokrýt alespoň částečně své náklady. 

Nařízení Komise č. 316/2014 obsahuje v čl. 1 definice, které jsou podstatné pro 

dohody o převodu technologií. Předmětem dohody jsou technologická práva, kterými 

jsou know-how, patenty, užitné vzory, práva k průmyslovým vzorům, topografie 

polovodičových výrobků a další. Pokyny k dohodám o převodu technologií se poměrně 

rozsáhle věnují vymezení toho, co je předmětem dohody o převodu technologií. 

Výjimka se vztahuje pouze na dohody, které jsou uzavřeny mezi dvěma podniky, je 

však možné, aby dohoda stanovila podmínky pro více úrovní obchodu. Dle ustanovení 

čl. 1 odst. 1 písm. c) je tedy dohodou o převodu technologií rozuměna dohoda uzavřená 

mezi dvěma podniky, jejímž předmětem je udělení licence na technologická práva za 

účelem výroby smluvních výrobků nabyvatelem licence či jeho subdodavatelem. Není 

tak možné, aby se bloková výjimka vztahovala na dohody o převodu technologií 

umožňující udělení sublicence. Dohodou o převodu technologií je také dvoustranná 

dohoda, na základě které dojde k postoupení technologických práv za účelem výroby 

smluvních výrobků za předpokladu, že část rizika, která je spojená s využíváním 

technologie zůstane na postupiteli.  

                                                
116 Ibid., bod 9. 
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Nařízení také ve svém čl. 9 vymezuje svůj vztah k ostatním nařízením o 

blokových výjimkách a Pokyny k dohodám o převodu technologií dále tento vztah 

rozvádějí.117 Nařízení stanoví, že se nevztahuje na licenční ujednání, která jsou 

obsažena v dohodách o výzkumu a vývoji, spadajících pod nařízení Komise č. 

1217/2010, a licenční ujednání obsažená ve specializačních dohodách upravených 

v nařízení Komise č. 1218/2010. Pokyny k dohodám o převodu technologií118 se 

zabývají i vztahem k nařízení Komise č. 330/2010 o vertikálních dohodách. K tomu 

Komise uvádí, že obě nařízení spolu souvisejí, přičemž na dohodu mezi poskytovatelem 

a nabyvatelem licence se použije nařízení Komise č. 316/2014, v případě dohod mezi 

nabyvatelem licence a jeho zákazníky nakupujícími smluvní výrobky se uplatní nařízení 

Komise č. 330/2010 a Pokyny k vertikálním omezením. 

Výjimka 

Výjimka ze zákazu stanoveného čl. 101 odst. 1 SFEU je stanovena v čl. 2 

nařízení Komise č. 316/2010. Uplatnění výjimky je vázáno na dobu trvání 

licencovaných technologických práv, tedy dokud nevyprší, nezaniknou či nejsou 

prohlášena za neplatná, na know-how se uplatní po dobu, co zůstává tajné. V případě, 

že se know-how stane obecně známým z důvodu jednání nabyvatele licence, výjimka se 

aplikuje po dobu trvání dohody. Pro aplikaci výjimky mohou dohody o převodu 

technologií také upravovat ustanovení, která se týkají: nákupu výrobků nabyvatelem 

licence, udělení licence k jiným právům duševního vlastnictví či know-how, či jejich 

postoupení nabyvateli licence, pokud se tato ustanovení týkají výroby nebo prodeje 

smluvních výrobků. 

Práh podílu na trhu 

Tržní síla podniků na trhu je kritérium, které podmiňuje, zda bude dohoda těžit 

z bezpečného přístavu stanoveného nařízením o blokové výjimce. Pokyny k dohodám o 

převodu technologií podrobně stanoví výpočet podílu na trhu a uvádí i několik 

ilustrativních příkladů.119 Nařízení stanoví v čl. 3 dvě hranice tržních podílů, přičemž 

při jejich použití rozlišuje, zda jsou či nejsou soutěžícími podniky. V případě 

soutěžících podniků nesmí společný podíl stran na relevantním trhu překročit 20 %. 

                                                
117 Ibid., body 69 – 78. 
118 Ibid., body 75 – 78. 
119 Ibid., body 79 – 93. 
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V případě, že strany nejsou soutěžiteli, je práh tržního podílu stanoven na 30 %, a to pro 

každý podnik samostatně. Obecně se má totiž za to, že spíše je způsobilá omezit 

hospodářskou soutěž dohoda mezi soutěžiteli, tudíž je tržní podíl stanoven přísněji. 

Specifickým případem v oblasti práv duševního vlastnictví, který může přispět 

k odlišení soutěžitele od nesoutěžitele, je vzájemná blokace práv, to je taková situace, 

že jeden podnik nemůže využít své právo duševního vlastnictví z toho důvodu, že by 

tím mohl porušit právo duševního vlastnictví druhé strany. V takovém případě se jedná 

o soutěžitele.120 

V ustanovení čl. 8 jsou stanovena pravidla pro výpočet a použití prahu tržního 

podílu. Ten se vypočítá z hodnoty prodejů na trhu za předchozí kalendářní rok, 

v případě, že takové údaje chybí, se výpočet provede na základě odhadů zakládajících 

se na jiných spolehlivých údajích. Pro výpočet podílu poskytovatele licence na 

relevantním trhu, se výpočet provede na trhu, kde se smluvní výrobky prodávají. 

Upravena je i situace, kdy podíl na trhu překročí hranici 20 %, případně 30 %. V tomto 

případě bude výjimka platit ještě dva kalendářní roky následující po překročení prahu. 

Nelze však bez dalšího říci, že jakmile se překročí práh tržního podílu stran, dohoda o 

převodu technologií automaticky naplňuje znaky zákazu čl. 101 odst. 1 SFEU.  Je třeba 

individuálního posouzení, že jsou splněny podmínky čl. 101 odst. 1 SFEU, popřípadě je 

třeba zvážit, zda dohoda nenaplňuje podmínky pro vynětí ze zákazu na základě čl. 101 

odst. 3 SFEU. 

Tvrdá omezení 

V ustanovení čl. 4 jsou obsažena tvrdá omezení, jejichž užití v dohodě o převodu 

technologií má za následek, že dohoda nemůže využít nařízení o blokové výjimce, nelze 

totiž oddělit tvrdá omezení od zbytku dohody. Nařízení rozlišuje v čl. 4 odst. 1 tvrdá 

omezení týkající se dohod mezi soutěžiteli a omezení týkající se podniků, které spolu 

nejsou v soutěžním vztahu upravené v čl. 4 odst. 2.  

První tvrdé omezení týkající se soutěžících podniků upravené v čl. 4 odst. 1 

písm. a) se týká závazku, kterým by se strana omezovala v možnosti stanovení cen 

třetím stranám. Stanovení ceny může být jak přímé, tj. určení konkrétní částky, tak i 

nepřímé, jako např. stanovení různých opatření v důsledku porušení cenové hladiny. 

                                                
120 Ibid., bod 32. 
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Dalším tvrdým omezením v čl. 4 odst. 1 písm. a) je ustanovení týkající se 

závazku stran vedoucím k omezení výroby. Závazek k omezení výroby je možný pouze 

v případě nevzájemných dohod, či když je závazek uložen pouze jedné ze stran 

v případě vzájemné dohody. Důsledkem takového omezení by totiž mohlo být omezení 

nabízeného zboží na trhu.121 

Třetí tvrdé omezení upravené v čl. 4 odst. 1 písm. c) se týká ustanovení, jejichž 

cílem je rozdělování trhu či zákazníků. Ze zákazu tohoto omezení se však uplatní čtyři 

výjimky. První výjimka se týká možnosti omezit výrobu smluvních výrobků na určitém 

území, jestliže se k tomu poskytovatel licence zaváže v nevzájemné dohodě a poskytne 

k tomu nabyvateli licence výhradní licenci. Domnívám se, že jedním z důvodů může být 

stimul nabyvatele licence k investici do technologie a její další vývoj. U nevzájemných 

dohod se také mohou omezit aktivní a pasivní prodeje na výhradním území či výhradní 

skupině zákazníků přidělené druhé straně. Druhá výjimka se týká omezení aktivního 

prodeje na výhradním území či výhradní skupině zákazníků, uloženému nabyvateli 

licence v nevzájemné dohodě, a toto výhradní území a výhradní skupina zákazníků byly 

přiděleny jinému nabyvateli licence, který však nebyl v době uzavření dohody 

soutěžitelem vůči poskytovateli licence. Smyslem tohoto ustanovení je chránit 

nabyvatele licence, který dříve na trhu nepůsobil před zavedenými soutěžiteli na trhu. 

Třetí výjimka se týká závazku, ve kterém se nabyvatel licence zavazuje, že omezí 

výrobu smluvních výrobků pouze pro vlastní potřebu. Musí mu však být umožněno, aby 

prodával své výrobky jako náhradní díly třetím stranám. Poslední výjimka se týká 

nevzájemné dohody, ve které se nabyvatel licence zavázal k tomu, že vyrobí smluvní 

výrobky pouze pro určitého zákazníka za předpokladu, že se tím vytvoří alternativní 

zdroj dodávek tomuto zákazníkovi. 

Poslední tvrdé omezení v dohodách mezi soutěžícími podniky je upraveno v čl. 

4 odst. 1 písm. d). Není možné, aby dohoda obsahovala ustanovení, jehož cílem je 

omezit nabyvatele licence v možnosti nakládání s jeho vlastními technologickými 

právy. Také ho není možné omezit v provádění výzkumu a vývoje, s výjimkou nutnosti 

ochrany know-how před prozrazením třetí straně. 

                                                
121 Ibid., bod 103. 
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Další tvrdá omezení stanovená v čl. 4 odst. 2 spadají na dohody mezi 

nesoutěžiteli. První černou klauzulí je ustanovení, jehož cílem je stanovení cen třetím 

stranám.122 Zakázána jsou přímá omezení, jako je přesné stanovení ceny, tak nepřímá, 

jako je stanovení maximální výše slev, či vázání ceny na ceny jiných soutěžitelů. Je 

však možné, aby byla stanovena maximální cena výrobku či doporučená cena, pokud 

nevedou ke stanovení fixních cen.  

Druhým tvrdým omezením zakázaným v čl. 4 odst. 2 písm. b) je omezení 

pasivních prodejů na určitém území či určité skupině zákazníků. Z tohoto ustanovení se 

však uplatní pět výjimek. První z nich se uplatní na pasivní prodeje provedené na 

výhradním území či výhradní skupině zákazníků, jež jsou vyhrazeny pro poskytovatele 

licence. Druhá výjimka se týká případu, kdy se nabyvatel licence zaváže vyrábět 

smluvní výrobky pouze pro vlastní potřebu za předpokladu, že není omezen v aktivních 

a pasivních prodejích jako náhradních dílů. Třetí výjimka se týká vyrábění výrobku 

pouze pro určitého zákazníka za účelem vytvoření alternativního zdroje dodávek. Čtvrtá 

výjimka umožňuje omezit nabyvatele licence tak, že bude smět prodávat výrobky pouze 

na velkoobchodní úrovni. Poslední výjimka umožňuje, aby byly omezeny prodeje 

neschváleným distributorů a umožněn tak prodej pouze schváleným členům systému 

selektivní distribuce. 

Poslední tvrdé omezení upravené v čl. 4 odst. 2 písm. c) se týká omezování 

prodejů konečným uživatelům. Nabyvatel licence působící na maloobchodní úrovni, 

který je členem v systému selektivní distribuce, nemůže omezovat aktivní a pasivní 

prodeje konečným uživatelům. Může však být zakázáno vykonávat činnost 

z neschválené pobočky. Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví je však možné si 

představit omezení prodeje určitým kategoriím koncových uživatelů.123 

V případě, že se později po uzavření dohody stanou podniky soutěžícími 

podniky, uplatní se po celou dobu podmínky čl. 4 odst. 2. To pouze za předpokladu, že 

dohoda nebude následně podstatně změněna, nebo uzavřena nová dohoda. 

Vyloučená omezení 

                                                
122 Nařízení Komise č. 316/2014, čl. 4 odst. 2 písm. a). 
123 Sdělení Komise – Pokyny o použití článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie na dohody o 

převodu Technologií (Úř. věst. C 89, 28. 3. 2014, s. 3), bod 127. 
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Nařízení Komise č. 316/2014 obsahuje také tzv. vyloučená omezení, nebo také 

šedé klauzule. V jejich případě se musí individuálně posoudit, zda splňují podmínky 

aplikace čl. 101 odst. 3 SFEU. Na rozdíl od tvrdých omezení, je v případě jejich použití 

aplikovatelná bloková výjimka na zbytek dohody, pokud jsou tato ustanovení 

oddělitelná od zbytku dohody. Vyloučená omezení jsou upravena v čl. 5 nařízení 

Komise č. 316/2014. Vyloučena jsou ustanovení, jejichž cílem je udělit poskytovateli 

licence nebo třetí straně jím určené výhradní licenci na zlepšení licencované 

technologie, které jsou výsledkem zlepšení nabyvatele, či převést práva k zlepšení na 

poskytovatele licence a jím určené osoby. Takové omezení by mohlo nabyvatele licence 

odradit od inovace technologie, zvlášť pokud by udělení licence poskytovateli licence 

bylo bezúplatné.  

Druhé vyloučené omezení se týká ustanovení obsahujících závazky nenapadnutí 

práv. To jsou takové závazky, ve kterých se strany zavazují, přímo či nepřímo, že 

nebudou napadat platnost práv duševního vlastnictví. Není tím však dotčena možnost 

ukončení dohody o převodu technologií v případě, že nabyvatel výhradní licence 

napadne platnost kteréhokoliv technologického práva. 

V ustanovení čl. 5 odst. 2 je upraveno omezení použití nebo vývoje vlastní 

technologie uložené nabyvateli licence v případě, že strany dohody nejsou soutěžiteli. 

V takovém případě jsou z působnosti blokové výjimky vyloučeny všechny přímé i 

nepřímé závazky omezující nabyvatele licence v tom, aby využíval vlastní 

technologická práva nebo prováděl výzkum a vývoj, to je možné pouze v případě 

ochrany know-how před předáním třetí straně. 

Odejmutí blokové výjimky a nepoužití nařízení o blokových výjimkách 

V čl. 6 nařízení Komise č. 316/2014 jsou obsaženy dva případy, kdy může 

Komise odejmout výhodu blokové výjimky, jelikož nejsou naplněny podmínky čl. 101 

odst. 3 SFEU. Pravomoc Komise k tomuto odnětí vyplývá z čl. 29 odst. 1 nařízení 

Komise č. 1/2003, Úřad tak může učinit na základě čl. 29 odst. 2 tohoto nařízení. 

Komise může přistoupit k odnětí, pokud mají třetí strany omezen přístup na trh např. 

v důsledku paralelních sítí dohod shodného druhu, a tyto dohody zakazují nabyvatelům 

licence využívat technologie třetích stran. Dále přichází v úvahu odnětí výjimky, jestliže 

potenciální nabyvatelé licence mají omezený přístup na trh v případě kumulativních 
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účinků paralelních dohod, či existence výhradních licencích. Tyto dva případy jistě 

nejsou jediné situace, za kterých by Komise mohla odejmout blokovou výjimku. 

Nařízení Komise č. 316/2010 také upravuje v čl. 7 možnost nařízením Komise 

stanovit, že se nařízení o blokové výjimce neuplatní v situacích, kdy je více jak 50 % 

relevantního trhu pokryto paralelními sítěmi dohod o převodu technologií totožného 

druhu obsahující zvláštní omezení soutěže. Komise nemá povinnost nařízení vydat, na 

prvním místě by měla nejdříve zvážit, zda nelze situaci vyřešit individuálním 

odejmutím blokové výjimky. 

Platnost nařízení Komise č. 316/2010 je stanovena na období od 1. května 2014 

do 30. dubna 2026. Na období od 1. května 2014 do 30. dubna 2015 je v nařízení v čl. 

10 stanoveno přechodné období, během kterého se na dohody uzavřené podle předchozí 

blokové výjimky, které však již nesplňují podmínky pro vynětí po přijetí nového 

nařízení, uplatní nařízení Komise č. 772/2004. 

Bloková výjimka dopadající na dohody o převodu technologií je nejnovějším 

nařízením z aktuálně platných blokových výjimek. Domnívám se, že je z něho a z 

Pokynů k dohodám o převodu technologií patrný jistý posun. Komise sama k tomu 

uvádí, že se pokusila o více přátelský přístup ke čtenáři Pokynů k dohodám o převodu 

technologií. Vyzdvihla bych zejména velmi detailní popis oblasti působnosti blokové 

výjimky a vymezení vztahu blokové výjimky o převodu technologií k ostatním 

blokovým výjimkám. Jistě lze kladně zhodnotit, že Pokyny k dohodám o převodu 

technologií obsahují i část, která se zabývá dopadem a zhodnocením čl. 101 SFEU na 

dohody spadající mimo oblast blokové výjimky např. z důvodu překročení prahu 

tržního podílu. Na rozdíl od ostatních nařízení o blokových výjimkách obsahuje 

nařízení Komise č. 316/2014 (obsahovalo je i předchozí nařízení) přímo v textu nařízení 

důvody pro odnětí výjimky. Mám za to, že by spíše bylo vhodné důvody uvádět buď v 

bodech odůvodnění, nebo v pokynech, jelikož výčet stejně není vyčerpávající a v 

pokynech je více prostoru pro jejich rozvedení. 

5.4 Sektorové blokové výjimky 

Nařízení o blokových výjimkách byla vydána pro sektor pojišťovnictví, dopravu 

po železnicích, silnicích a vnitrozemských vodních cestách a námořní dopravu ve formě 

konsorcií. V oblasti letecké dopravy je Komise zmocněna k vydání blokové výjimky na 
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základě nařízení Rady č. 487/2009,124 Komise však tohoto oprávnění nevyužila a 

v současné době tak není bloková výjimka, která by se vztahovala na odvětví letecké 

dopravy. 

Ze začátku panovaly pochyby, zda se čl. 101 SFEU vztahuje na oblast 

pojišťovnictví. Komise zastávala již od počátku názor, že soutěžní pravidla se vztahují i 

na oblast pojišťovnictví a tento postoj byl i potvrzen rozsudkem SDEU ve věci Verband 

der Sachversicherer proti Komisi.125 Soud se zde zároveň vyjádřil, že to však nebrání 

Komisi, aby při posuzování případu podle čl. 101 SFEU nevzala do úvahy zvláštnosti 

sektoru pojišťovnictví. V současné době je bloková výjimka pro odvětví pojišťovnictví 

upravena nařízením Komise č. 267/2010.126 

SFEU obsahuje v hlavě VI. (čl. 90 – 100) ustanovení týkající se dopravy. Tato 

ustanovení se vztahují na dopravu po železnicích, silnicích a vnitrozemských vodních 

cestách na základě čl. 100 odst. 1 SFEU. Na základě čl. 100 odst. 2 SFEU mohou 

Evropský parlament a Rada přijmout ustanovení upravující námořní a leteckou dopravu. 

Bloková výjimka pro dopravu po železnicích, silnicích a vnitrozemských vodních 

cestách je upravena nařízením Rady č. 169/2009.127  

Námořní doprava byla dlouhou dobu podrobena zvláštní procesní i hmotné 

úpravě. Od roku 2006 však byl tento zvláštní režim ukončen nařízením Rady č. 

1419/2006128 a sektor námořní dopravy nyní podléhá stejným procesním i hmotným 

pravidlům jako zbytek hospodářství. Komise vydala Pokyny o použití článku 81 
                                                
124 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). 
125 Rozhodnutí ESD ze dne 27. 1. 1987 ve věci č. C-45/85 Verband der Sachversicherer e.V. proti Komisi 

Evropských společenství [1987] ECR 405. 
126 Nařízení Komise č. 267/2010 ze dne 24. 3. 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví 

pojišťovnictví (Úř. věst. L 83, 30. 3. 2010, s. 1). 
127 Nařízení Rady č. 169/2009 ze dne 26. 2. 2009 o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě 

po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 61, 5. 3. 2009, s. 1). 
128 Nařízení Rady (ES) č. 1419/2006 ze dne 25. 9 2006, kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 4056/86, 

kterým se stanoví prováděcí pravidla k článkům 85 a 86 Smlouvy v námořní dopravě, a mění nařízení 

(ES) č. 1/2003, pokud jde o rozšíření jeho působnosti na kabotáž a trampovou dopravu (Úř. věst. L 269, 

28. 9. 2006, s. 1). 
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Smlouvy o ES v námořní dopravě,129 které měly sloužit jako usnadnění přechodu od 

zvláštního režimu k obecnému. Platnost těchto Pokynů vypršela 26. září 2013.130 Dle 

mého názoru Komise nevydala nové pokyny, jelikož to již není v praxi nutné a podniky 

si již zvykly na obecný režim. V současné době je v platnosti nařízení Komise č. 

906/2009,131 které upravuje blokovou výjimku pro oblast dohod mezi společnostmi 

liniové dopravy. 

5.4.1 Nařízení Komise č. 267/2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na určité kategorie dohod, rozhodnutí a 

jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví 

Oblast pojišťovnictví je upravena nařízením Komise č. 267/2010132 a dále 

Komise vydala jako doprovodný dokument Sdělení Komise o použití čl. 101 odst. 3 

Smlouvy o fungování evropské unie na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve 

vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví133 (dále jen Sdělení v odvětví pojišťovnictví), 

který popisuje některé aspekty sektoru pojišťovnictví a nařízení o blokové výjimce. 

Sdělení v odvětví pojišťovnictví podávají výklad současného nařízení o blokové 

výjimce ve srovnání s předešlým nařízením Komise č. 358/2003134 a odůvodňují změnu 

úpravy. 

                                                
129 Pokyny o použití článku 81 Smlouvy o ES v námořní dopravě (Úř. věst. C 245, 26. 9. 2008, s. 2). 
130 Tisková zpráva: Commission decides not to prolong maritime transport antitrust guidelines [online] 

[cit. 2.5.2014]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-122_en.htm.  
131 Nařízení Komise 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). 
132 Nařízení Komise č. 267/2010 ze dne 24. 3. 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví 

pojišťovnictví (Úř. věst. L 83, 30. 3. 2010, s. 1). 
133 Sdělení Komise o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování evropské unie na určité kategorie 

dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví (Úř. věst. C 82, 30. 3. 2010, s. 

20). 
134 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). 
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Nařízení Komise č. 267/2010 stanoví výjimku pro dva okruhy dohod v oblasti 

pojišťovnictví. První okruh dohod se týká dohod uzavřených za účelem vytvoření 

společné kompilace, tabulky a studie, druhý typ dohod se týká dohod, jejichž 

předmětem je společné krytí určitých druhů rizik. Předchozí nařízení o blokové výjimce 

obsahovalo další dvě výjimky pro vynětí ze zákazu. První z výjimek se týkala dohod, na 

základě kterých mohly strany vytvořit a šířit nezávazný vzor všeobecných pojistných 

podmínek. Komise k tomu uvádí,135 že v průběhu přezkumu nařízení o blokové výjimce 

zjistila, že samostatná specifická bloková výjimka pro všeobecné pojistné podmínky již 

není potřeba. Všeobecné pojistné podmínky totiž nejsou specifické pouze pro sektor 

pojišťovnictví, ale uplatní se i pro jiné sektory, a tak je vhodnější, aby se na ně 

vztahovaly jiné nástroje. Z toho důvodu Komise rozšířila Pokyny k horizontálním 

dohodám (část pojednávající o standardizačních dohodách). Druhá výjimka, kterou 

nařízení Komise č. 358/2003 obsahovalo, se týkala zabezpečovacích opatření a jejich 

technických specifikací, pravidel a postupů. Komise je opět toho názoru,136 že tvorba 

takových norem není typická pro oblast pojišťovnictví a spadá pod obecný režim, 

úprava je obsažena v Pokynech k horizontálním dohodám (část pojednávající o 

standardizačních dohodách). Komise k tomu dále uvádí,137 že zrušení blokových 

výjimek pro tyto dvě kategorie přinese snížení právní jistoty podniků ohledně posouzení 

čl. 101 SFEU, nicméně dostane se tak na úroveň ostatních podniků z jiných odvětví, 

která nebyla upravena blokovou výjimkou. 

Společné kompilace, tabulky a studie 

První bloková výjimka upravená v kapitole II nařízení Komise č. 267/2010 se 

vztahuje na dohody v oblasti pojišťovnictví týkající se společné kompilace a šíření 

informací za účelem výpočtu průměrných nákladů, které byly v minulosti vynaloženy 

na krytí rizik, a za účelem sestavení tabulek uvádějících úmrtnost, četnost onemocnění, 

úrazů a invalidity, které souvisejí s pojištěním, které zahrnuje prvek kapitalizace.138 

                                                
135 Sdělení Komise o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování evropské unie na určité kategorie 

dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví (Úř. věst. C 82, 30. 3. 2010, s. 

20), bod 22. 
136 Ibid., bod 26. 
137 Ibid., bod 20. 
138 Nařízení Komise č. 267/2010, čl. 2 písm. a). 



 51 

Dalšími dohodami, na které se vztahuje, jsou dohody za účelem společného provedení 

studie o pravděpodobném dopadu obecných vnějších okolností na četnost a rozsah 

budoucích pojistných událostí pro určité riziko či kategorie rizik či ziskovost různých 

typů investic.139  

Nařízení dále v čl. 3 odst. 1 stanoví, že aby se uplatnila výjimka z čl. 2 písm. a), 

musí kompilace a tabulky splňovat určité podmínky. Za prvé musí kompilace a tabulky 

být založeny na dostatečném množství dat vztahujících se ke stejným nebo 

srovnatelným rizikům, z kterého se vytvoří základ pro statistické vyhodnocení a na 

základě kterého by mohly být číselně vyjádřeny, mimo jiné: množství pojistných 

událostí za určité období, množství individuálních pojištěných rizik za každý rok ve 

sledovaném období, platby (provedené a splatné) za sledované období, úhrn pojistných 

částek za sledované období. Další podmínkou je, že kompilace a tabulky musí 

obsahovat co nejpodrobnější přehled statistických údajů, aby byl vyhovující z pojistně-

matematického hlediska. Třetí podmínkou je, že tabulky nesmí obsahovat jisté údaje, 

jako nepředvídatelné výdaje, správní a obchodní náklady a další.  

Ustanovení čl. 3 odst. 2 dále stanoví, že pro uplatnění výjimky upravené v čl. 2, 

je podmínkou, aby výsledné kompilace, tabulky nebo studie: a) neobsahovaly označení 

pojišťovny či pojištěnce, b) obsahovaly sdělení o své nezávaznosti, c) neobsahovaly 

údaje o výši hrubého pojistného, d) byly zpřístupněny kterékoli pojišťovně za 

přiměřených, dostupných a nediskriminačních podmínek, e) byly zpřístupněny za 

přiměřených, dostupných a nediskriminačních podmínek organizacím spotřebitelů a 

zákazníků, s výjimkou důvodu veřejné bezpečnosti. 

Výjimka z čl. 2 se neuplatní na dohody, ve kterých strany zavážou sebe nebo 

jiné strany, aby nepoužívaly kompilace nebo tabulky, které jsou odlišné od těch 

vyjmenovaných v čl. 2 písm. a), a ve kterých se zavážou k neodchýlení se od výsledků 

studií. 

Tato bloková výjimka tedy postrádá navázání aplikace výjimky na hodnotu 

tržního podílu. V bodech odůvodnění nařízení Komise č. 267/2010 je argumentováno, 

že společné kompilace, studie a tabulky jsou spolehlivější, pokud při vytváření statistik 

pracují s opravdu velkým množstvím dat. Je tak výrazně snížena možnost malých 

                                                
139 Nařízení Komise č. 267/2010, čl. 2 písm. b). 
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pojistitelů či nových účastníků trhu, aby mohli používat spolehlivé údaje. 

Nepodmíněnost prahem tržního podílu a zpřístupnění kterékoliv pojišťovně tak 

napomáhá konkurenci na trhu a ulehčuje možný vstup na trh novým účastníkům. 

Domnívám se, že vytváření společných kompilací, tabulek a studií může vést k velkému 

prospěchu na straně spotřebitele, jelikož pojišťovny mohou lépe zhodnotit možné riziko 

a nastavit adekvátně výši pojistného a pojistného krytí, spotřebitel tak nemusí platit 

zbytečně vysoké částky pojistného a v případě, že se stane událost, proti které se 

pojistil, bude částka vyplacená pojišťovnou dostatečná. 

Společné krytí určitých druhů rizik 

Druhá bloková výjimka je upravena v kapitole III nařízení Komise č. 267/2010 a 

vyjímá ze zákazu čl. 101 odst. 1 SFEU dohody uzavřené stranami v sektoru 

pojišťovnictví, jejichž předmětem je vytvoření skupin pojišťoven nebo pojišťoven a 

zajišťoven za účelem společného krytí specifických kategorií rizik ve formě 

soupojištění a souzajištění.140 Skupiny soupojištění a souzajištění jsou také nazývány 

jako pooly. Jejich účelem je, že pojišťovací společnosti tak mohou pojistit i aktivity, 

které by samy nebyly ochotny nebo schopny pojistit.141 Příkladem takových rizik 

mohou být například environmentální, jaderná či teroristická rizika.  

V případě krytí nových rizik je v čl. 6 odst. 1 stanoveno, že se výjimka uplatní 

na dohodu bez ohledu na výši tržního podílu skupiny a doba vynětí je stanovena na tři 

roky. Problém nových rizik je, že neexistují údaje pro zjištění upisovacího objemu 

nezbytného pro krytí rizika, či zda mohou existovat společně dvě či více skupin 

k poskytování tohoto pojištění. Tři roky aplikace výjimky bez stanovení tržního podílu 

by mělo být dostatečné pro shromáždění dostatečného množství informací pro 

zhodnocení nezbytnosti skupiny. Dříve existující riziko lze považovat za nové riziko 

v případě, že se situace markantně změnila a není možné dopředu určit upisovací objem 

pro krytí rizika. Za nové riziko není považováno riziko, které již dříve existovalo, avšak 

nebylo pojištěno.142 

                                                
140 Nařízení Komise č. 267/2010, čl. 5. 
141 Sdělení Komise o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování evropské unie na určité kategorie 

dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví (Úř. věst. C 82, 30. 3. 2010, s. 

20), bod 12. 
142 Nařízení Komise č. 267/2010, body odůvodnění 15, 16, čl. 1 odst. 6. 
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Použití výjimky pro rizika, která nejsou nová nebo která existují déle než tři 

roky, je upraveno v čl. 6 odst. 2. Kritériem pro aplikaci blokové výjimky je 

nepřekročení určité prahové hodnoty tržního podílu. Pro soupojišťovací skupiny je 

hranice společného tržního podílu skupiny stanovena na 20 % relevantního trhu, 

v případě souzajišťovacích skupin je hodnota 25 %. Důvodem pro nižší prahovou 

hodnotu pro soupojišťovací skupiny je, že tyto skupiny mohou sdílet jednotné pojistné 

podmínky a hrubé pojistné. Pro výpočet tržního podílu se vezme v úvahu podíl podniku 

v rámci skupiny, v rámci jiné skupiny na tomtéž relevantním trhu a podíl podniku na 

tomtéž relevantním trhu mimo skupinu. Hodnota tržního podílů se vypočítá z hrubého 

příjmu z pojistného, v případě, že takové údaje chybí, lze výpočet provést na základě 

odhadu. Použijí se hodnoty z předchozího kalendářního roku. 

Nařízení dále stanoví ustanovení pro případ, že skupiny překročí prahové 

hodnoty. V případě překročení hodnoty 20 %, avšak ne více než 25 %, soupojišťovací 

skupiny mohou použít výjimku po dobu následujících dvou let. V případě překročení 25 

% se výjimka aplikuje ještě po dobu jednoho roku. Pro souzajišťovací skupiny se 

uplatní výjimka po dobu dvou let po překročení hranice 25 %, ale ne více jak 30 %, 

jakmile překročí hranici 30 %, výjimka se uplatní jen po dobu jednoho roku. 

Dále nařízení v čl. 7 stanoví několik podmínek, aby se výjimka pro dohody o 

soupojištění a souzajištění uplatnila. Každý podnik musí mít možnost vystoupit ze 

skupiny v přiměřené výpovědní době bez jakýchkoli sankcí. Podnik nesmí být zavázán 

ani omezen v pojištění rizika, které skupina kryje, mimo skupinu. Dalšími podmínkami 

je, že dohoda nemůže omezovat výkon nebo prodej, přidělovat trhy a zákazníky a 

podniky skupiny se nesmí dohodnout na hrubém pojistném. 

Odejmutí blokové výjimky 

Komise může na základě čl. 29 nařízení Komise č. 1/2003 (Úřad na základě čl. 

29 odst. 2 nařízení Komise č. 1/2003) odejmout blokovou výjimku v případě, že dohoda 

v sektoru pojišťovnictví, přestože splňuje podmínky pro blokové vynětí ze zákazu, 

z nějakého důvodu nesplňuje podmínky pro vynětí stanovené čl. 101 odst. 3 SFEU. 

Jako příklad je v nařízení v bodě odůvodnění č. 22 uvedeno, že z vazby mezi skupinami 

soupojištění a souzajištění a také jejími členy mohou vyplývat proti soutěžní vazby. 

Platnost nařízení Komise č. 267/2010 je stanovena na období od 1. dubna 2010 

do 31. března 2017. 
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5.4.2 Nařízení Rady č. 169/2009 o uplatňování pravidel hospodářské 

soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních 

cestách 

Nařízení Rady č. 169/2009143 je jedním z nařízení o blokové výjimce, které bylo 

přijato přímo Radou a nikoliv Komisí. Upravuje pravidla hospodářské soutěže týkající 

se přepravy po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách, která jsou součástí 

společné dopravní politiky (čl. 100 odst. 1 SFEU). 

Rozsah působnosti nařízení je vymezen v čl. 1 nařízení Rady č. 169/2009 a to 

tak, že se vztahuje na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v dopravě po 

železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách, „...jejichž cílem je stanovení 

přepravních sazeb a podmínek, omezení nebo kontrola nabídky dopravy, rozdělení 

dopravního trhu, uplatnění technických zlepšení nebo technické spolupráce, společné 

financování nebo pořizování dopravních zařízení či příslušenství, které jsou 

bezprostředně svázány s provozováním dopravy, pokud jsou nezbytné pro společné 

poskytování služeb seskupením provozovatelů silniční nebo vnitrozemské vodní 

dopravy...“ 

Ustanovení čl. 2 nařízení Rady č. 169/2009 upravuje výjimku ze zákazu dohod 

dle čl. 101 odst. 1 SFEU. Výjimka se vztahuje na dohody, jejichž výlučným cílem je, 

aby se dosáhlo technických zlepšení nebo technické spolupráce. Dále vyjmenovává 

sedm způsobů, kterými může být dosaženo technických zlepšení nebo technické 

spolupráce. Těmito prostředky jsou standardizace vybavení, společné využití nebo 

výměna zaměstnanců a vybavení, existence návazné, doplňkové a náhradní nebo 

kombinované dopravy a stanovení celkových sazeb pro ně, jediný druh dopravy 

v případě, že takový provoz je nejvýhodnější, sladění jízdních řádů navazujících linek, 

seskupování zásilek, vytvoření uniformních pravidel pro strukturu přepravní sazby, 

nesmí však stanovit přepravní sazby a podmínky. 

Ustanovení čl. 3 nařízení Rady č. 169/2009 upravuje výjimku ze zákazu čl. 101 

odst. 1 SFEU, která se vztahuje pouze na skupiny malých a středních podniků. Pro její 

uplatnění je nutné, aby přepravní kapacita všech členů skupiny nepřesáhla 10 000 tun 

                                                
143 Nařízení Rady č. 169/2009 ze dne 26. 2. 2009 o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě 

po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 61, 5. 3. 2009, s. 1). 
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v případě silniční dopravy a 500 000 tun v případě vnitrozemské vodní dopravy. Dále je 

stanoveno, že žádný z podniků nesmí přesáhnout kapacitu 1 000 tun v silniční dopravě a 

50 000 tun v případě dopravy po vnitrozemských vodních cestách. Pro výjimku je dále 

důležité, aby se dohoda týkala provozování společné silniční a vnitrozemské vodní 

dopravy, nebo společného financování nebo pořízení dopravního zařízení v případě, že 

jsou nezbytné pro společné využívání členů skupiny. V případě, že dohoda nesplňuje 

podmínky čl. 101 odst. 3 SFEU, Komise může požadovat, aby podniky takové účinky 

odstranily.  

Na rozdíl od nařízení o blokových výjimkách vydaných Komisí, neobsahuje 

nařízení Rady č. 169/2009 omezení doby platnosti. 

5.4.3 Nařízení Komise č. 906/2009 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na 

určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě 

mezi společnostmi liniové dopravy (konsorcii) 

Nařízení Komise č. 906/2009 upravuje blokové vynětí pro konsorcia, která 

poskytují služby mezinárodní liniové dopravy z jednoho nebo do jednoho či více 

přístavů v Evropské unii.144 Konsorcium je dohoda, či soubor dohod, mezi přepravci 

poskytujícími liniovou mezinárodní lodní nákladní přepravu a jejímž cílem je 

provozovat společně námořní dopravu. Liniová lodní doprava je pravidelnou dopravou 

zboží podle jízdních řádů. Prospěšnost konsorcií spočívá ve zlepšení produktivity a 

kvality přepravy a vede i k úsporám z rozsahu a efektivnějšímu využívání lodního 

prostoru.145 

Výjimka 

Ustanovení čl. 3 stanoví, na které činnosti konsorcia se vztahuje výjimka ze 

zákazu čl. 101 odst. 1 SFEU. Výjimka se vztahuje na konsorcium při společném 

provozování liniové dopravy, včetně společného sestavování plavebních řádů, využití 

prostoru nebo boxů na plavidlech, společného využití plavidel a přístavních zařízení, 

použití společné provozní kanceláře či poskytnutí různých zařízení. Dále mohou 

konsorcia uzpůsobit svoji kapacitu podle výkyvů nabídky a poptávky. Výjimka se 

aplikuje i na činnost konsorcia týkající se společného provozování a užívání přístavních 
                                                
144 Nařízení Komise č. 906/2009, čl. 1. 
145 Nařízení Komise č. 906/2009, bod odůvodnění 5. 
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terminálů a služeb s tím spojených. Kryty výjimkou jsou i činnosti pomocné, které jsou 

nezbytné pro provádění činností konsorcia, jako je např. závazek členů konsorcia 

nenajímat prostory na plavidlech třetích stran. 

Tvrdá omezení 

Nařízení Komise č. 906/2009 obsahuje v čl. 4 výčet tvrdých klauzulí, při jejichž 

použití v dohodě ztrácí celá dohoda výhodu blokové výjimky. První černou klauzulí je 

ustanovení, jehož cílem je přímo či nepřímo, samostatně či v kombinaci s jinými 

faktory, stanovit ceny služeb liniové dopravy při jejich prodeji třetí straně. Dále je 

zakázáno omezovat kapacitu a prodej služeb. Posledním tvrdým omezením je 

ustanovení týkající se rozdělování trhů či zákazníků. 

Podmínky vynětí 

Aplikace blokové výjimka na dohodu mezi společnostmi liniové dopravy je 

podmíněna nepřekročením určité celkové hranice tržního podílu stran konsorcia. 

Společný tržní podíl je v čl. 5 stanoven na maximum 30 %. Počítá se na základě 

celkového objemu přepravovaného zboží v lodních tunách či ekvivalentu 20 stop. Při 

výpočtu tržního podílu člena se přihlédne k celkovému objemu přepravy bez ohledu na 

to, zda byla přeprava uskutečněna v rámci konsorcia či mimo něj. Výjimka se dále 

použije i dva kalendářní roky poté, jestliže tržní podíl nebude překročen o více než 

jednu desetinu. V případě překročení tohoto omezení, či omezení 30 %, se výjimka 

uplatní ještě šest měsíců poté, co skončil kalendářní rok, ve kterém došlo k překročení. 

Období šesti měsíců může být prodlouženo na dvanáct měsíců, jestliže překročení bylo 

následkem skončení působení na trhu dopravce, který nebyl členem konsorcia. 

Další z podmínek aplikace blokové výjimky stanoví, že členové konsorcia musí 

mít právo vystoupit z něho bez finanční či jiné sankce, a to zejména závazek ukončit 

svou činnost. Výpovědní lhůta může být maximálně 6 měsíců. Je však možné, aby 

v dohodě bylo stanoveno, že vystoupení je možné až po 24 měsících od platnosti 

dohody či zahájení provozu linky. V případě velmi integrovaného konsorcia mohou být 

lhůty prodlouženy na 12 měsíců pro výpověď a 36 měsíců od platnosti dohody. 

Odejmutí blokové výjimky 

Komise může na základě čl. 29 nařízení Komise č. 1/2003 (Úřad na základě čl. 

29 odst. 2 nařízení Komise č. 1/2003) odejmout blokovou výjimku v případě, že dohoda 

mezi společnostmi liniové dopravy, přestože splňuje podmínky pro blokové vynětí ze 
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zákazu, z nějakého důvodu nesplňuje podmínky pro vynětí stanoveného čl. 101 odst. 3 

SFEU.  

Platnost nařízení Komise č. 906/2009 je stanovena na období od 26. dubna 2010 

do 25. dubna 2015. 

Na úpravě sektorových výjimek se dle mého názoru ukazuje, že Komise vydává 

blokové výjimky opravdu pouze v případě, že je taková úprava vhodná a nutná. To 

může být doloženo na základě nevyužití možnosti Komise vydat blokovou výjimku pro 

sektor letecké dopravy či neobnovení pokynů vztahujících se k námořní dopravě. 

Dalším příkladem je také zúžení blokové výjimky pro oblast pojišťovnictví a převedení 

zrušené části pod obecný režim upravený v Pokynech k horizontálním dohodám. 

Bloková výjimka pro oblast dopravy po železnici, silnici a vnitrozemských vodních 

cestách, která je vydána Radou, se dost odchyluje od obsahu a struktury blokových 

výjimek vydaných Komisí. Nařízení Rady neobsahuje definice pojmů, žádná tvrdá ani 

vyloučená omezení a uplatnění výjimky není vázáno na práh tržního podílu, ale na 

přepravní kapacitu vyjádřenou v tunách. 



 58 

Závěr 

Cílem této práce bylo pokusit se o interpretaci nařízení o blokových výjimkách 

jako jednoho ze způsobů vynětí dohod ze zákazu čl. 101 SFEU. Blokové výjimky jsou 

instrumenty s omezenou dobou platnosti, a tak jako takové reagují na aktuální vývoj a 

aplikační praxi. 

V druhé kapitole práce jsem se věnovala ostatním druhům výjimek ze zákazu čl. 

101 odst. 1 SFEU. Legální výjimky, pravidlo de minimis a blokové výjimky jsou 

instrumenty, které se navzájem doplňují, jelikož blokové výjimky jsou pouze 

konkretizací legální výjimky upravené v čl. 101 odst. 3 SFEU. Princip blokových 

výjimek je postaven na tom, že se aplikují na dohody splňující podmínky čl. 101 odst. 3. 

V případě pravidla de minimis ani nemůžeme mluvit o porušení zákazu upraveného v čl. 

101 odst. 1 SFEU, poněvadž zde chybí citelné narušení soutěže. Toto pravidlo také 

obsahuje výčet tvrdých omezení, která jsou zakázaná, tato tvrdá omezení jsou stejného 

principu jako tvrdá omezení obsažená v blokových výjimkách. 

V rámci pojednání zabývajícím se právním vývojem jak v evropském právu, tak 

českém právu je patrné, že blokové výjimky jsou institutem, který prošel zajímavým 

vývojem. Vznik blokových výjimek byl výsledkem praxe, kdy se Komise musela 

potýkat s velkým počtem individuálních žádostí o kontrolu, a právě zavedení blokových 

výjimek ulehčilo Komisi od velkého množství případů a přineslo právní jistotu 

podnikům. Dalším významným krokem bylo vydání nařízení Komise č. 1/2003, kterým 

byla zavedena ex post kontrola a přeneseno důkazní břemeno posuzování dohody na 

podnik.  

V českém právu lze již od počátku pozorovat snahu o přizpůsobení českého 

práva evropskému právu a zavedení aplikace blokových výjimek i na čistě vnitrostátní 

dohody je toho důkazem. Úřad sice stále má pravomoc vydat vyhláškou další blokovou 

výjimku, ale domnívám se, že z důvodu obav z rozporu českého práva a evropského 

práva žádná vyhláška vydána nebude. Myslím si však, že by bylo představitelné vydat 

vyhlášku pro situaci, která by byla čistě specifická pro Českou republiku a upravovala 

by oblast, která není specificky upravena soutěžními předpisy evropského práva. 

Blokové výjimky tvoří ucelený systém, jednotlivá nařízení mají téměř stejnou 

strukturu a způsob vydání. Po rozebrání jednotlivých nařízeních o blokových výjimkách 
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v kapitole páté jsem došla k závěru, že jsou si podobné nejen po formální stránce, jak je 

patrné z kapitoly čtvrté, ale vykazují i podobné obsahové rysy. Za prvé obsahují 

definice pojmů užitých v nařízení, a pokud se jedná o stejné pojmy, tak i definice jsou 

shodné. Dalším shodným rysem je, že většina blokových výjimek váže svoje použití na 

určitý práh tržního podílu. V tomto ohledu se do úpravy blokových výjimek promítá 

ekonomický přístup Komise k řešení úpravy vynětí ze zákazu. Dalším společným 

znakem nařízení je, že obsahují výčet tvrdých omezení, která vylučují aplikaci blokové 

výjimky. Z hlediska úpravy tvrdých omezení se domnívám, že nejzávažnějším 

omezením hospodářské soutěže jsou ustanovení, jejichž cílem je fixace cen, rozdělení 

území, omezení skupiny zákazníků, kterým lze zboží prodávat, a omezení výroby či 

předmětu činnosti. Tato tvrdá omezení se víceméně objevují ve všech blokových 

výjimkách v závislosti na předmětu úpravy.  

Také považuji za důležité zdůraznit, že v případě nesplnění podmínek pro 

blokové vyjmutí ze zákazu je potřeba individuálně zhodnotit, zda nejsou naplněny 

podmínky pro vynětí dle čl. 101 odst. 3 SFEU a zda vůbec dohoda spadá pod 

ustanovení čl. 101 odst. 1 SFEU. V praxi se nejspíše podniky budou nejprve snažit o 

splnění podmínek blokové výjimky a až v případě nesplnění podmínek přistoupí k 

aplikaci čl. 101 SFEU. Blokové výjimky jsou tak důležitým nástrojem, který přináší 

podnikům právní jistotu, že jejich dohody jsou v souladu s předpisy soutěžního práva. 

Velmi důležitou úlohu v tomto směru hrají výkladové dokumenty vydané Komisí, které 

výklad blokových výjimek dokreslují a pomáhají při jejich interpretaci a aplikaci a 

shrnují tak i dlouholetou rozhodovací praxi Komise a ESD.  

Z úpravy blokových výjimek je zřejmé, že se Komise neustále snaží reagovat na 

aktuální vývoj a potřeby trhu a snaží se tomu i přizpůsobit pravidla hospodářské 

soutěže. Domnívám se tedy, že blokové výjimky mají v úpravě soutěžních pravidel své 

místo, zejména z důvodu právní jistoty, kterou podnikům přináší při uzavírání dohod 

majících vliv na hospodářskou soutěž.  
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Abstrakt 

OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE – BLOKOVÉ VÝJIMKY 

Cílem mé práce je popsat a analyzovat právní úpravu blokových výjimek, 

zejména ve světle pokynů Komise. Funkcí blokových výjimek je vyjmout určité dohody 

ze zákazu narušování hospodářské soutěže. 

Diplomová práce se skládá z pěti kapitol. Každá z nich se zabývá rozdílným 

aspektem vztahujícím se ke konceptu blokových výjimek. První kapitola je úvodem do 

problematiky ochrany hospodářské soutěže a vysvětluje základní principy a 

terminologii. 

Kapitola druhá se zabývá ostatními výjimkami ze zákazu narušení hospodářské 

soutěže. Kapitola je rozdělena na čtyři podkapitoly. První z nich analyzuje čtyři aspekty 

výjimky na základě čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Druhá 

podkapitola se zaměřuje na pravidlo de minimis. Třetí podkapitola se zabývá výjimkou 

pro odvětví zemědělství. Nakonec je stručně představena problematika blokových 

výjimek. 

Třetí kapitola sleduje historický vývoj institutu blokových výjimek jak 

v evropském právu, tak v českém právu. Nejprve jsou popsány důvody pro zavedení 

blokových výjimek Komisí a poté se práce zaměřuje na změnu přístupu v roce 2004, 

kdy byla zavedena ex post kontrola. Druhá část kapitoly se zabývá českou úpravou 

blokových výjimek, jak byly zavedeny do českého právního řádu a jaký je současný 

stav úpravy blokových výjimek v českém právu. 

Čtvrtá kapitola zkoumá systém blokových výjimek. Zhodnocení se zaměřuje na 

možné dělení blokových výjimek, také rozebírá proces přijetí, odnětí a nepoužití 

blokové výjimky. Kapitola pojednává o typických klauzulích, které se objevují 

v dohodách spadajících pod blokovou výjimku. 

Pátá kapitola je rozdělena na čtyři části, a to vertikální dohody, horizontální 

dohody, převod technologií a sektorové blokové výjimky. Každá část představuje a 

analyzuje jednotlivá nařízení a je následována stručným zhodnocením právní úpravy. 

Závěr práce se zaměřuje na zhodnocení právní úpravy týkající se vynětí ze 

zákazu narušování soutěže. Část závěru se pokouší vyvodit závěry o podobnosti 

jednotlivých blokových výjimek a rozebírá aplikaci blokových výjimek. 
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Abstract 

PROTECTION OF COMPETITION - BLOCK EXEMPTIONS 

The purpose of my thesis is to describe and analyze regulation of block 

exemptions mainly in the light of Commission’s Guidelines. The function of block 

exemptions is to exempt certain agreements from the prohibition of distortion of 

competition. 

The thesis is composed of five chapters, each of them dealing with different 

aspects related to the concept of block exemptions. First chapter is an introduction into 

the topic of protection of competition and explains basic principles and terminology. 

Chapter two deals with other exemptions from prohibition of distorting 

competition. The chapter is divided into four subchapters. The first one analyzes four 

aspects of the exemption under Article 101 (3) of the Treaty on the Functioning of the 

European Union. The second subchapter focuses on de minimis rule. Third subchapter 

deals with exemption in agriculture sector. Finally, the problem of block exemptions is 

briefly introduced. 

Third chapter follows the historic development of the concept of block 

exemptions both in European law and Czech law. Firstly, it describes the reasons for 

introduction of block exemptions by the Commission and then it focuses on the change 

of approach in year 2004, when ex post control was introduced. Second part of the 

chapter deals with Czech regulation of block exemptions and how they were introduced 

into the Czech legal order and what is current status of block exemptions in Czech law. 

Chapter four examines the system of block exemptions. The analysis of the 

system focuses on possible classification of block exemptions, it also looks at the 

process of adoption, withdrawal and disapplication of block exemptions. The chapter 

considers typical clauses that occur in the agreements falling under the scope of 

exemption. 

Fifth chapter is subdivided into four parts, namely vertical block exemptions, 

horizontal block exemptions, technology transfer and sector block exemptions. Each 

part introduces and analyzes respective Regulations and is followed by brief assessment 

of the legislation. 
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Finally, the conclusion of the thesis aims at evaluating of the legislation 

regarding exemption from prohibition of distortion of competition. Part of the 

conclusion attempts to draw conclusions on similar aspects of the individual block 

exemptions and discusses the application of block exemptions.  
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