Abstrakt
Záměrem této diplomové práce je analyzovat, jakým způsobem se vyvíjel delikt
stlačování marží v rámci rozhodovací praxe Evropské unie. Jedná se o zvláštní typ zneužití
dominantního postavení, k jehož významnému rozvoji došlo především v posledních letech.
Nelze říct, že by se jednalo o úplně nový druh deliktu, případy stlačování marží lze najít už
v 70. letech 20. století, nicméně především s ohledem na liberalizaci síťových odvětví v 90.
letech se tento delikt značně rozšířil a s tím vyvstala potřeba zodpovědět některé, do té doby
nejasné či neupravené otázky.
Za účelem zjištění tohoto vývoje je práce rozčleněna do čtyř hlavních kapitol, které jsou
dále děleny na jednotlivé subkapitoly.
První kapitola je věnována obecné charakteristice stlačování marží. Tento delikt je zde
nejprve zařazen mezi zvláštní skutkové podstaty zneužívání dominantního postavení dle článku
102 SFEU. Plynule se přechází k definování samotného pojmu stlačování marží a z něho
vyplývajících jednotlivých znaků, legálních a ekonomických. To vše čistě z teoretického
hlediska.
Druhá kapitola se stručně zabývá nejvýznamnějšími případy, ve kterých se evropské
instituce stlačováním maržím zabývaly. Jednotlivé případy jsou řazeny chronologicky a je zde
popsán především skutkový základ těchto sporů.
Jádrem samotné práce je pak třetí kapitola, která je zároveň kapitolou nejdelší. Věnuje
se do hloubky závěrům, které přinesly rozhodnutí, o nichž se pojednává ve druhé kapitole.
Nejvýznamnější část je věnována otázce stlačování marží jako samostatného deliktu. Dochází
na porovnání s jinými delikty, se kterými stlačování marží spojují společné znaky. Na to
navazuje zjištění, jak se Evropský soudní dvůr s těmito vzájemnými vztahy mezi jednotlivými
delikty vypořádal. Další části této kapitoly se poté věnují zbylým aspektům, které soudy
posuzují při zjištění stlačování marží, jako jsou test vhodný pro stlačování marží, otázka rozpětí
marží a nákladový test, protisoutěžní účinek či regulované trhy. Vedle toho se kapitola krátce
zabývá aspekty, které Evropský soudní dvůr nepovažuje pro posouzení stlačování marží za
relevantní.

Závěrečná kapitola se zaměřuje na přístup americké soutěžní judikatury ke stlačování
marží. Nejprve se věnuje stručnému vývoji tohoto deliktu před americkými soudy, aby
vyvrcholila vymezením zásadních rozdílů mezi evropským a americkým přístupem.

