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Použité zkratky

EU
FRAND
Pokyny
SD EU
SFEU
USA
Tribunál
TFEU

Evropská unie
férové, přiměřené a nediskriminační (fair, reasonable and nondiscriminatory)
Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při používání
článku 82 Smlouvy o ES na zneužívající chování dominantních podniků
vylučujících ostatní soutěžitele.
Soudní dvůr Evropské unie
Smlouva o fungování Evropské unie
Spojené státy americké
soud prvního stupně Soudního dvora Evropské Unie, dnes nazvaný
"Tribunál", před rokem 1988 nazvaný "Soud prvního stupně" (anglicky
General Court)
Smlouva o fungování Evropské unie (Treaty on the Functioning of the
European Union)
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1. Úvod
1.1

Obecný cíl práce

Obecným cílem této práce je odpovědět na otázku, zda soutěžní právo může omezit
patentovou ochranu, a pokud ano, v jakém rozsahu a za jakých podmínek. Tato otázka bude
odpovězena analýzou pojetí a aplikace soutěžního práva Spojených států amerických a
Evropské unie, a jejich vzájemným srovnáním. Konkrétní cíl práce je uveden níže.
1.2

Střet soutěžního a patentového práva

Mezi právními předpisy upravujícími pravidla hospodářské soutěže (dále též jen "soutěžní
právo") a právními předpisy upravujícími patenty (dále jen "patentové právo") je konflikt1.
Zjednodušeně řečeno, soutěžní právo má za úkol zachovávat strukturu trhu, která umožňuje
volnou a účinnou soutěž. Soutěžní právo tedy bojuje proti monopolům, protože monopoly –
již z jejich povahy – žádnou soutěž nepřipouštějí. Patentové právo, na druhou stranu, je
zákonný monopol, protože zákon přiznává vynálezci výlučné právo užívat předmět svého
vynálezu, a vyloučit z jeho užívání ostatní.
Mnozí autoři uvádějí2, že při bližším posouzení se tento konflikt rozplyne. Odůvodňují to tím,
že obě právní odvětví mají stejný účel, sledují stejný cíl. Účelem soutěžního práva je zajistit,
aby prostřednictvím účinné hospodářské soutěže docházelo k efektivní alokaci statků a tím
byl dosažen maximální blahobyt společnosti. Účelem patentového práva je zajistit, aby
přiznáním vylučujících práv měli vynálezci dostatečnou ekonomickou motivaci a tím byla
stimulována vynálezecká činnost, což povede k zavádění inovací do praxe a tím zvyšování
blahobytu společnosti.
Obě právní odvětví tedy sledují společný cíl, to jest zvyšování blahobytu společnosti. Nesnaží
se však dosáhnout tohoto cíle přímo, ale zprostředkovaně. Soutěžní právo si za svůj
bezprostřední cíl vytknulo zachování účinné soutěže. Předpokládá, že pokud bude dosaženo
účinné soutěže, tak to povede ke zvyšování blahobytu. Bezprostředním cílem soutěžního
práva je tedy dosažení účinné soutěže. Patentové právo si za svůj bezprostřední cíl vytknulo
1

Vzájemná interakce mezi soutěžním a patentovým právem je předmětem mnoha odborných publikací. Ve
vztahu k americkému soutěžnímu právu se interakcí zabýval např. Kitch a Perlman (1998). Ve vztahu k
evropskému soutěžnímu právu se interakcí zabýval např. Anderman (1998), Korah (2000), Korah (2001), Turner
(2010), Anderman a Ezrachi (2011). Ve vztahu k oběma systémům se interakcí zabýval Anderman (2008).
2
Např. Kobak (1995), Tom a Newberg (1998), Carrier (2002), Peeperkorn (2003).
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podporu vynálezecké činnosti. Předpokládá, že podpora vynálezecké činnosti povede ke
zvýšenému zavádění nových inovací do praxe, a tím ke zvyšování blahobytu. Bezprostředním
cílem patentového práva je tedy podpora vynálezecké činnosti.
Již z bezprostředních cílů je zřejmé, že mezi soutěžním právem a patentovým právem jsou
rozdíly.
K vlastnímu konfliktu pak dochází v nástrojích, které jsou k dosažení cílů použity. Soutěžní
právo si zvolilo, že svého bezprostředního cíle dosáhne za použití (zjednodušeně řečeno) tří
nástrojů: (1) zákaz kartelů, které jsou protisoutěžní, (2) zákaz zneužití dominantního
postavení, a (3) předběžná kontrola spojování podniků. Relevantní je zejména druhý nástroj:
zákaz zneužití dominantního postavení znamená, že soutěžitel nesmí použít své dominantní
postavení k tomu, aby si svoji tržní sílu udržel nebo posílil. Má-li soutěžitel monopol, pak
nesmí tento monopol zneužívat k tomu, aby si jej udržel nebo aby získal monopol na jiném
trhu.
Patentové právo si zvolilo, že svého bezprostředního cíle dosáhne udělením patentu. Patent je
výlučné právo vynálezce nakládat s předmětem svého vynálezu a vyloučit z nakládání ostatní.
Výlučné právo má vynálezci umožnit, aby svůj vynález ekonomicky zhodnotil a tak se mu
vrátily prostředky, které do vývoje vynálezu vynaložil. Udělení patentu tedy předpokládá, že
patent bude využit v hospodářské soutěži, a tudíž bude spadat do působnosti soutěžního
práva, a dále předpokládá, že patent je způsobilý vytvořit monopol na trhu.
A právě zde dochází ke střetu. Představme si, že došlo k udělení patentu na nový stroj, který
nemá náhradu. Začne-li vlastník patentu tento stroj vyrábět a prodávat, díky svému
výlučnému patentovému právu nebude mít na trhu žádnou konkurenci a tudíž bude mít na
trhu zákonný monopol. Otázkou je, do jaké míry může vlastník patentu volně nakládat se
svým patentem. Může například odmítnout udělit licenci konkurentovi, s odůvodněním, že by
tím přišel o podíl na trhu? Může neobnovit licenci konkurentovi, protože konkurent je
úspěšnější a vlastník ztrácí podíl na trhu? Může odmítnout udělit licenci konkurentovi bez
udání důvodu?
Patentové právo by na otázky odpovědělo afirmativně. Právo odmítnout udělení licence,
případně právo odmítnout obnovení licence, plyne z výlučné povahy patentového práva.
Soutěžní právo by na první dvě otázky odpovědělo negativně, protože považuje takové
8

jednání za zneužívající, a k odpovězení třetí otázky by uvedlo, že potřebuje znát další
skutkové okolnosti případu.
Ke střetu tedy dochází při vzájemné protichůdné interakci mezi patentovým právem a
soutěžním právem, to jest, když k výkonu výlučných patentových práv dochází v rámci
hospodářské soutěže.
1.3

Konkrétní cíl práce

Jak bylo nastíněno výše, soutěžní právo používá tři hlavní nástroje: zákaz kartelů, zákaz
zneužívajícího jednání, a předběžná kontrola spojování. Kartely a spojování jsou činnosti, při
kterých dva a více podniků uzavírají dohody. Jedná se tedy o dobrovolné jednání. Nechce-li
podnik, aby jeho činnost byla předmětem soutěžního přezkumu, nemusí dohodu uzavírat.
Zákaz zneužití dominantního postavení se týká jednostranného jednání soutěžitele. Lze
namítat, že nechce-li soutěžitel, aby jeho jednání bylo předmětem soutěžního přezkumu,
nemusí se takového jednání dopouštět. Taková námitka by byla správná, ale i samotná
nečinnost soutěžitele může založit jeho deliktní odpovědnost. Americká judikatura vyvinula
tzv. doktrínu nezbytných zařízení, podle které i nečinnost soutěžitele může zakládat deliktní
odpovědnost a tudíž povinnost sdílet nezbytné zařízení. Tuto doktrínu převzalo i evropské
soutěžní právo. V odborné literatuře se stále častěji ozývají hlasy, aby za nezbytná zařízení
byly považovány patenty, například ve zdravotnictví3 nebo zemědělství4. Vlastník patentu by
se tak mohl ocitnout v situaci, kdy jeho jednání (nejen komisivní, ale i omisivní) by mohlo být
za použití této doktríny shledáno v rozporu se soutěžním právem, a tudíž vlastnické právo k
patentu by mohlo být soutěžním právem omezeno.
Tato práce se na doktrínu nezbytných zařízení zaměří. Konkrétním cílem této práce je
posoudit, zda soutěžní právo může za použití doktríny nezbytných zařízení omezit patentovou
ochranu, a pokud ano, tak v jakém rozsahu a za jakých podmínek. Otázka bude odpovězena
analýzou pojetí a aplikace doktríny v soutěžním právu Spojených států amerických a
Evropské unie, a jejich vzájemným srovnáním.

3
4

Fernandes (2013)
Purcell (2014)
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1.4

Plán práce

Doktrína nezbytných zařízení byla vyvinuta americkou soudní praxí, a teprve později byla
převzata do evropské soudní praxe5. Práce proto bude rozdělena na dvě části. První část se
bude zabývat právem a jeho aplikací v USA, druhá právem a jeho aplikací v Evropské unii.
První část, týkající se práva USA, bude dále rozdělena do dvou sekcí. První sekce se bude
týkat aplikace doktríny na hmotné statky. Na hmotné statky byla doktrína použita nejvíce
často. Je zde dostatek soudních rozhodnutí, které lze analyzovat a učinit obecné závěry o
podmínkách použití doktríny. V první sekci budou nejprve popsány relevantní soutěžní
předpisy. Poté se práce zaměří na skutkovou podstatu § 2 Shermanova zákona nazvanou
refusal to deal (odmítnutí uzavřít obchodní vztah) a její zvláštní kategorii, doktrínu
nezbytných zařízení. Rozborem soudních rozhodnutí, která doktrínu aplikovala na hmotná
zařízení, budou identifikována kritéria, podle kterých soudy doktrínu aplikují, a poté,
zobecněním těchto kritérií, bude učiněn závěr o tom, v jakém rozsahu a za jakých okolností
může doktrína omezit vlastnické právo k posuzovaným zařízením.
Druhá sekce se bude týkat patentů. Bude postupováno obdobně, to jest nejprve budou
popsány relevantní patentové předpisy. Poté budou shrnuta soudní rozhodnutí, ve kterých
byla skutková podstata refusal to deal, případně přímo doktrína nezbytných zařízení,
aplikována na výkon patentových práv v hospodářské soutěži. Rozborem soudních rozhodnutí
budou identifikována kritéria, podle kterých soudy doktrínu aplikují, a poté zobecněním
těchto kritérií bude učiněn závěr o tom, v jakém rozsahu a za jakých okolností může být
vlastnické právo k patentu omezeno.
Nakonec budou srovnány závěry první a druhé sekce a učiněny obecné závěry o interakci
soutěžního a patentového práva v americké soudní praxi.
Druhá část, týkající se práva Evropské unie, bude mít podobnou strukturu jako první část.
Bude rovněž rozdělena do dvou sekcí. V první sekci (soutěžní právo) budou popsány
relevantní základy soutěžního práva, zejména ve vztahu k článku 102 SFEU. Rozborem
soudních rozhodnutí, ve kterých byla doktrína aplikována na hmotné statky, budou
identifikována kritéria, podle kterých soudy doktrínu aplikují, a poté zobecněním těchto

5

Použití doktríny v jiných jurisdikcích (než USA a EU) mapuje např. Waller a Tasch (2010). Aplikací doktríny
v České republice se zabýval např. Jakoubek (2005) nebo Tomis (2012).
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kritérií učiněn závěr o tom, v jakém rozsahu a za jakých okolností může doktrína omezit
vlastnické právo k posuzovaným zařízením.
Ve druhé sekci (patentové právo) bude postupováno podobně. Nejprve budou popsány
relevantní patentové předpisy. Poté, rozborem soudních rozhodnutí, budou identifikována
kritéria, podle kterých soudy aplikují doktrínu na patenty. Zobecněním těchto kritérií bude
učiněn závěr o tom, v jakém rozsahu a za jakých okolností může být vlastnické právo k
patentu omezeno.
Nakonec budou srovnány závěry první a druhé sekce a učiněny všeobecné závěry o interakci
soutěžního a patentového práva v evropské soudní praxi.
V závěrečné části práce bude porovnán a odlišen přístup americké a evropské rozhodovací
praxe a učiněny obecné závěry.

1.5

Čeho se práce netýká

Vedle pozitivního vymezení obsahu je užitečné i negativní vymezení. Tato práce se netýká
interakce soutěžního a patentového práva, došlo-li k interakci na základě kartelového jednání
soutěžitelů, nebo na základě spojování podniků. Práce se netýká interakce mezi patentovým a
soutěžním právem jednotlivých členských států USA nebo jednotlivých členských států EU.
2.

Metodika

V této práci bude použita analytická, syntetická a srovnávací metoda. Analytická metoda
budu použita při rozboru soudních rozhodnutí, a to k identifikaci nosných prvků, na kterých
jsou soudní rozhodnutí postavena. Použití syntetické metody bude spočívat v tom, že z těchto
nosných prvků budou učiněny obecné závěry. Srovnávací metoda bude použita (1) v rámci
práva USA pro srovnání obecných závěrů z aplikace doktríny na hmotné statky s aplikací na
patenty, (2) v rámci práva EU pro stejné srovnání, a (3) pro srovnání americké a evropské
soudní praxe.
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2.1

Použité pojmosloví

Federální orgány vs. státní orgány: USA jsou federací států, takže lid vykonává svoji moc
prostřednictvím jednak federálních orgánů (moci výkonné, zákonodárné a soudní), a jednak
prostřednictvím orgánů jednotlivých členských států. Tyto dvě úrovně budou nazývány
federální a státní.
Trade vs. commerce: Shermanův zákon pracuje s pojmy "trade" a "commerce". Pojem "trade"
je užší a znamená směnu zboží a služeb, případně povolání. Pojem "commerce" je širší a
zahrnuje obchod jako takový, včetně úzce souvisejících činností. Jelikož v této práci nebude
řešena žádná otázka, pro kterou by byl rozdíl mezi těmito pojmy podstatný, bude používáno
pro oba významy slovo "obchod".
2.2

Překlad některých pojmů z angličtiny

District Court, Circuit Court, Supreme Court: Překládat názvy amerických soudů do češtiny je
plné nebezpečí. Nebezpečí plyne z toho, že doslovný překlady může u čtenáře podvědomě
vyvolat odkaz na soud stejného názvu v české soudní soustavě, a tudíž i na jeho roli.
Příkladem je Supreme Court. Obě české možnosti překladu, to jest "ústavní soud" nebo
"nejvyšší soud", podvědomě vyvolávají odkaz na Ústavní soud ČR nebo Nejvyšší soud ČR a
jejich roli v české soudní soustavě, což právě v případě Supreme Court by bylo srovnání
nepřesné až zavádějící. Podobné platí pro překlad názvů District Court a Circuit Court.
Z těchto důvodů nebudou jména soudů překládána, ale soudy budou označovány jejich
funkčním postavením. Pro federální soutěžní právo je americká soudní soustava třístupňová:
District Court má funkci soudu prvního stupně, Circuit Court funkci odvolacího soudu, a
Supreme Court funkci soudu dovolacího. Je-li to možné, bude na tyto soudy odkazováno jako
na soud prvního stupně, odvolací soud nebo dovolací soud. V některých případech však bude
třeba označit soud jeho přesným názvem, v takovém případě bude použit název anglický.
Refusal to deal: Tento pojem bývá nejčastěji překládán jako "odmítnutí dodávek" nebo
"odmítnutí dodávat", což je správné, je-li předmětem odmítnutí dodávání věcí nebo služeb,
nikoliv však, je-li předmětem odmítnutí uzavření licenční smlouvy apod. Méně často je pojem
překládán jako "odmítnutí uzavřít obchodní vztah", což však lze považovat za překlad
přesnější, a proto bude v této práci používán.
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Essential facility doctrine: Tento pojem bývá překládán jako doktrína "nezbytných zařízení"6,
"podstatných zařízení"7, "důležitých zařízení"8 či dokonce "základních infrastruktur"9. První
pojem, doktrína nezbytných zařízení, je v literatuře používán nejčastěji. Jelikož lze tento
překlad považovat i za nejpřesnější, bude používán v této práci.
2.3

Zdroj soudních rozhodnutí

Co se týče americké rozhodovací praxe, rozhodnutí Supreme Court jsou publikovaná ve
vázané sbírce nazvané "United States Reports". Počínaje rokem 1991 (tj. svazek 502) je
sbírka zveřejněna na internetových stránkách soudu10, odkud bylo čerpáno. Před tímto rokem
jsou rozhodnutí tohoto soudu, jakož i rozhodnutí ostatních federálních soudů (např. District
Court, Circuit Court) dostupná v několika online databázích. Pro účely této práce bylo
čerpáno z databáze OpenJurist11, databáze JUSTIA12, databáze CASETEXT13 a databáze
LEAGLE14.
Co se týče evropské rozhodovací praxe, rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie jsou
dostupná na internetových stránkách soudu, rozhodnutí Komise pak na internetových
stránkách Komise nebo jsou zveřejněna v Úředním věstníku.
2.4

Znění zákonů

Aktualizované konsolidované znění amerických federálních zákonů je publikováno ve sbírce
nazvané Code of Laws of the United States, zkráceně např. U.S. Code. Sbírka má 52 kapitol.
Každá kapitola je věnována zákonům jedné tematické oblasti. Pro tuto práci jsou relevantní
zejména Title 15 – Obchod, Title 28 – Soudy a soudní řízení, a Title 35 – Patenty. Sbírka je

6

Raus a Neruda (2006) str. 187.
Munková a Kindl (2009) na str. 124.
8
Čihula (2004)
9
Česká verze rozhodnutí publikovaného v Úředním věstníku ve věci C-138/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné
otázce podané Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 21.3.2011 ve věci Compass-Datenbank GmbH v. Rakouská
republika.
10
www. supremecourt.gov/opinions/boundvolumes.aspx
11
openjurist.org
12
law.justia.com/cases/
13
https://casetext.com
14
www.leagle.com
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dostupná online, pro účely této práce bylo čerpáno z digitální verze vydávané US
Kongresem15.
===================================================================

Část I. Spojené státy americké
Tato část práce pojednává o použítí doktríny nezbytných zařízení v soutěžním právu
Spojených států amerických.

Sekce 1: Aplikace doktríny na hmotné statky
V této sekci bude popsáno, jak soutěžní právo USA pojímá a aplikuje doktrínu nezbytných
zařízení na skutečnosti, které jsou pro účely této práce nazvány "hmotné statky". Pojmem
"hmotné statky" jsou rozuměny zejména hmotné věci, jako jsou stavby nebo infrastrukturní
sítě, apod. Jelikož doktrína je v americkém soutěžním právu aplikována na široký okruh
skutečností (viz. níže), bude v sekci 1 též přihlédnuto k její aplikaci na skutečnosti, které
nejsou striktně řečeno hmotnými věcmi, jako jsou služby, informace, a další (nikoliv však
práva duševního vlastnictví).
Porozumění toho, jak je doktrína aplikována v americkém soutěžním právu, se neobejde bez
určitých základních znalostí americké soudní soustavy, soutěžního práva, a výkladu některých
pojmů (monopolizace, pravidlo rozumu, monopolní síla, apod.). Čtenář znalý těchto základů
může přistoupit rovnou k další kapitole této práce. Pro ostatní je připraven přehled těchto
základů v příloze č. 1. Americké soutěžní právo (antitrust) je komplexně zpracováno v řadě
publikací, např. Neale (1970), Areeda a kol. (2004), Gifford a kol. (2002).
Sekce 1 je strukturována tak, že nejprve budou popsány základy § 2 Shermanova zákona a
vztah tohoto ustanovení k doktríně. Poté bude přistoupeno k vlastní analýze doktríny: za
použití soudních rozhodnutí bude doktrína definována, a poté popsány její jednotlivé znaky.
Nakonec bude relevantní soutěžní předpisy a jejich vztah k doktríně. Poté bude přistoupeno k
vlastní analýze doktríny: za použití soudních rozhodnutí bude doktrína definována a budou
vymezeny její jednotlivé znaky. Následovat bude stručný přehled jejích nedostatků. Závěrem

15

uscode.house.gov
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bude popsáno, za jakých podmínek a do jaké míry může doktrína omezit vlastnické právo k
hmotným věcem.
3.

Shermanův zákon a jeho vztah k doktríně

Doktrína nezbytných zařízení je považována za zvláštní skutkovou podstatu Shermanova
zákona. Podle § 2 tohoto zákona platí:
Každá osoba, která monopolizuje, nebo se pokusí monopolizovat, nebo se spojí nebo
konspiruje s jinou osobou nebo osobami za účelem monopolizace jakékoliv části
obchodu mezi státy, nebo se zahraničním státem, bude potrestána ... [jak dále
stanoveno].
Citované ustanovení zakazuje tři kategorie jednání, a to (1) monopolizaci, (2) pokus o
monopolizaci, a (3) konspiraci za účelem monopolizace. Ustanovení má povahu generální
klauzule, to znamená, že neuvádí (a to ani příkladmo), která konkrétní jednání jsou zakázána.
To je ponecháno na soudní praxi. Soudní praxe si za tímto účelem vytvořila klasifikační
schéma, ve kterém zakázaná jednání rozděluje do několika kategorií16:
 nepřiměřeně nízké ceny
 vázané obchody
 určité druhy věrnostních slev
 odmítnutí uzavřít obchodní vztah s konkurentem, včetně doktríny nezbytných zařízení
 výhradní obchody
Jak z této klasifikace vyplývá, jednou z kategorií zakázaného jednání je "odmítnutí uzavřít
obchodní vztah" (refusal to deal). Odmítnutí uzavřít obchodní vztah je situace, kdy monopolní
podnik odmítne vstoupit do nového obchodního vztahu s konkurentem, nebo kdy monopolní
podnik odmítne v již existujícím obchodním vztahu pokračovat. K odmítnutí může dojít
komisivně (výslovným jednáním) nebo omisivně (nečinností, je-li patrno, co je projevem
vůle).
K odmítnutí může dojít přímo a nepřímo. Jedná-li o uzavření nového vztahu, nepřímé
odmítnutí může spočívat v požadování nepřiměřeně vysoké ceny nebo jiných nepřiměřených

16

Nejedná se o vyčerpávající přehled kategorií, ale pouze o příkladmý. Existují i další způsoby kategorizace.
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obchodních podmínek17. Jedná-li o odmítnutí pokračovat v existujícím vztahu, nepřímé
odmítnutí může spočívat v záměrném poskytování zboží horší kvality, než bylo dohodnuto,
nebo v záměrném neplnění smluvních podmínek, vše činěné s cílem odradit smluvního
partnera od další spolupráce18.
Soudy používají dva testy19, jak zjistit, zda odmítnutí je v rozporu s § 2 Shermanova zákona.
Prvním testem je tzv. "teorie úmyslu" (intent theory), což je přímočará aplikace zákona, jak je
popsána v příloze č. 1. Zkoumá se monopolní postavení, a úmysl jednat nepřípustným
způsobem. Druhým testem je tzv. "doktrína nezbytných zařízení". Zde se k úmyslu nepřihlíží,
ale úmysl se dovozuje z jiných skutečností – předpokládá se, že pokud jsou splněny znaky
doktríny, pak úmysl monopolního podniku musí být protisoutěžní. Doktrína nezbytných
zařízení je tedy zvláštní skutková podstata, která umožňuje prokázat, že odmítnutí uzavřít
obchodní vztah je vedeno s protisoutěžním záměrem, a tudíž, že jednání monopolního
podniku je v rozporu s § 2 Shermanova zákona. Doktrína je tedy zvláštní skutkovou podstatou
§ 2.
4.

Doktrína nezbytných zařízení

4.1

Definice doktríny a její změny v průběhu času

Doktrína byla poprvé formulována v akademické literatuře pod jménem "bottleneck theory".
Autor20 ji popsal takto:
"Shermanův zákon vyžaduje, aby v případech, kdy určité zařízení nemůže být
prakticky duplikováno potenciálními konkurenty, jej vlastníci zařízení umožnili
používat za férových podmínek."21
V soudních rozhodnutích byla doktrína poprvé výslovně formulována až v roce 197722, ve
věci Hecht23. Soud popsal doktrínu následovně:
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Např. City of Mishawaka, et al. v. American Electric Power Co., 616 F.2d 976 (7th Cir. 1980)
Např. Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP, 305 F.3d 89,113 (2002) a
540 US 398 (2004)
19
Např. Morris Communications Corp., v. PGA Tour, Inc. 364 F.3d 1288 (11th. Cir. 2004) nebo Mid-Texas
Communications Sys., Inc. v. ATT, 615 F.2d 1372 (5th Cir. 1980).
20
Neale (1970) str. 67.
21
"The Sherman Act requires that where facilities cannot practically be duplicated by would-be competitors,
those in possession of them must allow them to be shared on fair terms. It is illegal restrain of trade to foreclose
the scarce facility."
16
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"Doktrína nezbytných zařízení, rovněž nazývaná bottleneck principle, stanoví, že
pokud zařízení nemůže být prakticky duplikováno potenciálními konkurenty,
vlastníci zařízení musí umožnit jeho sdílení za férových podmínek. Odepření
přístupu k nedostatkovému zařízení je nezákonným omezením obchodu".24
V osmdesátých letech byla doktrína běžně používána. Většina soudních rozhodnutí přebrala
formulaci doktríny z věci MCI25. Soud v této věci formuloval znaky doktríny následovně:
1. kontrola nezbytného zařízení monopolistou
2. nemožnost konkurenta, prakticky nebo rozumně, duplikovat nezbytné zařízení
3. odmítnutí zpřístupnit zařízení konkurentovi
4. možnost zpřístupnění zařízení
V následujících letech tyto znaky doznaly drobné změny, takže v současné době je znění
doktríny následující26:
1. kontrola nezbytného zařízení monopolistou
2. nemožnost zařízení prakticky nebo ekonomicky duplikovat
3. nedůvodné odmítnutí přístupu k zařízení konkurentovi, pokud je přístup ekonomicky a
technicky možný
Z historického vývoje je zřejmé, že doktrína byla postupně modifikována a upřesňována. K
původní formulaci byl přidán požadavek na monopolní sílu vlastníka, byly zpřesněny
podmínky, za kterých nelze zařízení duplikovat, a byly zpřesněny podmínky, za kterých lze
zpřístupnění odmítnout27.

22

První zmínka doktríny v soudním rozhodnutí je z roku 1971 ve věci United States v. Otter Tail Power
Company, 331 F.Supp. 54 (D. Minn. 1971). District Court zde citoval akademickou literaturu (Neale 1960),
znaky doktríny však sám nedefinoval.
23
Norman L. Hecht et al. v. PRO-FOOTBAL, Inc., 570 F.2d 982 (District of Columbia Circuit 1977)
24
"The essential facility doctrine, also called the "bottleneck principle", states that "where facilities cannot
practicably be duplicated by would-be competitors, those in possession of them must allow them to be shared on
fair terms. It is illegal restraint of trade to foreclose the scarce facility."
25
MCI Comm. Corp. v. American Tel. & Tel. Co., 708 F.2d 1081 (7th Cir. 1983); Bell Atl. Corp. v. MFS
Communications Co., 901 F. Supp. 835 (D. Del. 1995).
26
Natco Pharma Ltd. v. Gilead Sciences, Inc., Accredo Health Group, Inc., and Express Scripts Holding Co.,
Civil No. 14-3247 (DWF/JSM) (D.Minn. Sep. 29, 2015)
27
V odborné literatuře se čas od času objeví návrhy na novou definici doktríny (např. Maurer a Scotchmer
2014), ty se však neujaly.
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4.2

Znaky doktríny

Ačkoliv většina zveřejněných formulací uvádí 3 – 4 znaky, je zřejmé, že se jedná o 3 – 4
skupiny znaků. Za samostatný znak doktríny je třeba považovat takový atribut, jehož splnění
je soudem posuzováno samostatně, a v případě nesplnění nelze doktrínu aplikovat. Takto
nazíráno má doktrína dle mého názoru 7 znaků. Jsou jimi:
1. zařízení (co zájemce požaduje, musí být "zařízením")
2. monopolní síla (vlastník zařízení má monopolní sílu)
3. nezbytnost (zařízení je nezbytné pro zájemcovo podnikání)
4. konkurenční vztah (vlastník a zájemce soupeří na stejném trhu)
5. nelze duplikovat (zařízení nelze prakticky nebo ekonomicky duplikovat)
6. odmítnutí přístupu (vlastník musí odmítnout přístup)
7. absence řádných důvodů pro odmítnutí
Jsou-li všechny znaky kumulativně splněny, pak vlastník monopolizuje, to jest odmítnutím
přístupu porušuje § 2 Shermanova zákona.
Historicky první definice doktríny požadovaly, aby vlastník umožnil zájemci přístup za
"férových podmínek". Pozdější definice tento požadavek výslovně neuvádějí. Skutečnost, že
vlastník dostane od zájemce zaplacenou přiměřenou cenu, se předpokládá. Zaplacení
přiměřené ceny je tedy znakem doktríny. Tento znak se však samostatně neuvádí, protože je
obsažen v jiných znacích. Projeví se v "odmítnutí", a to tak, že pokud vlastník požaduje
nepřiměřeně vysokou cenu, zájemce to může považovat za nepřímý způsob odmítnutí. Dále se
cena projeví v "absenci řádných důvodů pro odmítnutí". Pokud by vlastník měl dostat
zaplaceno méně, než mu náleží, měl by řádný obchodní důvod, proč s takovou transakcí
nesouhlasit.
5.

Jednotlivé znaky doktríny

5.1

Zařízení

Doktrína předpokládá existenci "zařízení", avšak obsah tohoto pojmu nevymezuje. Není
zřejmé, co lze považovat za zařízení ve smyslu doktríny, a co již nikoliv. Je však zřejmé, že
pokud soutěžitel požaduje přístup ke statku jiného soutěžitele, avšak požadovaný statek nelze
18

považovat za zařízení, a vlastník odmítne statek zpřístupnit, pak jednání vlastníka nelze
posuzovat podle doktríny, protože základní znak, existence zařízení, není naplněn.
5.1.1

Jazykový výklad

Slovník jazyka anglického28 nabízí pro pojem "zařízení" tyto významy:
1. kvalita spočívající v jednoduché proveditelnost29
2. lehká vykonatelnost (např. lehce se mu psalo)30
3. Něco, co činí úkon, činnost, nebo proces jednodušší31
4. Něco (jako např. nemocnice) co je postaveno, instalováno nebo zřízeno, aby sloužilo
určitému účelu32
V kontextu soutěže si lze pod pojmem zařízení představit zejména hmotnou věc, která slouží
k uskutečnění podnikatelského záměru (např. plynovod sloužící k přepravě zemního plynu).
Skutečnost, že pojem "zařízení" má označovat zejména hmotné věci, dokládají soudní
rozhodnutí, ze kterého jsou principy doktríny dovozovány. V případu Terminal Railroad33 byl
oním "nezbytným zařízením" soubor železničních tratí, překladišť a nádraží (společně
označovaných jako "terminal facilities") ve městě St.Louis, Missouri. Původně se tedy
jednalo o věci hmotné.
Z jazykového výkladu však plyne, že pojem zařízení je širší než pouze hmotná věc, a že si
pod ním lze představit cokoliv, co činí proces jednodušší. Pokud si tedy představíme
vertikálně integrovaný podnik, který si veškerou činnost zajišťuje sám (počínaje těžbou
surovin, zpracováním surovin na polotovary, výrobou zboží, distribucí, prodej koncovému
zákazníkovi), pak jakákoliv součást tohoto procesu by mohla být teoreticky považována za
"zařízení" na základě tohoto širšího jazykového výkladu.

28

Merriam-Webster Dictionary online, definice slova "facility" na: https://www.merriamwebster.com/dictionary/facility
29
The quality of being easily performed.
30
Ease in performance (He has a great facility for writing)
31
Something that makes an action, operation, or course of conduct easier.
32
Something (as a hospital) that is built, installed, or established to serve a particular purpose.
33
United States of America v. Terminal Railroad Association of St Louis, 224 US 383. V soudním řízení nebyla
doktrína nikdy zmíněna (a to ani pod svým původním označením "bottleneck theory"). Odborná literatura se
však shoduje, že principy dovozené v tomto řízení sloužily jako základ pro vývoj doktríny v pozdějšich letech.
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5.1.2

Soudní praxe

Přehled americké soudní praxe ukazuje, že soudy se ztotožňují se širokým výkladem tohoto
pojmu a jsou ochotny pod tento pojem podřadit širokou škálu skutečností. Níže jsou uvedeny
příklady toho, co bylo v soudních řízeních považováno za nezbytné zařízení. Jsou uvedeny
příklady nejen hmotných věci, ale i služeb a dalších, často obtížně klasifikovatelných
skutečností:
 železniční trať34
 elektrické vedení35
 plynovod pro zemní plyn36, přípojka k plynovodu a skladovací tanky37
 ropovod a skladovací tanky38
 telefonní síť pro pevné linky39, bezdrátová telefonní síť40, síť pro internet41
 přístavní molo42
 letištní terminál43
 fotbalový stadion44, basketbalový stadion45, soubor 11 stadiónů pro provozování
motokrosu46, stadión pro pořádání obchodních veletrhů47
34
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Co. v. City Gas Co., 665 F. Supp. 1493 (S.D. Fla. 1987), a 880 F.2d 297 (11th Cir. 1989) a 889 F.2d 264 (11th
Cir. 1989) a 912 F.2d 1262 (11th Cir. 1990) a 499 U.S. 915 (1991).
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328 F.3d 1145 (9th Cir. 2003); Buccaneer Energy (USA) Inc., v. Gunnison Energy Corporation, No. 15-1396
(10th Cir. Feb. 3, 2017)
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40
United States v. Western Elec. Co., 890 F. Supp. 1 (D.D.C. 1995).
41
Covad Communications Company v. Bellsouth Corporation, 299 F.3d 1272 (11th Cir. 2002) a 374 F3d 1044
(11th Cir. 2004)
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Driscoll v. City of New York, 650 F. Supp. 1522 (S.D.N.Y. 1987).
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Interface Group, Inc. v. Massachusetts Port Auth., 816 F.2d 9 (1st Cir. 1987).
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 aréna pro pořádání rockových koncertů48, zábavních představení49
 nemocnice50
 lékaři51
 prostory v tržnice s ovocem a zeleninou52, prodejní místo na historické slavnosti53
 úložný prostor v nákladním letadle54
 aukce pořádané dražebními domy Sotheby´s a Christie´s55
 zařízení zemědělské farmy56
 kabelová televize57
 klávesnice mobilního telefonu58
 telefonní automaty v Puerto Rico59
 mikrovlnný vysílač pro mezinárodní komunikaci60
 suroviny pro výrobu léku61
 vzorek léku62
 nápojové plechovky Coca Cola a Pepsi Cola63
 náhradní díly pro kopírovací stroje64, elektrické generátory65, zařízení na výrobu
kabelů66
44
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 rezervační systém Apollo a SABRE leteckých společností67
 kreditní karta68
 společná vstupenka (ski-pass) do lyžařských areálů69
 vstupenky za velkoobchodní cenu70
 členství ve fotbalové lize71, ve sdružení znalců72
 telefonní seznam73
 počítačová databáze realitních nabídek74
 databáze výsledků testů na požívání alkoholu a drog75
 přístup ke zboží z pohledu distributora76
 průběžné výsledky jednotlivých hráčů golfového turnaje77
 připojení k burze cenných papírů78
 inzertní sekce časopisu zaměřeného na televizní seriály79, na kulturistiku80, realitní
kanceláře81, penzisty82
 reklama v rádiu83
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 marketingová pomoc od konkurenčního podniku84
 zvláštní výhody pro preferované odběratele85
 Google vyhledávač (search engine)86
 certifikace a školení87
 úklidové služby ve veletržní hale88
Z přehledu je zřejmé, že ve většině případů jsou za nezbytná zařízení považovány
infrastrukturní sítě (telefonní, elektrické, plynovody, ropovody) nebo velké stavby (stadiony,
přístavy, letiště). Nechybí však početné příklady služeb (např. možnost umístit inzerát v
novinách nebo rádiu) nebo jiných nehmotných statků (zvláštní výhody poskytované
preferovaným odběratelům).
Možné limity
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že tvořivý advokát je schopen pod "nezbytné zařízení"
podřadit širokou škálu skutečností, a soudy se těmito skutečnostmi meritorně zabývají, aniž
by měly vyjasněno, jaké jsou vnější limity tohoto pojmu. Na absenci limitů dlouhodobě
upozorňuje i odborná literatura, například Areeda (1990) nebo Lipsky a Sidak (1999).
Soudních rozhodnutí, které by se vyjádřila k možným limitům, je poskrovnu. V případu Sun
Dun89 žalobce provozoval nápojové automaty. Tvrdil, že mu žalovaní distributoři odmítají
prodávat nápoje v plechovkách od společností Coca Cola a Pepsi Cola za rozumnou cenu.
Žalobce považoval nápoje těchto dvou značek za nezbytné zařízení, bez kterého nemohl
podnikat, a domáhal se přístup k těmto značkám v soudním řízení. Soud aplikaci doktríny
zamítl. Uvedl, že značku zboží (brand name) nelze považovat za statek podřaditelný pod
pojem "zařízení".
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5.2

Monopolní síla

Vlastník nezbytného zařízení musí disponovat monopolní silou. Důvod pro tento požadavek
je ten, že pokud podnik nevykazuje monopolní sílu, či alespoň nehrozí její bezprostřední
získání, pak není naplněna hypotéza § 2 (která monopolní sílu, nebo její bezprostřední
záskání, předpokládá).
Pokud monopolní síla není prokázána, soudy odmítají doktrínu aplikovat. Příkladem je spor
ve věci Blue Cross90. Žalobce, dceřiná společnost velké zdravotní pojišťovny, nabízela
zdravotní pojištění pro osoby, které se nechají ošetřit smluvními lékaři pojišťovny.
Poskytování zdravotního pojištění tedy vyžadovalo, aby pojišťovna uzavřela smlouvy s
dostatečným počtem lékařů v různých oborech medicíny, a tak zajistila poskytování
komplexních zdravotních služeb. Žalovanou stranou byla nemocnice ve městě Marshfield,
Wisconsin, a její dceřiná společnost, která rovněž nabízela zdravotní pojištění. Nemocnice
provozovala ve státě Wisconsin 14 poboček. Žalobce tvrdil, že nemocnice mu brání uzavřít
smlouvy s lékaři, a tudíž žalobce nemůže nabízet zdravotní pojištění. Za nezbytné zařízení
tedy byl považován přístup k lékařům, resp. možnost uzavřít s lékaři smlouvy. Soud při
posuzování případu nejprve zkoumal, zda klinika má na relevantním trhu monopolní
postavení. Žalobci se však nepodařilo prokázat, že na relevantním geografickém území by
lékaři zaměstnaní klinikou představovali více jak 50 % z celkového počtu lékařů. Soud
dovodil, že takový tržní podíl není dostatečný pro závěr o existenci monopolní síly, a tudíž že
žalobce neprokázal tento znak doktríny. Nebyl-li prokázán tento znak, nelze doktrínu
aplikovat.
5.3

Konkurenční vztah

Mezi vlastníkem nezbytného zařízení a zájemcem musí být konkurenční vztah, to jest, oba
podniky musí soutěžit na stejném relevantním trhu. Důvod pro tento požadavek je ten, že
pokud konkurenční vztah neexistuje, pak monopolní podnik nemůže odmítnutím přístupu
nikterak posílit nebo udržet svoje monopolní postavení, a tudíž jeho jednání nesplňuje
hypotézu § 2.
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Blue Cross & Blue Shield United v. Marshfield Clinic, 881 F. Supp. 1309 (W.D. Wis. 1994) a 883 F. Supp.
1247 (W.D. Wis. 1995) a 65 F.3d 1406 (7th Cir. 1995)
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Jedná-li se o situaci, kdy vlastník odmítne pokračovat v již existujícím obchodním vztahu,
pak je objasnění soutěžního vztahu přímočaré – bude se zkoumat, na jakém trhu oba podniky
až doposud podnikaly. Jedná-li se o situaci, kdy vlastník odmítne vstoupit se zájemcem do
nového obchodního vztahu, pak objasnění soutěžního vztahu bude vyžadovat zkoumání, na
jakém trhu hodlá zájemce podnikat (získá-li přístup k nezbytnému zařízení) a zda se jedná o
stejný trh, na jakém podniká vlastník.
Pojmem podnik se samozřejmě rozumí ekonomická jednotka, nikoliv právní jednotka, takže
za konkurenční vztah se považuje i situace, kdy mateřská společnost odmítne zpřístupnit své
zařízení zájemci, ale nadále stejné zařízení zpřístupňuje své dceřiné společnosti, kterou zcela
ovládá. Z pohledu soutěžního práva tvoří mateřská a dceřiná společnost jeden podnik.
Soudy na existenci konkurenčního vztahu trvají. Pokud vztah není prokázán, doktrínu
odmítají aplikovat. Příkladem je spor ve věci Intergraph91. Žalobce, Intergraph Corporation,
byl výrobce počítačů specializovaných pro grafické práce. Žalobce podal žalobu na
společnost Intel Corporation, která se zabývá vývojem, produkcí a prodejem počítačových
čipů. V žalobě mimo jiné namítal odepření přístupu k nezbytnému zařízení. Soud však odmítl
doktrínu aplikovat s odůvodněním, že mezi podniky je vztah dodavatele (Intel) – odběratele
(Intergraph). Podniky nepůsobí na stejném trhu, a tudíž nejsou konkurenti.
Konkurenční vztah musí být prokázán na relevantním trhu. Relevantní trh je vymezen
geograficky a výrobkově. Geografické vymezení znamená, že se vymezí oblast, ve které lze
racionálně očekávat, že zde potenciální zákazníci budou vyhledávat požadované zboží nebo
službu. Výrobkové vymezení trhu je určeno tím, do jaké míry lze požadovaný výrobek
zaměnit za jiný92. Konkurenční vztah mezi vlastníkem nezbytného zařízení a zájemcem o
jeho zpřístupnění musí být tedy prokázán jak na stejném geografickém trhu, tak na stejném
výrobkovém trhu. Postup soudů při posuzování relevantního trhu lze dobře ilustrovat na věci
Soap Opera Now93. V tomto sporu žalobce vydával zpravodaj nazvaný "Soap Opera Now"
zaměřený na novinky o televizních seriálech. Zpravodaj byl vydávaný každý týden, měl 6
stran v černobílém provedení, a odebíralo jej kolem 6.000 předplatitelů. Žalovaná strana
vydávala časopis nazvaný "Soap Opera Digest", rovněž zaměřený na novinky o televizních
seriálech. Časopis byl vydávaný každé dva týdny, měl 150 stran v barevném provedení a
91
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odebíralo jej kolem 350.000 předplatitelů. Žalobce tvrdil, že působí na stejném trhu (novinek
o televizních seriálech) jako žalovaný, a že žalovaný mu odepírá přístup k nezbytnému
zařízení, za které považoval možnost inzerovat svůj časopis v inzerční sekci časopisu
vydávaného žalovanou společností. Ačkoliv tedy obě společnosti vydávaly publikaci
zaměřené na stejný čtenářský segment, soud dospěl k závěru, že jejich publikace nejsou
zaměnitelné. Ze svědeckých výpovědí vyplynulo, že pokud čtenáři měli na výběr, koupili si
barevný časopis žalované. Opravdoví fanoušci si k tomu přikoupili černobílý zpravodaj
žalobce, ale pouze jako doplňkový zdroj informací. Žádný čtenář, který měl možnost, nedal
přednost černobílému zpravodaji. To znamená, že publikace nebyly vzájemně zaměnitelné a
tudíž podniky nesoutěžily na stejném relevantním trhu. Jelikož podniky nesoutěžily, nebyl
mezi nimi konkurenční vztah, a z tohoto důvodu soud použití doktríny zamítl.
5.4

Nezbytnost

Zařízení musí být nezbytné (essential) pro podnikání zájemce. Jinými slovy, bez zařízení
nemůže zájemce podnikat.
Znak "nezbytnosti" je příbuzný se znakem "duplikovatelnosti". Jejich vzájemný vztah lze
nejlépe vysvětlit na konkrétním příkladě. Představme si zájemce, který hodlá vstoupit na trh
železniční přepravy. Zájemce disponuje soupravou železničních vagónů, nemá však zařízení,
které by je táhlo. Na trhu již působí podnik A, který vlastní elektrickou lokomotivu. Zájemce
může svůj problém vyřešit třemi způsoby:
 požádá podnik A o zpřístupnění elektrické lokomotivy
 zakoupí si vlastní elektrickou lokomotivu
 obstará si jiné tažné zařízení (dieselovou lokomotivu, parní lokomotivu, apod.) buď
vlastními prostředky, nebo od jiného vlastníka
Pojem "nezbytnost" popisuje funkci, kterou zařízení plní v podnikatelském záměru zájemce.
Lze záměr uskutečnit bez tažného zařízení? Pokud lze, pak je zařízení zbytné. Pokud nelze,
pak je zařízení nezbytné. V našem případě je zařízení nezbytné, protože bez tažného zařízení
nemůže zájemce realizovat svůj podnikatelský záměr – nemá jak přepravovat vagóny z
jednoho místa na druhé.
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Pojem "duplikovatelnost" se vztahuje k něčemu jinému. Vztahuje se ke konkrétnímu zařízení
konkrétního vlastníka, od kterého je požadován přístup. V našem případě se jedná o
elektrickou lokomotivu podniku A. Je tato lokomotiva nahraditelná? Pokud ano, což je tento
případ, pak je zařízení duplikovatelné, a doktrína přikazuje, že zájemce si má obstarat náhradu
sám (tj. koupit si vlastní lokomotivu, nebo si obstarat jiné tažné zařízení). Pokud elektrická
lokomotiva podniku A není nahraditelná, a je to jediné zařízení, kterým může zájemce
realizovat svůj podnikatelský záměr, pak je znak doktríny splněn.
V soudním řízení se "nezbytnost" zařízení obvykle prokazuje tak, že žalobce popíše jednotlivé
články výrobního nebo obchodního procesu, soud se s nimi seznámí a z jejich povahy
posoudí, zda je zařízení nezbytné či nikoliv.
Jako příklad může sloužit věc Otter Tail 94. Na straně žalobce stála čtyři města ve státě
Minnesota. Jedno z nich, město Hankinson, se rozhodlo, že si založí vlastní energetickou
společnost, která bude zajišťovat distribuci a prodej elektrické energie na území města.
Obchodní model společnosti spočíval v tom, že za velkoobchodní cenu nakoupí elektrickou
energii od výrobce (elektrárny), a za maloobchodní cenu ji prodá domácnostem a firmám na
území města. Společnost si našla výrobce ochotného jí elektřinu za velkoobchodní ceny
prodávat. Neměla však k dispozici elektrické vedení, kterým by elektřinu přepravila do města.
Tímto elektrickým vedením disponoval žalovaný, který jej však odmítnul zpřístupnit. Městská
energetika se domáhala přístupu soudní cestou, s poukazem na doktrínu nezbytných zařízení.
Soud prvního stupně žalobě vyhověl, aniž by zkoumal, zda elektrické vedení je pro žalobce
nezbytné. Zřejmě vycházel z obecné lidské zkušenosti, že bez elektrického vedení nelze
elektřinu přepravovat a tudíž nelze realizovat zamýšlený obchodní model.
V jiných případech však "nezbytnost" zařízení prokazována byla. Ve věci Aspen Skiing95 se
spor týkal vstupenky do čtyř lyžařských areálů v horském středisku Aspen, Colorado. Žalobce
provozoval jeden lyžařský areál, žalovaný provozoval tři areály. Oba provozovatelé v
minulosti nabízeli společnou týdenní vstupenku (ski-pass) platnou pro všechny areály. Lyžaři
do Aspen jezdí obvykle na týdenní pobyty, takže společná vstupenka je výhodná, protože
zakoupením jedné vstupenky na začátku pobytu mohou každý den lyžovat, kde se jim
momentálně líbí. Žalobce tvrdil, že společná vstupenka pro něj představuje nezbytné zařízení,
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protože bez ní budou lyžaři vždy dávat přednost vstupence žalovaného (tři areály – více
možností) než jeho vlastní (jeden areál).
Posouzení, zda společná vstupenka je pro obchodní model žalobce nezbytná, tedy vyžaduje
srovnání dvou situací: (1) průběh žalobcova podnikání bez přístupu ke společné vstupence, a
(2) průběh žalobcova podnikání s přístupem ke společné vstupence. Je-li společná vstupenka
nezbytná, pak žalobce bez přístupu ke vstupence nemůže podnikat. V posuzované věci bylo
takové srovnání částečně možné, a to porovnáním žalobcova tržního podílu před ukončením
spolupráce a po ukončení spolupráce: po ukončení spolupráce žalobcův tržní podíl soustavně
klesal, v průběhu čtyř let z 20.5% na 11%96. Pokles tržního podílu indikuje, že přístup ke
společné vstupence byl pro žalobcův obchodní model nezbytný, a tudíž se jednalo o nezbytné
zařízení.
5.5

Duplikovatelnost

Dalším znakem doktríny je, že zařízení není možné duplikovat (nahradit). U tohoto znaku je
třeba rozlišit mezi (1) nemožností duplikovat zcela, a (2) nemožností duplikovat prakticky
nebo ekonomicky.
Nemožnost duplikovat zcela znamená, že zařízení nelze nahradit žádným způsobem a za
žádných okolností, a to ani při vynaložení velkého úsilí a nákladů. Takové případy jsou
vzácné, zejména jde-li o hmotnou věc nebo službu. Absolutní nemožnost duplikovat však
může nastat v případě zákonných monopolů, například když podnik má zákonnou licenci k
televiznímu vysílání pro určité území, a jiný podnik potřebuje přístup k televiznímu vysílání
pro své podnikání.
Znakem doktríny není úplná nemožnost duplikace, ale nemožnost praktické nebo ekonomické
duplikace. Splnění tohoto znaku je tedy otázkou posouzení rozumné míry nákladů,
potřebných k vytvoření náhrady.
V následujícím bude popsáno několik zařízení, které podle názoru soudů není možné
prakticky nebo ekonomicky duplikovat, a pak několik zařízení, které podle názoru soudu lze
takto duplikovat.
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5.5.1

Zařízení, která nelze prakticky nebo ekonomicky duplikovat

Ve věci MCI97 se spor týkal přístupu k telefonní síti. Žalobce hodlala poskytovat dálkové
telefonní spojení mezi městy Chicago, Illinois a St. Louis, Missouri. Jeho obchodní plán
spočíval v tom, že v každém městě postaví věž s vysílačem, který bude pomocí mikrovlnných
rádiových signálů komunikovat s vysílačem v druhém městě. Každý vysílač bude připojen k
místní telefonní síti, kterou v obou městech vybudovala a provozovala společnost AT&T.
Telefonní signál z jednoho telefonního přístroje bude cestovat nejprve po pevné telefonní
lince k vysílací věži, poté mikrovlnným signálem k druhé věži, a znovu po pevné telefonní
lince k cílovému telefonnímu přístroji.
AT&T však odmítla svoji telefonní síť zpřístupnit. MCI považovala městské telefonní sítě za
nezbytné zařízení, a proto se obrátila na soud se žalobou na porušení § 2. Soud návrhu
vyhověl. K možnosti duplikovat telefonní síť uvedl "Pro MCI by bylo ekonomicky
neproveditelné duplikovat místní telefonní síť (sestávající se z miliónů mílí kabelů k
jednotlivým domům a firmám) a povolení úřadů by pro takovou neekonomickou duplikaci
nebylo vydáno."
Ve věci Fishman98 byl nezbytným zařízením basketbalový stadion ve městě Chicago, Illinois,
který používal basketbalový tým Chicago Bulls. Basketbalový tým vlastnil první žalovaný,
stadion vlastnil druhý žalovaný. Žalobce měl zájem koupit basketbalový tým od prvního
žalovaného za 3,3 mil. dolarů, druhý žalovaný mu však odmítl stadion pronajmout, takže
žalobce neměl, kde by tým hrál. V řízení vyšlo najevo, že postavení nového stadionu by stálo
19 mil. dolarů (112 mil. dolarů v dnešních penězích)99, a že několik let po postavení Chicago
Bulls stadionu byl ve městě postaven druhý takový stadion. Soud nicméně žalobě vyhověl.
Uvedl, že stadion není duplikovatelný, protože by bylo potřeba vynaložit náklady, které jsou k
hodnotě kupní transakce nepřiměřeně vysoké.
Ve věci Otter Tail100 (popsáno výše) jeden ze žalobců, město Hankinson v Severní Dakotě,
požadovalo po žalovaném přístup k síti elektrického vedení, protože bez přístupu k
elektrickému vedení město nemělo jak přepravovat energii od dodavatele do města. Dodavatel
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byl od města vzdálen 62 km. Město mělo v rozhodné době cca 1.400 obyvatel101. Možnost, že
by si město postavilo vlastní elektrické vedení, soud považoval za "nerealizovatelnou".
5.5.2

Zařízení, která lze prakticky nebo ekonomicky duplikovat

Ve věci Midwest Gas Services102 žalobce provozoval zásobníky přírodního plynu, ve kterých
si těžební společnosti uchovávaly nadbytečné kapacity pro použití v dobách vysoké poptávky.
Žalovaná společnost provozovala síť plynovodů. Součástí její sítě byla přípojka, která
spojovala zásobníky žalobce s plynovody žalované. Žalobce tvrdil, že plynová přípojka je
nezbytným zařízením, protože bez přístupu k této přípojce nemůže zasílat plyn ze svých
zásobníků do plynovodů žalované. Soud se v řízení soustředil na otázku, zda lze přípojku
ekonomicky duplikovat. Vycházel ze zjištění, že těžební společnosti, které dodávají vytěžený
plyn do zásobníků žalobce prostřednictvím svých vlastních přípojek, jsou rovněž připojeny na
plynovody žalované. Pokud tedy mohou těžební společnosti zasílat plyn žalobci, tak lze směr
plynu obrátit, a žalobce může zasílat plyn zpět těžebním společnostem a skrze jejich přípojky
dále do plynovodu žalované. Soud souhlasil, že přípojka žalované je kratší než přípojky
těžebních společnosti, a tudíž její použití by bylo více ekonomické. Uvedl však, že znakem
doktríny není, aby požadované zařízení bylo nejvíce ekonomickou alternativou, ale pouze, že
musí být ekonomicky a prakticky duplikovatelné.
Duplikovatelnost zařízení v regulovaných odvětvích
Jedná-li se o státem regulované odvětví, pak existuje čtvrtá možnost, jak získat přístup k
nezbytnému zařízení, a to přes regulátora. Ten má často pravomoc uložit vlastníkovi
povinnost, aby zpřístupnil své zařízení jiným podnikům, a určit podmínky přístupu. Proto ve
věci Trinko103 Supreme Court uvedl, že použití doktríny nezbytných zařízení nepřipadá v
úvahu, protože jak státní regulátor, tak federální regulátor mohli nařídit žalované společnosti
Verizon, aby svoji telefonní síť zpřístupnila žalobci. Žalobce se tedy mohl domoci přístupu
přes regulátora.
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Tento závěr se následně promítnul do soudní praxe, kdy soudy zamítaly doktrínu v případech,
kdy se prokázalo, že regulátor má pravomoc nařídit přístup ke spornému zařízení (např.
Premiere Digital Access, nebo Covad, nebo Imperial Irrigation Distr.)104.
5.6

Odmítnutí

Vlastník zařízení musí přístup odmítnout. Odmítnutí je tedy tím jednáním, které způsobuje
porušení § 2 Shermanova zákona, jsou-li splněny ostatní znaky doktríny.
Odmítnutí má nejčastěji formu přímého odmítnutí, to jest monopolista komisivně nebo
omisivně odmítne uzavřít obchodní vztah, nebo pokračovat v existujícím. Odmítnutí může být
i nepřímé, např. požadováním nepřiměřených obchodních podmínek, nebo nedodržováním
smluvních závazků s cílem odradit konkurenta od další spolupráce.
Ve věci Natco Phrama105 první žalovaný vyvinul a prodával lék pod obchodním jménem
Letairis. Žalobce vyvinul generickou verzi tohoto léku. Před uvedením na trh potřeboval
prokázat jeho bioekvivalenci, k čemuž potřeboval dostatečné množství vzorků Letairis.
Vzorky Letairis pro něj byly "nezbytným zařízením". Žalobce požádal o poskytnutí vzorků
prvního žalovaného, ten odmítl s odůvodněním, že lék je běžně k dostání ve specializovaných
lékárnách, kde si ho žalobce může koupit. Žalobce se obrátil na specializovanou lékárnu
(druhého žalovaného), ta však před podáním žaloby nereagovala. Jednání prvního žalovaného
je tedy příkladem komisivního odmítnutí, jednání druhého žalovaného je příkladem
omisivního odmítnutí.
Nyní k příkladům nepřímého odmítnutí. Nejprve bude popsán příklad, kdy soud z chování
žalovaného dovodil, že se skutečně jednalo o odmítnutí. Pak bude uveden příklad, kdy soud z
chování žalovaného usoudil, že se o odmítnutí nejednalo.
Příkladem nepřímého odmítnutí je výše popsaný spor Fishman. Žalobce tvrdil, že při
vyjednávání podmínek nájmu stadionu mu druhý žalovaný (pan Wirtz) nabídl podmínky,
které byly nepřijatelné, a tudíž představovaly odmítnutí. Za prvé, pan Wirtz požadoval, aby se
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za zaplacení celého nájemného (10 let) zaručil první žalovaný, a to s ohledem na údajnou
finanční nestabilitu žalobce. Za druhé, pan Wirtz se přitom o finanční poměry žalobce nikdy
nezajímal, žádná šetření neprovedl. Za třetí, v řízení se ukázalo, že požadavek na zajištění
nájemného neměl žádné obchodní opodstatnění. Za čtvrté, pan Wirtz nechtěl uzavřít nájemní
smlouvu přímo se žalobcem, ale s prvním žalovaným. Za páté, po učinění návrhu na uzavření
smlouvy pan Wirtz v dalším jednání nepokračoval. Soud z tohoto jednání jako celku usoudil,
že pan Wirtz neměl na uzavření smlouvy zájem a tudíž jeho nepřijatelné podmínky byly
pouze způsob, jak uzavření smlouvy odmítnout.
Příkladem jednání, které nebylo odmítnutím, je věc Aerotec International.106 Žalovaná
společnost, Honeywell International, vyráběla elektrické generátory pro napájení přístrojů
uvnitř letadel. Spor se týkal oprav těchto generátorů. Na trhu oprav působilo vedle Honeywell
několik dalších společnosti. Některé měly s Honeywell dlouhodobé kontrakty na náhradní
díly, díky čemuž měly k náhradním dílům přednostní přístup, jiné, jako žalobce Aerotec
International, nakupoval náhradní díly dle momentální potřeby a přednostní přístup proto
neměl. V roce 2007 vznikl globální nedostatek náhradních dílů pro jeden typ generátoru
používaný v letadle Boing 777. V důsledku tohoto nedostatku byly náhradní díly dodávány
žalobci se zpožděním, ten začal mít problémy s dodržováním termínů oprav, až nakonec
ztratil několik významných klientů. Podal proto na Honeywell žalobu, ve které namítal, že
odepírání náhradních dílů bylo záminkou, pod kterou se Honeywell snažil vytlačit konkurenty
z trhu. Soud však tento argument neuznal. Za prvé, nedostatek náhradních dílů byl
celosvětový. Pokud Honeywell dodával náhradní díly se zpožděním, mělo k tomu objektivní
důvod. Za druhé, žalobci nebyla dávána přednost, protože neměl dlouhodobou smlouvu.
Honeywell nikdy neodmítl díly dodávat. Pokud je dodával se zpožděním, díky jejich
nedostatku, nelze to považovat za odmítnutí.
Někteří autoři107 navrhují, aby zájemce o přístup měl povinnost prokázat, že skutečně bude
zařízení používat pro podnikání, to jest disponuje dostatečnými prostředky aby vstoupil na trh
a realizoval na něm zamýšlenou činnost.
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5.7

Důvody odmítnutí

Prokáže-li žalobce, že mu žalobce odmítl přístup k nezbytnému zařízení, přechází důkazní
břemeno na žalovaného, který musí prokázat, že měl k odmítnutí řádný důvod. Důvod může
spočívat v zařízení samotném (např. nedostatečná kapacita), v podnikateli (újma na
podnikání) nebo v externích skutečnostech (zpřístupnění by bylo v rozporu se zákonem). Pro
vyjasnění hranice bude uveden příklad platných důvodů a příklad neplatných důvodů.
5.7.1

Platné důvody

Ve výše popsané věci Natco Pharma108 se druhý žalovaný, specializovaná lékárna, bránila
tím, že podle příslušných zdravotních zákonů smí tento konkrétní lék vydávat pouze na
předpis lékaře, který prošel speciálním školením (tzv. REMS program). Žalobce takový
předpis lékárně nepředložil, a proto by bylo v rozporu se zdravotním zákonem, pokud by mu
lékárna lék vydala. Soud toto uznal jako platný důvod pro odmítnutí.
V případě City of Malden109 žalobce, město Malden, vlastnilo a provozovalo vlastní
energetickou společnost, která vyráběla a dodávala elektřinu domácnostem a firmám v
jihovýchodní Missouri. Její výrobní kapacity však nebyly dostatečné na pokrytí celé
poptávky, a proto společnost nakupovala dodatečné kapacity od žalované společnosti
Missouri Utilities, a to za zvýhodněnou cenu (tzv. SFR – 1 tarif). Vedle prodeje elektřiny
začal žalobce po žalované požadovat, aby mu po své síti přepravovala elektřinu, kterou
nakupoval jinde. Missouri Utilities se tomu nebránila, ale za podmínky, že stávající prodej
elektřiny nebude podle zvýhodněného SFR – 1 tarifu. Když vyjednávání nevedla k dohodě,
žalobce podal na Missouri Utilities žalobu, ve které tvrdil, že mu odepírá přístup k
nezbytnému zařízení – elektrickému vedení – a on tak nemá jak přepravovat nakoupenou
elektřinu. Missouri Utilities se bránil tím, že tarif SFR – 1 umožňuje pouze náhradu
vynaložených nákladů, a to navíc za podmínky, že město Malden odebere elektřinu v
dostatečném množství. Pokud město bude nakupovat elektřinu i jinde, tak dostatečné
množství neodebere, a pro Missouri Utilities bude takový prodej ztrátový. Soud považoval
takový důvod za řádný důvod pro odmítnutí přepravovat elektřinu.
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Druhý příklad je Olympia Equipment110. Zde se spor týkal prodeje telex přístrojů. Telex je
přístroj podobný telefonu, místo zvuku ale přenášejí textové zprávy. Western Union telex
vynalezla, a dlouhou dobu podnikala v provozování telexové sítě: zákazníkovi pronajala
telexový terminál, připojila ho k centrále společnosti, přes kterou mohl zasílat zprávy
ostatním. Společnost si tak vytvořila síť 90.000 zákazníků. V roce 1973 se rozhodla oddělit
pronájem terminálů od provozování sítě, terminály prodat a v provozování sítě pokračovat.
Svým zákazníkům sdělila, že mohou používat terminály, kterého výrobce chtějí, a svůj
terminál jim nabídla k zpětnému odkupu. Novým zájemcům o připojení na síť dokonce
poskytovala seznam prodejen, kde mohou konkurenční terminály zakoupit.
Této skutečnosti (že je na seznamu možných prodejen) využil žalobce, společnost Olympia
Equipment Leasing. Nakupovala terminály od jiného výrobce, a prodávala je zákazníkům,
kteří k ní byli "přeposláni" od Western Union, a těm terminály prodala. Během několika
měsíců prodala 1.800 terminálů, což bylo 20% z celkového počtu.
Když Western Union zjistila, že likvidace vlastních zásob (terminálů) pokračuje pomalu, dala
svému obchodnímu oddělení pokyn, aby přestalo poskytovat zájemcům seznam
konkurenčních prodejen. To mělo negativní dopad na činnost žalobce, který tím byl připraven
o zdroj zákazníků. Žalobce se pokusil vybudovat vlastní obchodní oddělení, ale marně, a
jeden rok po svém založení zanikl. Následně podal žalobu, ve které namítal, že podpora ze
strany obchodního oddělení společnosti Western Union byla "nezbytným zařízením", bez
které nemůže podnikat. Western Union se bránil tím, že přestala odkazovat na konkurenční
prodejny, protože chtěla urychlit prodej vlastních terminálů, což soud shledal za platný
důvod.
5.7.2

Neplatné důvody

Ve výše popsané věci Otter Tail111 se žalovaná společnost Otter Tail bránila tím, že pokud se
jednotlivá města, která až doposud zásobovala elektrickou energií, chtějí "postavit na vlastní
nohy", pak tím Otter Tail bude ztrácet zákazníky, a časem může z trhu zcela zmizet. Pokud
tedy Otter Tail činila kroky, aby jednotlivým městům ztížila snahu se osamostatnit, například
tím, že jim odmítla přepravovat cizí elektřinu po svém elektrickém vedení, pak tím chránila
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své vlastní zájmy. Soud k tomu uvedl, že snaha chránit vlastní tržní podíl není přípustným
důvodem pro takové jednání.
Ve věci Gamco112 žalovaný pronajímal prostory v tržnici s ovocem a zeleninou místním
obchodníkům, mezi které patřil i žalobce. Podnik žalobce však změnil majitele, nový majitel
již nebyl místní, ale měl sídlo v jiném státě. Po této změně žalovaný odmítl prodloužit žalobci
nájemní smlouvu. Důvodem byla snaha chránit místní obchodníky před konkurencí z jiného
státu. Soud ani tento důvod neshledal za platný.
5.7.3

Záminka

Prokáže-li vlastník řádné důvody pro odmítnutí, má žalobce možnost prokázat, že tvrzené
důvody jsou pouhou záminkou (sham).
Případ Florida Fuels113 se týkal zásobování palivem (naftou) velkých výletních lodí kotvících
v přístavu Miami, Florida. V přístavu byly omezené prostory pro skladování paliva. Žalobce,
který neměl vlastní skladovací prostory, se obrátil na žalovaného se žádostí, aby mu umožnil
skladovat naftu ve svých zásobnících a zpřístupnil mu svá potrubí pro přepravu nafty k lodím.
Žalovaný to odmítl, s odůvodněním, že nemá ve svých zásobnících dostatečnou kapacitu.
Vysvětlení se jevilo na první pohled jako důvodné, nicméně při dokazování vyšlo najevo, že
žalovaný nabídl jeden svůj zásobník k pronájmu jiné společnosti. Tato skutečnost dokládala,
že předestřené vysvětlení bylo záminkou, a že ve skutečnosti žalovaný měl dostatečné
kapacity, ale odmítl je žalobci zpřístupnit s úmyslem zbavit se potenciálního konkurenta.
6.

Srovnání "teorie úmyslu" a "doktríny nezbytných zařízení"

Jak bylo uvedeno výše, soudy používají dva testy, jak zjistit, zda odmítnutí uzavřít obchodní
vztah (refusal to deal) je v rozporu s § 2 Shermanova zákona. Prvním testem je tzv. teorie
úmyslu (intent theory), druhým testem je doktrína nezbytných zařízení. Lze si tedy položit
otázku, v čem se testy liší, a proč soudní praxe potřebuje dva testy.
Teorie úmyslu je přímočaré použití § 2, kdy se zkoumá, zda posuzované jednání je
monopolizací. Monopolizace má dva znaky: (1) monopolní síla, a (2) úmysl jednat
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nepřípustným způsobem. Žalobce musí prokázat, že žalovaný měl v úmyslu svým jednáním
získat nebo udržet monopolní sílu jinak než poctivou soutěží. Prokázání úmyslu je tedy
nezbytným předpokladem pro shledání deliktní odpovědnosti. Je-li úmysl prokázán, důkazní
břemeno přechází na žalovaného, aby prokázal řádný důvod pro odmítnutí114. Při posuzování,
zda se skutečně jedná o řádný důvod, dochází k aplikaci pravidla rozumu, protože se
poměřuje prosoutěžní a protisoutěžní povaha jednání. Převažuje-li protisoutěžní povaha, pak
došlo k porušení § 2.
Doktrína nezbytných zařízení rovněž vyžaduje prokázání monopolní síly. V tomto znaku se
tedy shoduje s teorií úmyslu. Nevyžaduje však prokázání úmyslu. V tom se liší. Úmysl získat
nebo udržet monopolní sílu jinak než poctivou soutěží se dovozuje z jiných skutečností.
Úmysl se dovozuje z toho, že monopolista disponuje nezbytným zařízením, které nelze
nahradit, a které odmítá zpřístupnit konkurentovi, ač jeho sdílení je možné a nejsou žádné
rozumné důvody tak neučinit. Pokud monopolista pro své jednání nemá žádné rozumné
vysvětlení, ale výsledkem tohoto jednání je, že se zbaví konkurence, pak se předpokládá, že
účelem jednání bylo právě zbavit se konkurence. Úmysl se tedy dovozuje nepřímo.
Také v doktríně nezbytných zařízení dochází k aplikaci pravidla rozumu, to jest k poměřování
prosoutěžní a protisoutěžní povahy jednání. Protisoutěžní povaha se dovozuje ze zlého
úmyslu, a ten se předpokládá ze skutečností popsaných výše. Monopolista má však příležitost
uvést ospravedlňující důvody, to jest uvést důvody, proč odmítl zařízení zpřístupnit a proč je
jeho jednání prosoutěžní115. Posouzením těchto důvodů dochází k poměřování. Jsou-li důvody
dostatečné, pak § 2 nebyl porušen. Jsou-li důvody nedostatečné, pak § 2 byl porušen.
Obě teorie se tedy shodují v požadavku na monopolní sílu, odmítající jednání, a absenci
platných důvodů pro odmítnutí. Tyto dvě teorie se od sebe liší v požadavku na způsob,
kterým musí být protisoutěžní úmysl prokázán: teorie úmyslu požaduje prokázání přímo,
doktrína jej prokazuje nepřímo.
Skutečnost, že každá teorie prokazuje protisoutěžní úmysl jiným způsobem, může v praxi
znamenat, že posuzované jednání je vysvětlitelné oběma teoriemi. Tak například ve věci Otter
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Tail116 nebo Aspen Skiing117 byly prokázány všechny znaky doktríny, a navíc byl nezávisle
prokázán protisoutěžní úmysl. To znamená, že jednání mohlo být odsouzeno jak na základě
teorie úmyslu, tak na základě doktríny nezbytných zařízení. Tyto dva příklady také ilustrují,
že doktrína – ve své čisté podobě – existuje pouze v případě, kdy protisoutěžní úmysl není
přímo prokázán. Pouze v takové podobě lze hovořit o čisté doktríně, nekontaminované teorií
úmyslu.
Účel doktríny
Prokazování úmyslu je obtížné118, takže pravděpodobným účelem doktríny je usnadnit
aplikaci § 2, a to tím, že žalobce nemusí prokazovat protisoutěžní úmysl, ale může tento
úmysl dovodit z jiných skutečností. Jsou-li znaky doktríny splněny, to jest konkurent nemůže
bez přístupu k nezbytnému zařízení podnikat, a vlastník mu bezdůvodně odmítá zařízení
zpřístupnit, pak z těchto skutečností lze předpokládat, že vlastník jedná v protisoutěžním
úmyslu zbavit se konkurenta.
7.

Nedostatky doktríny

V této kapitole budou popsány některé nedostatky doktríny, buď jak je spatřuji já osobně,
nebo jak byly popsány v odborné literatuře.
7.1

Je předpoklad protisoutěžního úmyslu vždy správný?

Doktrína předpokládá, že podnik, který odmítá zpřístupnit své zařízení konkurentovi, jedná v
protisoutěžním úmyslu, s cílem zbavit se konkurence.
1)

Jak uvádí Areeda (1990) nebo Bork (1993), každý podnik, který soutěží s ostatními

podniky, má za cíl zvítězit, zbavit se konkurence. V tom spočívá povaha soutěže. Každé
jednání, které podnik činí ve vztahu ke konkurentovi, je podvědomě posuzováno i s ohledem
na jeho dopady na výsledek soutěže: pomůže podniku v soutěži s konkurentem, nebo
nepomůže? Je těžké si představit, že by podnik takové zvažování, alespoň podvědomě,
nečinil.
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Na druhou stranu nelze opominout, že podnik má k zařízení vlastnické právo. Představme si
podnik, který za velkého úsilí a finančních prostředků vybudoval určitou infrastrukturu, a
nyní po něm konkurent požaduje, aby ji sdílel119. Podnik se brání, s odkazem na své
vlastnické právo. Je v takové situaci opravdu oprávněné a priori předpokládat, že podnik má
protisoutěžní úmysl? Není dostatečně ospravedlňujícím důvodem, že si chrání své vlastnictví?
Areeda (1990) je názoru, že neexistuje žádná obecná povinnost sdílet. Pokud taková
povinnost existuje, měla by být výjimečná. Jak uvádí Arena a kol. (2013), s tímto názorem se
ztotožňuje Supreme Court, jak dokládají jeho rozhodnutí ve výše popsané věci Trinko, a dále
ve skutkově podobné věci LinkLine120. Supreme Court nevylučuje, že pouhé odmítnutí
vstoupit do obchodního vztahu může představovat porušení § 2. Dle jeho názoru se ale bude
jednat spíše o vyjímku, jako například nastala ve výše popsané věci Aspen Skiing, kdy
monopolní podnik odmítl bez řádného důvodu pokračovat ve vzájemně prospěšném vztahu.
Supreme Court nepovažoval za porušení § 2 jednání monopolního podniku ve věci Trinko,
kde monopolní podnik odmítl zpřístupnit nezbytné zařízení konkurentovi. Supreme Court
rovněž nepovažoval za porušení § 2 jednání monopolního podniku ve věci LinkLine, který
odmítl zpřístupnit nezbytné zařízení konkurentovi za cenu, která by byla pro konkurenta
přijatelná. Soud odůvodnil rozhodnutí takto: "Trinko ... stanoví jasně, že pokud podnik nemá
žádnou povinnost jednat s konkurentem, pak ani nemá žádnou povinnost jednat s
konkurentem za podmínek, které jsou pro konkurenta komerčně výhodné."
2)

Jedná-li se o odmítnutí vstoupit do nového vztahu, já osobně nejsem přesvědčen, že

předpoklad protisoutěžního úmyslu je vždy a za všech okolností správný. Pro vysvětlení si
půjčím příklad, který použil Areeda (1990), a ten modifikuji. Představme si vývojovou
laboratoř velkého podniku, která disponuje specializovanými přístroji. Podnik je požádán
začínajícím start-up podnikem o zpřístupnění přístrojů, za úhradu, protože tyto přístroje jsou
pro start-up nezbytné a nenahraditelné. Start-up není konkurentem, takže rozhodování
velkého podniku není ovlivněno možnými konkurenčními dopady. Podle mého názoru
některé velké podniky žádosti vyhoví, jiné však budou opatrné a žádost odmítnout, aniž by
měly důvod. Prostě nechtějí nic riskovat. Pokud velký podnik takto uvažuje ve vztahu k nekonkurentovi, proč by nemohl takto uvažovat ve vztahu ke konkurentovi a přístup odmítnout,
aniž by měl důvody?
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7.2

Pravidlo rozumu a kritéria poměřování

V doktríně se pravidlo rozumu aplikuje tak, že se předpokládaný protisoutěžní úmysl staví
proti ospravedlňujícím důvodům vlastníka. Jejich vzájemným poměřováním se pak zjišťuje,
zda je odmítnutí rozumné, protože je založeno na řádném obchodním důvodu a tak slouží k
řádné realizaci obchodu a tím k podpoře soutěže, nebo zda je odmítnutí zástupným důvodem
a ve skutečnosti slouží k získání konkurenční převahy.
Lze mít za to, že takové poměřování je vadné, a to ze dvou důvodů. Za prvé, poměřují se
pouze dopady jednání na hospodářskou soutěž. Nebere se v potaz ochrana vlastnictví, včetně
duševního vlastnictví, nebo svobody podnikání. Je přitom zřejmé, že je-li zařízení ve
vlastnictví určitého podniku, a musí-li podnik zpřístupnit toto vlastnictví jinému podniku, pak
dochází k zásahu do vlastnického práva. Konkrétně, vlastníkovi je odepíráno právo nakládat s
předmětem svého vlastnictví dle svého uvážení. Tento zásah do vlastnického práva je
markantní zejména u duševního vlastnictví (vynálezů), jak bude pojednáno níže. Ale i v
případě vlastnictví k hmotné věci (např. infrastruktuře) se jedná o zásah do vlastnického
práva.
Ekonomové odůvodňují užitečnost vlastnického práva tím, že umožňuje a podporuje
investice. Jak uvádí Purcell (2014)121, farmáři by neorali půdu a nesázeli plodiny, pokud by
neměli výlučné právo úrodu sklidit a prodat. Stavební firmy by nestavěly nové budovy, pokud
by neměly výlučné právo je pronajmout nebo prodat. Vlastnické právo poskytuje lidem
záruku, že pokud se budou o své věci starat a rozmnožovat je, tak sklidí plody své práce.
Vlastnické právo tedy ve svém konečném důsledku zvyšuje blahobyt společnosti.
Dochází-li k výkonu vlastnického práva v poměrech hospodářské soutěže, pak může dojít ke
stejnému střetu, jaký je popsán v úvodu této práce. Na jedné straně stojí předpisy vlastnického
práva, které přiznávají vlastníkovi výlučné právo k předmětu vlastnictví. Je-li předmět
vlastnictví používán v soutěži, a poskytuje-li majiteli monopol (např. je nezbytným
zařízením), pak vlastnické právo stanoví, že si vlastník může se zařízením nakládat dle
vlastního uvážení, včetně práva odepřít přístup jinému. Na druhé straně stojí soutěžní
předpisy, které v případě nezbytného zařízení přikazují vlastníkovi, aby zařízení zpřístupnil
konkurentovi. Mezi předpisy vlastnického práva a předpisy soutěžního práva tedy dochází ke
střetu.
121
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Doktrína nezbytných zařízení tento střet neřeší. Omezení vlastnického práva není součástí
jejího poměřování. To lze prokázat tím, že doktrína předpokládá zlý úmysl, a požaduje po
žalovaném, aby prokázal řádný obchodní důvod. Důkazní břemeno leží na žalovaném, aby
prokázal čisté úmysly. Argument, že bude omezeno jeho vlastnické právo, není dostatečný.
Pokud by totiž bylo, pak samotná existence vlastnického práva by musela být dostatečným
důvodem pro odmítnutí přístupu k nezbytnému zařízení. Žalovaný by nemusel prokazovat
řádné obchodní důvody, stačilo by, aby odkázal na své vlastnické právo, a to by řádný důvod
zakládalo. Výkon vlastnického práva by tedy byl vyvratitelnou právní domněnkou, která by
ospravedlňovala odmítnutí přístupu k nezbytnému zařízení. Bylo by na žalobci, aby tuto
domněnku vyvrátil a prokázal, že jednání vlastníka je ve skutečnosti vedeno zlým úmyslem.
Doktrína však s takovou vyvratitelnou právní domněnkou nepracuje. Naopak, zatěžuje
důkazním břemenem žalovaného. To dokládá, že omezení vlastnického práva není součástí
jejího poměřování.
Z těchto důvodů lze mít za to, že v případě doktríny nezbytných zařízení se při aplikaci
pravidla rozumu používají chybná kritéria. Pravidlo rozumu musí přihlížet nejen k
prosoutěžním a protisoutěžním dopadům jednání, ale také k dopadům do vlastnického práva.
7.3

Krátkodobá vs. dlouhodobá kritéria

Druhou vadou poměřování je, že zdůrazňuje krátkodobá (statická) kritéria na úkor
dlouhodobých (dynamických) kritérií. Na tento problém dlouhodobě upozorňuje řada autorů
(Temple Lang 1994, Baches Opi 2001), včetně Supreme Court122. Jejich názor budu v
následujícím parafrázovat:
Představme si podnik, který za velkého úsilí a nákladů vybuduje určitou infrastrukturu, kterou
používá k podnikání a díky které získal na trhu monopol. Poté se na něj obrátí konkurent se
žádostí o zpřístupnění infrastrukuty, protože si přeje podnikat na stejném trhu.
Odmítne-li vlastník umožnit konkurentovi přístup, bude to znamenat, že konkurent nebude na
relevantním trhu podnikat. Na trhu nebude docházet k soutěži. Alokace zdrojů nebude tak
efektivní, jak by mohla být. Blahobyt společnosti bude trpět.
122

Rozhodnutí ve věci Trinko.
40

Bude-li vlastník povinen, pod hrozbou § 2, zpřístupnit své zařízení konkurentovi, bude to
znamenat dvojí. Za prvé, utlumí se tím ochota vlastníka investovat do podobné infrastruktury
v budoucnosti. Proč vynakládat velké finanční prostředky a podstupovat značné riziko k
vybudování konkurenční výhody, pokud je vlastník o svoji konkurenční výhodu připraven?
Tak například, společnost Otter Tail vybudovala za značných nákladů rozsáhlou síť
elektrického vedení ve státě Minnesota. Pokud by byla povinna tuto síť zpřístupnit
konkurentům, může ztratit motivaci k investicím do stejných elektrických sítí v jiných státech.
Za druhé, utlumí se motivace pro podniky v jiných odvětvích, aby si vybudovaly svoji vlastní
infrastrukturu. Proč vynakládat finanční prostředky a podstupovat riziko na budování vlastní
infrastruktury, když tak může učinit někdo jiný, a začínající podnik pouze sklidí plody jeho
práce?
Výsledkem bude, že podniky nebudou ochotny budovat infrastrukturu, která by mohla být
považována za "nezbytné zařízení". Vzhledem k širokému pojetí toho, co lze považovat za
"nezbytné zařízení", se to dotýká širokého pole podnikatelských činností. Tím nebudou
vznikat nové trhy, ze kterých by měl spotřebitel prospěch. V konečném důsledku to bude ke
škodě společnosti.
Pokud by byla doktrína chápána a aplikována tak, že poměřuje pouze krátkodobé (statické)
dopady na soutěž, ale opomíjí posuzovat dlouhodobé (dynamické) dopady, pak by její
poměřování nebylo správné.
7.4

Co je přiměřená odměna?

Doktrína předpokládá, že vlastník dostane zaplacenu přiměřenou odměnu. Co je však
přiměřená odměna?
Proponenti doktríny argumentují, že žádný racionálně uvažující podnik se nevzdá možnosti
zpřístupnit své zařízení jinému, jestliže zařízení sám nepotřebuje a za zpřístupnění dostane
zaplaceno. Pokud vlastník dá přednost odmítnutí před platbou, pak to musí být důkaz o jeho
protisoutěžních úmyslech.
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Uvažme však problém z pohledu vlastníka. Co je, podle názoru vlastníka, přiměřená odměna?
Přiměřená odměna je taková odměna, která vlastníkovi nahradí to, co mu zpřístupněním
unikne. Jinými slovy, která učiní zpřístupnění neutrální (z pohledu dlouhodobé ziskovosti),
takže vlastníkovi je jedno, zda konkurent používá jeho zařízení nebo nepoužívá, protože z
pohledu vlastníka to vyjde nastejno123.
Ztotožníme-li se s tímto výpočtem přiměřené ceny, pak argumentace proponentů doktríny
není správná. Vlastník, který odmítne přístup, se nevzdává zisku. Z jeho pohledu je odmítnutí
ziskově neutrální. Tudíž, odmítnutí není důkazem o protisoutěžním záměru.
Druhou stranou téhož problému je, kdo určí přiměřenou odměnu. Zřejmě všichni se shodnou
na tom, že o stanovení přiměřené odměny by se měl pokusit nejprve vlastník se zájemcem,
skrze vyjednávání. Nedohodnou-li se, nastoupí soud. Soud si nechá vypracovat znalecký
posudek. Bude tedy na znalci, aby zjistil přiměřenou odměnu. Jak uvádí odborná literatura124,
je všeobecně předpokládáno, že přiměřená odměna stanovená tímto postupem je
podhodnocená. Pro vlastníka to znamená, že je-li doktrínou donucen, aby své zařízení sdílel, a
dostane-li za to zaplacenou odměnu, která je nižší, než mu ve skutečnosti náleží, tak je ve
skutečnosti připraven o majetek. Není proto překvapivé, že podniky odmítají sdílet svá
zařízení: pokud nemají jistotu, že dostanou férovou náhradu, je takové rozhodnutí racionální a
nemá nic společného s protisoutěžními úmysly. Odmítnutí je naopak důkazem toho, že
monopolní podnik se snaží dosáhnout návratnosti své investice, což lze považovat za platný
obchodní důvod. Odmítnutí je tedy důkazem o prosoutěžních záměrech.
7.5

Soud jako regulátor

Areeda (1990) a následně Supreme Court ve věci Trinko poukázaly, že pokud soud bude
monopolnímu podniku nařizovat, za jakých podmínek má zařízení zpřístupnit konkurentovi
(včetně ceny, množství a dalších podmínek), tak se dostane do pozice "centrálního plánovače"
(central planner), což je pozice, pro kterou soudy nejsou dostatečně vybaveny. Ačkoliv je
tento argument co do svého základu platný, problém lze částečně vyřešit tím, že soud uloží
přístup za FRAND podmínek a ponechá na stranách sporu, aby si je určily. Pouze pokud se
nedohodnou, soud podmínky určí za ně.
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Otázka přiměřené ceny je v odborné literatuře živě diskutována a na odpovědi nepanuje shoda. Můj způsob
výpočtu je podobný tomu, který popisuje Baumol a Sidak (1994).
124
U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission (2007)
42

8.

Závěr k aplikaci doktríny na hmotné statky

8.1

Úspěšnost doktríny

Jednání spočívající v odmítnutí uzavřít obchodní vztah (refusal to deal) je častým deliktem.
Ve většině případů se prokazování tohoto deliktu opírá o teorii úmyslu. Prokazování založené
na doktríně nezbytných zařízení je méně časté: ačkoliv je celkový počet použití doktríny
obtížné zjistit, zaznamenal jsem použití doktríny (v různé míře důležitosti125) v cca 210
soudních řízeních. Ve vzorku 70 těchto sporů, vybraných pro podrobnější zkoumání, byla
aplikace doktríny ve 64 (94 %) případech zamítnuta, většinou z důvodu, že žalobce
neprokázal jeden nebo více znaků. Pouze v 4 (6 %) případech bylo použití doktríny úspěšné a
soud shledal deliktní odpovědnost. Ve všech úspěšných případech se jednalo o rozhodnutí
nižších soudů (district, circuit). Supreme Court zatím žádné své rozhodnutí na této doktríně
nezaložil, ačkoliv k tomu měl ve třech případech (Otter Tail, Aspen Skiing, Verizon)
příležitost: přezkoumával totiž rozhodnutí nižších soudů, ve kterých byla doktrína použita. Ve
všech třech případech však Supreme Court shledal deliktní odpovědnost za použití teorie
úmyslu; nepotřeboval tedy doktrínu použít.
Frischmann a Waller (2008) a další126 považovali rozhodnutí Supreme Court z roku 2004 ve
věci Verizon za konec doktríny, a to na základě několika údajně negativních signálů, které
soud vyslal. Ke konci doktríny však nedošlo. Doktrína je i nadále používána, jak dokazují
rozhodnutí ze současné doby.
8.2

Rozsah omezení

Doktrína nezbytných zařízení může vlastnické právo omezit. Činí tak skrze hrozbu deliktní
odpovědnosti. Doktrína totiž stanoví, že pokud vlastník odmítne zpřístupnit zájemci své
zařízení, porušuje tím § 2 Shermanova zákona. To znamená, že pokud vlastník nechce jednat
v rozporu se zákonem, musí své zařízení zpřístupnit, ačkoliv by tak jinak neučinil.

125

Pod pojmem "v různé míře důležitosti" mám na mysli, do jaké míry byla doktrína podstatná pro výsledek
soudního řízení. Na jednom konci této škály jsou soudní případy, kdy žalobce svůj nárok výslovně opřel o
doktrínu nezbytných zařízení, v soudním řízení tvrdil a prokázal všechny znaky, a soud žalobě vyhověl. Na
druhém konci škály jsou případy, kdy doktrína byla tvrzena neúplně a nepřežila návrh na "summary judgement"
(tj. zamítnutí pro neúplně tvrzený skutkový stav), případně kdy doktrína byla v rozhodnutí pouze zmíněna jako
doplňující argument.
126
Např. Skitol (2007), Schoen (2005)
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Vlastnické právo k věci má několik složek. Odborná literatura127 zmiňuje zejména právo věc
držet, užívat, požívat a nakládat s ní.
Doktrína omezuje nakládání s věcí. Vlastník nemůže s věcí volně nakládat, protože nemůže
svobodně rozhodnou, zda zařízení zpřístupní či nezpřístupní jinému.
Je otázkou, v soudní praxi neřešenou, zda vlastníků může převést vlastnické právo k zařízení
na jiného v případě, kdy je povinen umožnit konkurentovi přístup k zařízení. Jelikož
nabyvatel věci může být povinován umožnit přístup stejně jako původní vlastník, pak je
svoboda převodu do určité míry limitována možnou neochotou nového vlastníka do takového
vztahu vstoupit. V takovém případě lze doktrínu považovat za "břemeno", které na zařízení
vázne, a které – skrze své praktické působení spíše než z právního důvodu – omezuje i právo
věc zcizit.
Doktrína neomezuje právo věc držet a užívat pro vlastní potřebu. Prokáže-li vlastník, že
zařízení potřebuje pro vlastní podnikání, má podle doktríny platný důvod k tomu, aby přístup
jiného omezil nebo zcela odepřel.
Omezení může trvat časově neomezenou dobu. Doba záleží na tom, jak dlouho hodlá
konkurent podnikat a tudíž jak dlouho zařízení potřebuje.
Někteří autoři128 uvádějí, že povinnost zpřístupnit zařízení jiné osobě v sobě skrývá prvek
"vyvlastnění". Ačkoliv se tento argument může na první pohled jevit správný, ve skutečnosti
vlastník o své vlastnické právo nepřichází. Vlastnické právo je pouze dočasně omezeno, a po
odpadnutí povinnosti se elasticky vrací zpět do původního rozsahu.
8.3

Podmínky omezení

Vlastnické právo lze omezit, jsou-li kumulativně splněny všechny znaky doktríny. Ty byly
popsány výše, takže není třeba je opakovat. Pro srovnání s patenty (viz. níže) je
pravděpodobně nejdůležitější podmínkou to, že doktrína nezohledňuje vlastnické právo, takže
monopolní podnik se nemůže ubránit aplikaci doktríny pouhým odkazem na výkon
vlastnického práva. Monopolní podnik musí prokázat řádné obchodní důvody.

127
128

Např. Švestka a kol. (2006)
např. Whish (2003) str. 670, nebo Thalmann (není datováno).
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Sekce 2: Aplikace doktríny na patenty
V této sekci bude popsáno, jak soutěžní právo USA pojímá a aplikuje doktrínu nezbytných
zařízení ve vztahu k patentům. Vedle patentů bude podpůrně přihlédnuto i k aplikaci doktríny
na jiná práva duševního vlastnictví, zejména práva autorské (copyright).
Soudní vymáhání patentového práva, zejména je-li přítomen soutěžní prvek, se v některých
aspektech liší od soudního vymáhání soutěžního práva129. Tyto odlišnosti jsou podrobněji
popsány v příloze č. 2.
Sekce 2 je strukturována tak, že nejprve budou popsány relevantní základy patentového práva
USA. Poté bude přistoupeno k vlastní analýze doktríny. Vzhledem ke specifikům patentového
práva se analýza soustředí zejména na soudní rozhodnutí, která vymezují podmínky, za
ktecrých může soutěžní právo zasahovat do patentové ochrany.
9.

Patentový zákon

První patentový zákon byl schválen US Kongresem dne 10. dubna 1790 a jmenoval se "An
Act to promote the progress of useful Arts". Následovalo několik novelizací. Jejich
konsolidované znění je zveřejněno v Title 35 U.S. Code.
Podle § 101 patentového zákona platí, že "Kdo vynalezne nebo objeví nový a užitečný postup,
stroj, způsob výroby, nebo složení hmoty, nebo jakékoliv jejich nové a užitečné zlepšení, může
obdržet patent, při splnění podmínek a požadavků tohoto zákona".130
Jsou-li tyto podmínky splněny, stát udělí vynálezci patent. Vynálezce může patent převést
(assign) na jiného, nebo může udělit jinému licenci, aby vynález dočasně používat.
Patent nepřiznává vlastníkovi právo vyrábět vynález. Zda má vlastník takové subjektivní
právo závisí na ostatních právních předpisech. Například, objeví-li vynálezce novou
výbušninu, pak právo vyrábět takovou výbušninu bude regulováno příslušnými zbrojními
předpisy nebo předpisy o nebezpečných látkách.
129

Problematiku patentového práv USA, včetně přehledu významných soudních rozhodnutí, zpracoval např.
Chisum a kol. (2001).
130
Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter,
or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and
requirements of this title.
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Podstatou patentu je právo vlastníka vyloučit ostatní z obchodního využívání patentu. Právě
tím, že ostatní jsou vyloučeni, zůstává vlastník jedinou osobou oprávněnou k obchodnímu
využití. Práva jsou kodifikována v Title 35 U.S. Code.
Podle § 271 odst. a) platí: "Není-li v tomto zákoně uvedeno jinak, kdo ve Spojených státech
amerických neoprávněně vyrobí, použije, nabídne k prodeji, nebo prodá patentovaný vynález,
nebo do Spojených Států amerických doveze jakýkoliv patentovaný vynález po dobu platnost
patentu, porušuje patent."131
Podle odst. c) se za podílnictví na porušení patentu považuje i prodej na území USA nebo
dovoz do USA součástky patentu, nebo materiálu nebo přístroje potřebného pro výkon
patentované činnosti, nejedná-li se o součástky nebo materiál běžně používaný pro jiné
obchodní činnosti.132
Vedle těchto vylučovacích práv pak zákon výslovně činí některá jednání vlastníka, související
s patentem, dovolená:
Podle odst. d) platí, že (zkráceno): "… žádný vlastník patentu jinak oprávněný domáhat se
svého práva ... nebude zbaven ochrany nebo shledán vinný ze zneužití nebo nelegálního
rozšiřování svého patentového práva z důvodu, že učinil jeden nebo více z následujících
úkonů: ...
(3) chránil svá patentová práva před porušováním nebo podílnictví na porušování;
(4) odmítnul licencovat nebo využívat jakéhokoliv práva ke svému patentu…“.133
Zákon tedy určuje, že odmítnutí udělit licenci jinému je výslovné právo vlastníka patentu.
Tato výslovná dikce zákona je podstatná pro posouzení, zda odmítnutí vstoupit do
obchodního vztahu (odmítnutí poskytnout licenci) je v souladu se soutěžím právem či nikoliv.
131

Except as otherwise provided in this title, whoever without authorigy makes, uses, offers to sell, or sells any
patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the
term of the patent therefor, infringes the patent.
132
Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a
patented machine, manufacture, combinatoin or composition, or a material or apparatus for use in practicing a
patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or
especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple commodity of commerce suitable
for substantial noinfringing use, shall be liable as a contributory infringer.
133
"... no patent owner otherwise entitled to relief . . . shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal
extension of the patent right by reason of his having . . . (3) sought to enforce his patent rights against
infringement or contributory infringement; (4) refused to license or use any rights to the patent . . ."
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Vyčerpání práva
Soudní praxe zná tzv. vyčerpání práva k patentu (tzv. exhaustion doctrine). Doktrína není v
zákoně výslovně zakotvena. Je dovozována z common law. V americké soudní praxi byla
poprvé výslovně použita ve věci Adams v. Burke134, a pozdějšími rozhodnutími potvrzena135.
Vyčerpání práva znamená, že jestliže je patentovaný předmět (výrobek, zboží) prodán, a tím
uveden do oběhu, vlastník patentu k němu ztrácí svoje patentová práva. To znamená, že nový
vlastník již může s předmětem nakládat dle vlastního uvážení, včetně jeho dalšího prodeje,
aniž by tím porušoval patentová práva původního vlastníka.
10.

Aplikace doktríny nezbytných zařízení na patenty

Odmítnutí uzavřít obchodní vztah ve vztahu k patentům znamená především odmítnutí
poskytnout licenci k patentu136. Takové odmítnutí bude, pro zjednodušení, nazýváno
"odmítnutím licencovat". Doložit, že odmítnutí licencovat porušuje § 2 Shermanova zákona
lze dvěma způsoby: za použití teorie úmyslu, nebo za použití doktríny nezbytných zařízení.
Doktrína je pro patenty zejména vhodná, protože patent je ze své podstaty způsobilý splnit
téměř všechny znaky doktríny:
 vlastník patentu má monopol137
 patent nelze duplikovat (bez souhlasu vlastníka)
 patent lze jednoduše sdílet (poskytnutím licence), aniž by se spotřebovávala jeho
podstata
Vhodnost doktríny vynikne zejména u tzv. standard essential patents (SEP). SEP je patent,
který se stal součástí určitého standardu. K tomu může dojít samovolně, například tím, že
134

Adams v. Burke, 84 U.S. 453 (1873)
např. Hobbie v. Jennison, 149 U.S. 355; Keeler v. Standard Folding Bed Co., 157 U.S. 659, United States v.
General Electric Co. et al., 272 U.S. 476 (1926)
136
Teoreticky by to mohlo znamenat i odmítnutí převést právo k patentu, to jest, konkurent by namítal, že v
odmítnutí převést právo k patentu spatřuje porušení § 2 Shermanova zákona. Patentový zákon výslovně povoluje
převod práva, avšak nepovoluje protisoutěžní převody. To znamená, že co je níže uvedeno pro licence platí
obdobně i pro převody. Bližší diskuzi podmínek, za kterých se převody patentů dostávají do rozporu se
soutěžním právem nabízí Hovenkamp (2015), str. 555 a násl.
137
Slovo "monopol" je zde použito expresivně. Správné užití tohoto pojmu je vysvětleno dále.
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velké množství uživatelů dá přednost určitému technologickému řešení, až se toto řešení stane
normou. Nebo se patent může stát SEP, protože tak rozhodla organizace zabývající se
určováním standardů (tzv. standard setting organization). Pokud organizace použila patent,
aniž by získala předchozí závazek vlastníka k licencování za FRAND podmínek, pak tím pro
vlastníka patentu vytvořila trh, na kterém si vlastník může účtovat, co trh unese.
Jestliže tedy vlastník odmítne poskytnout konkurentovi licenci k SEP, aniž by k tomu měl
rozumný důvod, pak jsou splněny všechny znaky doktríny nezbytných zařízení, a jednání
vlastníka by mělo být shledáno v rozporu s § 2 Shermanova zákona. Avšak není. Pro patenty
platí vyjímka. Výkon patentových práv je považován za řádný obchodní důvod chránící
vlastníka před dopadem soutěžních zákonů. Není tedy splněn jeden znak doktríny, a proto je
použití doktríny na patenty vzácné.
V následujícím budou vyjasněny jednotlivé znaky doktríny ve vztahu k patentům. Protože je
málo soudních rozhodnutí, které by doktrínu na patenty aplikovaly, nebudou popsány všechny
znaky, ale pouze vybrané (viz. níže).
10.1

Monopolní síla

Patent je státem přiznaný soubor subjektivních práv, která vlastníkovi umožňují vyloučit
ostatní z užívání vynálezu. Subjektivní práva, byť vylučující povahy, sama o sobě nevytvářejí
monopol. To je proto, že subjektivní práva jsou pojmem právním, zatímco monopol je
pojmem ekonomickým. Aby patent vytvořit ekonomický monopol, musí být splněny dvě
podmínky. Za prvé, patent musí být použit v hospodářské soutěži, např. při výrobě zboží. Za
druhé, patentované zboží nesmí být nahraditelné jiným zbožím. Monopolní síla se totiž
vztahuje k relevantnímu trhu, a relevantní trh je určen nejen geograficky, ale také výrobkově.
Výrobkově relevantním trhem jsou takové druhy zboží, které jsou v očích spotřebitele
vzájemně zaměnitelné (nahraditelné). Pokud je patentované zboží zaměnitelné za jiné zboží
(např. patentovaná spínka je v očích spotřebitele rovnocenná se 2 nepatentovanými modely),
pak nemá monopolní sílu.
Nejsou-li tyto dvě podmínky splněny, pak vlastník nemá monopolní sílu. Proto soutěžní právo
nepředpokládá, že samotná existence patentu, bez dalšího, dává vznik monopolní síle138.
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Jsou-li však podmínky splněny, pak přiznáním patentu vzniká vlastníkovi monopol. Takový
monopol vznikne zákonně. Jak uvádí Posner (2001): "Není v rozporu se soutěžními předpisy
získat monopol zákonným způsobem. Mezi takové způsoby patří inovace, chráněné právy
duševního vlastnictví".139 Jelikož vlastník má zákonný monopol, je oprávněn účtovat si
monopolní cenu. Jak uvedl Supreme Court v případu Brulotte140 "Patent dává vlastníkovi
oprávnění požadovat licenční poplatky tak vysoké, jak jen si dokáže, s odkazem na svůj
monopol, vyjednat".
10.2

Vlastník nemá pro odmítnutí přístupu platné důvody

Zásadní otázkou, kterou soudy ve vztahu k patentům řeší, je, zda výkon patentových práv je
platným důvodem pro odmítnutí udělit licenci. Jedná se tedy o otázku, která vyjasňuje
interakci mezi soutěžním právem a patentovým právem. Jak bylo uvedeno výše, ke sporům,
které vykazují prvky soutěžního práva a patentového práva, jsou v odvolacím stupni věcně
příslušné dva soudy: circuit soud pro příslušný obvod, nebo Federal Circuit. První z nich,
circuit court, obvykle řeší soutěžní věci, takže při řešení otázky smíšené povahy může být
inklinován spíše na stranu soutěžního práva. Druhý z nich, Federal Circuit, řeší obvykle
patentové věci, takže při řešení smíšené otázky může být inklinován spíše na stranu
patentového práva. Není tedy překvapující, že když Ninth Circuit a Federal Circuit řešily
předmětnou otázku, tak dospěly k rozdílnému závěru. Vznikl mezi nimi tzv. circuit split.
Tento rozdíl nebyl zatím překlenut, protože rozdíl může být překlenut pouze soudem vyšší
instance, a Supreme Court se k otázce zatím nevyjádřil.
V následujícím budou popsány a porovnány řešení těchto dvou soudů. Nejprve však bude
popsáno, jak předmětnou otázku řešil ve vztahu k autorskému právu First Circuit, protože
argumenty tam vyvinuté převzal Ninth Circuit do svého řešení.
10.2.1

Řešení otázky podle First Circuit pro autorské právo

Odvolací soud posuzoval otázku ve věci Data General141. Žalovaná společnost Data General
(dále též jen "DG") navrhuje a vyrábí počítače, a rovněž poskytuje jejich servis a opravu.
Žalobce, společnost Grumman, podniká v servisu a opravách počítačů společnosti DG, takže
na tomto poli si obě společnosti konkurují. Společnost DG vyvinula počítačový program
139
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ADEX, který umožňuje identifikaci závad. Technici společnosti používají tento program při
servisu a opravách. Společnost však odmítla tento software licencovat jiným společnostem,
včetně Grumman. Ten namítal, že odmítnutí licencovat je monopolizací a tudíž zakázané
podle § 2 Shermanova zákona.
Odvolací soud byl postaven před otázku, jak vzájemně vyvážit protichůdné požadavky
soutěžního práva a autorského práva. Vycházel přitom z účelu autorského zákona (Copyright
Act). "Primárním účelem autorského zákona není odměnit úsilí autora, ale podporovat rozkvět
vědy a užitečných umění"142. "Bezprostředním cílem autorského zákona je zajistit autorovi
férovou odměnu za jeho uměleckou tvořivost. Ale konečným cílem je, skrze tuto motivaci,
zajistit uměleckou tvořivost pro všeobecné blaho společnosti"143.
Jak soud zdůraznil, autorský zákon neobsahuje žádné ustanovení, které by vylučovalo použití
soutěžního práva. Mlčení zákona k této otázce je obzvlášť výrazné, srovnáme-li autorský
zákon s patentovým zákonem. V případě patentového zákona totiž US Kongres při jeho
novelizaci v roce 1988 doplnil ustanovení § 271 písm. d), podle kterého jednostranné
odmítnutí poskytnout licenci nesmí být považováno za zneužití patentového práva. Kongres
tedy považuje jednostranné odmítnutí licence za výkon práva, který je v souladu se zákonem.
Ačkoliv Kongres takto novelizoval patentový zákon, nic podobného neučinil ve vztahu k
autorskému zákonu.
Z těchto skutečností soud dovodil, že Shermanův zákon nelze použít k průlomu do autorského
zákona, a stejně tak autorský zákon nelze použít k průlomu do Shermanova zákona, takže
jediné řešení je harmonizovat oba předpisy, aby zůstala zachována ekonomická motivace
předpokládaná autorským zákonem. Je proto nutné předpokládat, že autorovo přání vyloučit
ostatní z užívání autorského díla je řádným důvodem pro jednostranné odmítnutí udělit
licenci. Stejným dechem však soud připomněl, že toto odůvodnění není absolutní, ale může
být ve vzácných případech zpochybněno, pokud shledání deliktní odpovědnosti soutěžitele
nebude mařit účel autorského zákona.
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Soud cituje US ústavu.
Soud cituje Twentieth Century Music Corp. v. Aiken, 422 U.S. 151
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10.2.2

Vyřešení otázky podle Ninth Circuit

Odvolací soud řešil otázku ve věci Kodak144. Žalovaná společnost Kodak vyrábí a prodává
kopírovací stroje, a dále poskytuje jejich servis a opravu. Na straně žalobců stálo několik
nezávislých společností, které se zabývaly servisem a opravami kopírovacích strojů
společnosti Kodak. Mezi žalobci a Kodakem byla po několik let spolupráce, kdy Kodak
poskytoval žalobcům náhradní díly a ti je používali při opravách. V roce 1985 Kodak přestal
žalobcům náhradní díly prodávat. Žalobci podali na Kodak žalobu, ve které namítali, že
odmítnutí licencovat představuje monopolizaci a tudíž je v rozporu s § 2 Shermanova zákona.
Kodak se bránil tím, že jeho náhradní díly jsou patentované. Pokud odmítl náhradní díly
prodávat, pak tím pouze realizoval své výlučné právo, a to představuje řádný obchodní důvod,
který činí jeho jednání imunní před aplikací § 2 Shermanova zákona.
Ninth Circuit převzal řešení, které vyvinul First Circuit pro autorské právo, a aplikoval je na
patenty. Uvedl, že "ačkoliv odmítnutí dodávat může zahrnovat monopolistovo jednostranné
odmítnutí udělit licenci k patentu nebo autorskému dílu, nebo prodat svoje patentované zboží
nebo autorské dílu, monopolistův úmysl vyloučit ostatní ze svého chráněného díla zakládá
vyvratitelnou právní domněnku řádného obchodního důvodu". Odvolací soud k tomu doplnil,
že domněnka může být vyvrácena, pokud žalobce prokáže, že monopolista používá
patentovou obranu jako pretext, neboli zástupný důvod.
Odmítnutí poskytnout licenci k patentu nebo prodat patentované zboží je tedy považováno za
platný obchodní důvod, chránící vlastníka před dopadem soutěžních zákonů, ledaže konkurent
prokáže, že odkaz na patentovou ochranu je pouze zástupným důvodem, a že ve skutečnosti
monopolistův úmysl je soutěžit nepřípustným způsobem.
V případě Kodak soud dospěl k závěru, že ochrana patentových práv, které se Kodak
dovolával, byla pouhou záminkou. Při výslechu vedoucích zaměstnanců společnosti vyšlo
najevo, že v době, kdy společnost začala konkurentům odepírat přístup k patentovaným
součástkám, manažerům "ochrana patentů ani nepřešla přes mysl". Jinými slovy, ochrana
patentů nebyla důvodem pro jejich rozhodnutí. Z tohoto, a dalších důvodů uvedených v
rozhodnutí, soud dovodil, že ochrana patentových práv byla pouze zástupný důvod.
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Skutečným úmyslem bylo vytlačit konkurenty. V důsledku toho byla společnost shledána
vinnou z porušení § 2 Shermanova zákona.
10.2.3

Vyřešení otázky podle Federal Circuit

Odvolací soud pro Federal Circuit se stejnou otázkou zabýval ve věci Xerox145. Skutkově se
jednalo o téměř identický případ jako Kodak. Žalovanou stranou byla společnost Xerox, která
vyrábí, prodává a opravuje kopírovací stroje. Na straně žalobců stálo několik společností,
které poskytovaly servis a opravu Xerox kopírek. Xerox s nimi řadu let spolupracoval.
Počínaje rokem 1984 Xerox začal omezovat přístup k náhradním dílům ke svým kopírkám, až
v roce 1989 přestal náhradní díly žalobcům zcela poskytovat. Ti podali žalobu, ve které
namítali porušení § 2. Xerox se bránil tím, že náhradní díly má patentované, a odmítnutím
jejich poskytování pouze vykonává svoje patentová práva.
Odvolací soud při řešení této otázky vycházel ze své dřívější judikatury, ve které uvedl, že
vlastník patentu může realizovat svoje zákonná práva (vyloučit jiného z výroby, užívání, nebo
prodeje svého vynálezu) bez obavy ze vzniku deliktní odpovědnosti, a to přesto, že jeho
odmítnutí může mít protisoutěžní dopady, za předpokladu, že práva k patentu nezískal
vědomým a úmyslným podvodem na patentovém úřadu, nebo se nejedná o vázaný obchod
(prodej patentovaného zboží je vázán na prodej nepatentovaného zboží), nebo že žaloba na
ochranu patentu není zneužitím žalobního práva.
Žaloba je zneužitím žalobního práva, jestliže (1) je objektivně nedůvodná, a (2) subjektivně
motivována úmyslem žalobce způsobit žalovanému škodu, nikoliv vymoci pro sebe právo.
V daném případě žalobce ani netvrdil, že tyto podmínky jsou splněny, a proto soud uzavřel,
že společnost Xerox pouze realizovala svoje zákonná patentová práva a tudíž má platný
důvod, proč neposkytnout žalobcům licenci.
10.2.4

Srovnání

Řešení všech tří soudů jsou z části shodná a z části se liší. Shodná jsou v tom, že odmítnutí
licencovat je považováno za platný obchodní důvod. Monopolista nemusí prokazovat jiné
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obchodní důvody, stačí tvrdit, že odmítnutími licencovat pouze realizoval své patentové
právo.
Soudy se dále shodnou na tom, že právo odmítnout licencování není absolutní, ale lze jej
vyvrátit.
Soudy se liší v názoru, za jakých podmínek lze domněnku vyvrátit. Je zajímavé srovnat
zejména argument First Circuit a Ninth Circuit. Autorský zákon klade menší důraz na
ekonomickou motivaci autora než patentový zákon. Konečným cílem ochrany poskytované
autorským zákonem je zvýšení umělecké tvořivosti. Umělecká tvořivost nemá dopad na
ekonomický blahobyt společnosti, ale na její duševní blahobyt. V tomto konečném cíli se
autorský zákon liší od patentového zákona, který prostřednictvím zvyšování komerčně
použitelných inovací má za svůj konečný cíl zvýšit ekonomický blahobyt společnosti.
Druhý rozdíl v obou posuzovaných věcech je ten, že odmítnutí licencovat patent bylo
zákonem výslovně uznáno jako dovolené, zatímco k odmítnutí licencovat autorské dílo zákon
mlčí. Odborná literatura z toho dovozuje záměr zákonodárce je patentům vyšší úroveň
ochrany146.
Na základě těchto rozdílů bych předpokládal, že odmítnutí licencovat patent bude více
chráněn před zásahy soutěžního práva než odmítnutí licencovat autorské dílo, protože (1)
patenty více zvyšují ekonomický blahobyt než autorská díla, a (2) je to výslovný úmysl
zákonodárce.
Přes tyto rozdíly však Ninth Circuit převzal verbatim závěr First Circuit, a navíc jej dle mého
názoru oslabil tím, že liberalizoval podmínku, za kterých je možné domněnku vyvrátit.
Zatímco podle názoru First Circuit lze podmínku vyvrátit ve vzácných případech, kdy
uložením deliktní odpovědnosti nebude zmařen účel autorského zákona, podle Ninth Circuit
je dostatečné prokázat záminku.
Federal Circuit však s názorem soutěžních soudů nesouhlasí. Podle něj je odmítnutí
poskytnout licenci vždy zákonným jednáním a tudíž platným důvodem. Může se jevit, že
Federal Circuit z tohoto pravidla připouští tři vyjímky. Za prvé, jestliže se jedná o vázaný
obchod. Pokud však monopolista váže prodej patentovaného zboží na prodej nepatentovaného
146
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zboží, pak tím překračuje rozsah patentové ochrany, protože nikde v patentovém zákoně není
uvedeno, že má právo na vázané obchody. Za druhé, jestliže vlastník získal patent podvodem
na patentovém úřadu. V takovém případě mu patent nebyl udělen po právu, takže žádná
patentová práva ve skutečnosti nemá a proto se jich ani nemůže dovolávat. Jinými slovy,
pokud se patentových práv dovolává, pak jedná nad rozsah práv, která má. Za třetí, jestliže
jeho žaloba na ochranu patentového práva zneužívající. I zde vlastník jedná nad rozsah
zákonné ochrany, která mu náleží, protože zákon nepřiznává právo ke zneužívajícímu jednání.
11.

Závěr k aplikaci doktríny na patenty

Na první pohled se může jevit, že doktrína nezbytných zařízení by měla být u patentů hojně
používána, protože patenty již ze své povahy splňují, nebo mohou splňovat, většinu znaků.
Přesto je doktrína na patenty aplikována zřídka. Důvodem je, že odmítnutí poskytnout licenci
je považováno za platný výkon patentového práva, a je obtížné (podle Ninth Circuit) či
nemožné (Federal Circuit) prokázat opak. Jedná-li vlastník v rozsahu patentových práv, pak je
nemožné prokázat jeden znak doktríny (absence řádného obchodního důvodu) a tím použití
doktríny nepřipadá v úvahu.
Dosavadní vývoj soudní praxe je však neuspokojivý, a to ve dvou směrech. Za prvé, přetrvává
tzv. circuit split. Odvolací soudy nejsou schopné zaujmout jednotný názor na otázku, za
jakých podmínek je výkon patentových práv řádným obchodním důvodem pro odmítnutí
licence. Za druhé, Supreme Court stále mlčí k platnosti doktríny nezbytných zařízení.
Kritéria poměřování
V sekci 1 bylo namítáno, že při aplikaci pravidla rozumu na hmotné statky se poměřují pouze
prosoutěžní a protisoutěžní aspekty, a nebere se v potaz ochrana vlastnického práva, svobody
podnikání, apod.
U patentů je tomu jinak. Při aplikaci pravidla rozumu se posuzuje, zda měl soutěžitel platné
důvody pro své jednání (odmítnutí licence). Opět proti sobě stojí protisoutěžní aspekty
jednání a prosoutěžní aspekty jednání. Na stranu prosoutěžních aspektů je však přidána posila,
v podobě ochrany patentového práva. Tato posila zcela převáží všechna soutěžní negativa,
které odmítnutí licence přináší. Je natolik dominantní, že ji nelze převážit (Federal Circuit)
nebo jen vyjímečně (Ninth Circuit). Jakékoliv krátkodobé ztráty v podobě neúčinné soutěže
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jsou převáženy dlouhodobými výhodami, které vynálezecká činnost přináší pro blahobyt
společnosti.
Je nutno dodat, že tento stav není výsledkem judikaturního vývoje, ale je politickým
rozhodnutím. Byli to "otcové zakladatelé", kteří v americké ústavě přiznali vynálezcům
výlučná práva. Má-li vynálezce výlučná práva, a použije-li vynález v obchodě (což se
předpokládá), pak získává ekonomický monopol. Tím je soutěž vyloučena. Bylo tedy
politickým rozhodnutím dovolit, aby k takovým krátkodobým ztrátám v podobě neúčinné
soutěže docházelo, protože se předpokládalo, že budou více jak nahrazeny dlouhodobými
zisky v podobě zvýšené inovace.
12.

Srovnání závěrů sekce 1 a sekce 2

Doktrína nezbytných zařízení je nižšími soudy aplikována na hmotné věci a služby bez
většího problému. Většina znaků doktríny není judikatorně vymezena: není známo, jaké
skutečnosti lze považovat za "zařízení", lze těžko předvídat, která zařízení lze ekonomicky a
prakticky duplikovat a která již nikoliv, a je rovněž těžko předvídatelné, co představuje
rozumný obchodní důvod pro odmítnutí.
Má-li se soutěžitel vyhnout deliktní odpovědnosti, musí mít pro své jednání rozumný
obchodní důvod. Nemůže se spoléhat, že zařízení je jeho vlastnictvím a on pouze vykonává
své vlastnické právo. I pokud by tomu tak bylo, a soutěžitel neměl žádné protisoutěžní
úmysly, bude na základě doktríny shledán vinný z porušení zákona.
Doktrína omezuje vlastnické právo nepřímo, pod hrozbou vzniku deliktní odpovědnosti.
Soutěžitel je nucen zpřístupnit tu část zařízení, kterou on sám nepotřebuje, a to v rozsahu a na
dobu, jak potřebuje konkurent. Je tedy omezena ta složka vlastnického práva, která se týká
práva nakládat s předmětem vlastnictví.
Co se týče aplikace doktríny na patenty, je závěr odlišný. Právo vlastníka vyloučit ostatní z
užívání vynálezu je považováno za platný důvod pro odmítnutí poskytnout licenci. Není tedy
splněn jeden znak doktríny. Podle jednoho odvolacího soudu lze tento důvod vyvrátit, pokud
se prokáže záminka, podle druhého odvolacího soudu nikoliv, důvod platí vždy.
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Právo však musí být vykonáváno v rozsahu, v jakém zákon přiznává. Je-li právo vykonáváno
nad rozsah patentového zákona, pak na odchylné jednání dopadá soutěžní zákony. Nemá-li
být soutěžitel shledán deliktně odpovědný, musí v rámci odchylky jednat v souladu s nimi.

Část II. Evropská unie
Tato část práce pojednává o použítí doktríny nezbytných zařízení v soutěžním právu Evropské
unie.

Sekce 1: Aplikace doktríny na hmotné statky
V této sekci bude popsáno, jak soutěžní právo Evropské unie pojímá a aplikuje doktrínu
nezbytných zařízení na "hmotné statky" (definice pojmu výše).
Základní právní předpisy evropského soutěžního práva jsou shrnuty v příloze č. 3.
Komplexním zpracováním problematiky se zabýval např. Faull a Nikpay (1999), Goyder
(1998), Roth a Rose (2008), Jones a Sufrin (2011).
Sekce 1 je strukturována tak, že nejprve budou popsány základy čl. 102 SFEU a vztah tohoto
článku k doktríně. Poté bude přistoupeno k vlastní analýze doktríny: bude vyjasněno, co se
rozumí doktrínou nezbytných zařízení v evropském soutěžním právu, a za použití rozhodnutí
Komise a soudů budou vymezeny její jednotlivé znaky. Následovat bude stručný přehled
jejích nedostatků. Závěrem bude popsáno, za jakých podmínek a do jaké míry může doktrína
omezit vlastnické právo k hmotným statkům.
13.

Článek 102 SFEU a jeho vztah k doktríně

Rovněž v evropském soutěžním právu je doktrína považována za zvláštní skutkovou podstatu,
a to čl. 102 SFEU. Podle tohoto článku platí:
S vnitřním trhem je neslučitelné, a proto zakázané, pokud to může ovlivnit obchod
mezi členskými státy, aby jeden nebo více podniků zneužívaly dominantního
postavení na vnitřním trhu nebo jeho podstatné části. Takové zneužívání může
zejména spočívat: ... (seznam příkladů).
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S vnitřním trhem je neslučitelné, a proto zakázané, pokud to může ovlivnit obchod
mezi členskými státy, aby jeden nebo více podniků zneužívaly dominantního
postavení na vnitřním trhu nebo jeho podstatné části.
Takové zneužívání může zejména spočívat:
a) v přímém nebo nepřímém vynucování nepřiměřených nákupních nebo
prodejních cen anebo jiných nerovných obchodních podmínek;
b) v omezování výroby, odbytu nebo technického vývoje na úkor
spotřebitelů;
c) v uplatňování rozdílných podmínek vůči obchodním partnerům při plnění
stejné povahy, čímž jsou někteří partneři znevýhodňováni v hospodářské
soutěži;
d) v podmiňování uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění,
která ani věcně, ani podle obchodních zvyklostí s předmětem těchto smluv
nesouvisejí.
Článek 102 se sestává ze dvou odstavců. První odstavec má povahu generální klauzule. Druhý
odstavec uvádí čtyři příklady zakázaného jednání.
Zakázaná jednání se obvykle dělí do dvou kategorií, vykořisťující jednání a vylučující
jednání. V rámci těchto kategorií pak rozhodovací praxe vyvinula další klasifikační schéma,
ve kterém jsou jednotlivé skutkové podstaty seskupeny podle svých podstatných
charakteristik. Příkladem může být klasifikace, kterou použila Komise ve svých Pokynech:
 výhradní dohody
o výhradní odběr
o podmíněné rabaty
 vázaný a spojený prodej
 predátorské jednání
 odmítnutí dodávek a zmenšování rozpětí
Pod pojmem "odmítnutí dodávek" je zahrnuta široká škála praktik, například odmítnutí dodat
výrobky stávajícím nebo novým zákazníkům, odmítnutí udělit práva k duševnímu vlastnictví,
včetně příkladů, kdy je udělení práv nezbytné k poskytnutí informací o rozhraních, a
odmítnutí umožnit přístup k nezbytnému zařízení nebo síti (bod 78 Pokynů).
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Z výše popsané klasifikace tedy vyplývá, že "odmítnutí přístupu k nezbytnému zařízení" je
považováno za kategorii jednání zakázaného podle článku 102 SFEU. V rámci této kategorie
pak existuje několik skutkových podstat, které se od sebe liší ve svých konkrétních znacích.
Jednou z těchto skutkových podstat je to, co americké právo nazývá "doktrína nezbytných
zařízení".
Vztah mezi čl. 102 SFEU a doktrínou je tedy takový, že doktrína nezbytných zařízení je
jednou z mnoha zvláštních skutkových podstat této generální klauzule.
14.

Definice doktríny

Účelem této kapitoly je vyjasnit, jak je doktrína nezbytných zařízení vymezena v evropském
soutěžním právu, to jest jak se nazývá a jaké má znaky.
V americkém soutěžním právu je doktrína vymezena poměrně jednoznačně. Pro připomenutí,
doktrínou nezbytných zařízení se rozumí zvláštní skutková podstata § 2 Shermanova zákona.
Jedná se o skutkovou podstatu, která byla vytvořena rozhodovací praxí soudů. Skutková
podstata má poměrně přesně vymezené a obecně uznávané znaky, a rozhodovací praxe ji
označují vlastním jménem (essential facility doctrine). V rozhodovací praxi soudů se používá
tak, že jsou-li znaky doktríny naplněny, soud shledá podnik vinným z porušení § 2
Shermanova zákona.
V evropském soutěžním právu je situace odlišná. Ačkoliv je zřejmé, že Komise a soudy v
některých případech pracují se skutkovou podstatou, která je shodná se znaky doktríny
nezbytných zařízení, tuto skutkovou podstatu nikterak neoznačují. Jinými slovy, evropská
rozhodovací praxe pracuje se zvláštní skutkovou podstatou, která je shodná s americkou
doktrínou, avšak nepoužívá pro ni tento název. To lze doložit následujícím přehledem:
1. V rozhodnutích Soudního dvora nelze použití názvu "doktrína nezbytných zařízení"
dohledat. Dle mých vědomostí soud v žádném rozhodnutí nepoužil tento název k
označení skutkové podstaty, se kterou pracoval.
2. V rozhodnutích Tribunálu rovněž nelze použití názvu "doktrína nezbytných zařízení"
dohledat. Soud v několika případech použil výraz "essential facility" aby označil
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určitou infrastrukturu147. Jednalo se vždy o pojmenování infrastruktury, nikoliv o
pojmenování skutkové podstaty. Soud se pojmenování skutkové podstaty vyhnul i
přesto, že generální advokát tento název použil ve svém stanovisku148.
3. V rozhodnutích Komise nelze použití názvu "doktrína nezbytných zařízení" dohledat.
Na jedné straně je zřejmé, že Komise s pojmem "nezbytné zařízení" pracuje149. Jak
Komise tomuto pojmu rozumí vyplývá z jejích rozhodnutí nebo publikací: tak
například, Komise definovala pojem v rozhodnutí ve věci Sea Containers150 (bod 66),
nebo ve XXV. zprávě o soutěžní politice151 (bod 40) nebo ve Slovníku pojmů
používaných v EU soutěžní politice152.
Na druhou stranu je proto překvapivé, že Komise nikdy nepoužila název "essential
facility doctrine" nebo jeho jazykovou mutaci153 pro označení skutkové podstaty, se
kterou pracovala a která se týkala přístupu k nezbytnému zařízení154.
Z rozhodnutí Komise naopak vyplývá, že Komise používá pojem "essential facility" i
v případech, kdy se o použití doktríny nezbytných zařízení zjevně nejedná. Příkladem
může být věc Sealink/ B&I – Holyhead155. Komise označila přístav za "essential

147

např. bod 73 a 98 ve věci Coe Clerici Logistics SpA v. Commission of the European Communities
podporovaná Autoritá Portuale di Ancona, rozhodnutí Soudu prvního stupně ze dne 17.6.2003, věc T-52/00;
nebo AstraZeneca AB a AstraZeneca plc v. Evropská komise, rozhodnutí Tribunálu ze dne 1.7.2010, věc
T‑321/05.
148
Např. stanovisko generálního advokáta pod bodem 46, 47, 48 ve věci Oscar Bronner GmbH & Co. KG et.
al., rozhodnutí Soudního dvora ze dne 26.11.1998, věc C-7/97.
149
Např. bod 41, 42 ve věci Sealink/ B&I – Holyhead, rozhodnutí Komise ze dne 11.6.1992 o předběžném
opatření, věc číslo IV/34.174; nebo bod 66, 67 ve věci Sea Containers v. Stena Sealink, rozhodnutí Komise ze
dne 21.12.1993 o předběžném opatření, číslo IV/34.698 (94/19/EC), Úřední věstník L 15/8; nebo bod 66, 67 ve
věci European Night Service Ltd. (ENS) et al. v. Commission of the European Communities, rozhodnutí
Tribunálu ze dne 15.8.1998, ve spojených věcech T-374/94, T-375/94, T-384/94 a T-388/94.
150
Sea Containers v. Stena Sealink, rozhodnutí Komise ze dne 21.12.1993 o předběžném opatření, číslo
IV/34.698 (94/19/EC), Úřední věstník L 15/8
151
Např. XXVth. Report on Competition Policy, bod 40.
152
Directorate-General for Competition (2002). Glossary of terms used in EU competition policy. Antitrust and
control concentrations. European Commission, Brussels.
153
Komise nepoužila ani jazykové mutace, např. "indispensable facility doctrine" nebo "essential infrastructure
doctrine" apod.
154
Hatzopoulos (2006) na str. 6 uvádí, že Komise výslovně referuje na doktrínu nezbytných zařízení ve svých
rozhodnutích. Autor neuvádí, o jaká rozhodnutí se jedná. Všechna rozhodnutí, která autor cituje, jsem prošel a
žádný takový odkaz v nich uveden nebyl.
155
Zrcek (2008) na str. 42 uvádí, že "První výslovný odkaz na doktrínu essential facilities v rozhodovací praxi
Komise se objevil již v roce 1992 v rozhodnutí o předběžném opatření ve věci Sealink v. B&I Holyhead." Je
pravda, že Komise v bodě 41 a 42 celkem 5x použila pojem "essential facility", aby označila přístav jako
nezbytnou infrastrukturu pro provozování lodní přepravy. Není však pravda, že Komise použila pojem "essential
facility doctrine". Její rozhodnutí nebylo na doktríně založeno. Komise nařídila předběžné opatření, protože SHL
jakožto provozovatel přístavu jednal diskriminačně, protože souhlasil, aby SSL změnila harmonogram svých
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facility" a vyšetřovaný podnik shledala vinným na základě diskriminačního jednání. O
použití doktríny se nejednalo a ani jednat nemohlo, protože nebyl splněn znak
odmítnutí (ani nepřímého odmítnutí). Druhým příkladem je věc Irish Continental
Group156. Komise označila přístav za "essential facility" a vyšetřovaný podnik
shledala vinným na základě diskriminačního jednání. O použití doktríny se rovněž
nejednalo, protože mezi dotčenými podniky nebyl konkurenční vztah.
Komise tedy používá pojem "essential facility" i ve skutkových podstatách, které
nemají s doktrínou nezbytných zařízení nic společného. Jinými slovy, samotná
skutečnost, že Komise v rozhodnutí použije pojem "essential facility" ještě
neznamená, že Komise použila doktrínu nezbytných zařízení. Mohla použít jinou
skutkovou podstatu, založenou např. na diskriminaci.
Shrnuto, evropská rozhodovací praxe se skutkovou podstatou "doktríny nezbytných zařízení"
zjevně pracuje (např. Bronner)157, avšak vyhýbá se tomu, aby tuto skutkovou podstatu
označovala jejím americkým názvem nebo si pro ni vytvořila svůj vlastní název.
Nelze-li použití doktríny v rozhodnutích vystopovat podle jejího názvu, je nutné v každém
individuálním případě posuzovat, s jakými znaky Komise nebo soud v rozhodnutí pracovaly.
Pokud posuzovaly stejné znaky, na kterých je založena americká doktrína, pak lze uzavřít, že
rozhodnutí je založeno na této zvláštní skutkové podstatě, to jest na doktríně nezbytných
zařízení, byť není takto pojmenovaná.
Obtíže nastávají, pokud Komise nebo soud použijí skutkovou podstatu, která se v jednom
znaku liší od americké doktríny. Tak například, pokud soud shledá zneužití dominantního
postavení v případě, kdy dominantní podnik odepře zájemci přístup k nezbytnému a
nenahraditelnému zařízení, avšak není se zájemcem v konkurenčním vztahu, a to ani
potenciálně158. Použil soud v takovém případě doktrínu nezbytných zařízení, či nikoliv? Co

plaveb a tím způsobila, že díky vlnobití projíždějících lodí SSL se naloďování lodí B&I 4x denně protáhlo z
obvyklých 15 minut na 30 minut. V tom Komise shledala znevýhodnění, a jelikož k tomu správce přístavu dal
souhlas, tak i diskriminační jednání správce přístavu. Společnosti B&I nebyla nikdy odepřena možnost přístav
používat.
156
Irish Continental Group v. CCI Morlaix, rozhodnutí Komise ze dne 16.5.1995 o předběžném opatření, číslo
IV/35.388.
157
Oscar Bronner GmbH & Co. KG et. al., rozhodnutí Soudního dvora ze dne 26.11.1998, věc C-7/97.
158
Příkladem takového rozhodnutí je Irish Continental Group v. CCI Morlaix, rozhodnutí Komise ze dne
16.5.1995 o předběžném opatření, číslo IV/35.388.
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když soud shledá odpovědnost na základě skutkové podstaty, která se od doktríny liší ve 2
znacích? Nebo ve 3 znacích? Lze stále hovořit o použití doktríny nezbytných zařízení?
14.1

Kterou definici použít ?

Jak tedy definovat doktrínu nezbytných zařízení v evropském právu?
První možností je vycházet z toho, jak je doktrína definována v rozhodovací praxi. Problém s
tímto přístupem je, že rozhodovací praxe název "doktrína nezbytných zařízení" nepoužila a
tudíž tato doktrína není nikde definována. Rozhodovací praxe pracuje s mnoho skutkovými
podstatami, které jsou si často velmi podobné. Pokud tyto skutkové podstaty nepojmenuje,
pak nelze odlišit, kterou skutkovou podstatu (nebo skupinu skutkových podstat) považuje za
doktrínu, a kterou již nikoliv.
Druhou možností je použít definicí, se kterou pracuje odborná literatura. Problém s tímto
přístupem je, že odborná literatura se na jednotné definici neshodla. Hatzopoulos (2006)
nabízí přehled různých variant, které evropská definice doktríny může nabývat.
Třetí možností je použít americkou definici. Je-li doktrína precizně a ustáleně definována v
americké rozhodovací praxi, a pokud z evropské rozhodovací praxe nelze učinit závěr o tom,
že by měla být definována odlišně, pak je třeba i v evropském kontextu považovat za doktrínu
nezbytných zařízení to, co je za ni považováno v USA.
Není tedy zpochybňováno, že doktrína nezbytných zařízení v evropské rozhodovací praxi
existuje a že je používána (byť není nazývána svým jménem). Jelikož však nelze dohledat, že
by Komise nebo soudy definovaly doktrínu odlišně, je předpokládáno, že evropská doktrína
má stejné znaky jako americká doktrína.
14.2

Definice doktríny v evropském kontextu

V americkém soutěžním právu byla doktrína zvláštní skutkovou podstatou § 2 Shermanova
zákona. Měla 7 zvláštních znaků (popsaných výše) a jeden obecný znak – jednání
monopolního podniku musí ovlivňovat obchod mezi státy nebo se zahraničím.
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V evropském soutěžním právu je doktrína zvláštní skutkovou podstatou čl. 102 SFEU.
Doktrína má rovněž 7 zvláštních znaků, shodných s americkými, avšak liší se v obecných
znacích. Nově má dva, a to (1) jednání dominantního podniku musí ovlivňovat obchod mezi
členskými státy unie, a (2) ke zneužití dominantního postavení musí dojít na vnitřním trhu
nebo jeho podstatné části.
15.

Jednotlivé znaky doktríny

Účelem této kapitoly je popsat, jak evropská rozhodovací praxe vymezila jednotlivé znaky
doktríny nezbytných zařízení, a to ve vztahu k hmotným statkům a službám. Nebudou tedy
vymezeny znaky ve vztahu k patentům, příp. jiných práv duševního vlastnictví – takové
vymezení je předmětem sekce 2.
V této kapitole rovněž nebudou popisovány ostatní zneužívající praktiky dominantních
podniků, jako například vynucování nepřiměřených podmínek, vázané obchody,
diskriminace, zastavení nebo omezení výroby, výzkumu a vývoje, nebo nepřiměřeně nízké
ceny.
15.1

Zařízení

Obsah pojmu není v evropské rozhodovací praxi vymezen. Zejména chybí vymezení vnějších
limitů (tj. co lze ještě považovat za zařízení, a co již nikoliv).
Přehled skutečností, které jsou označovány za "nezbytné zařízení", je uveden níže. V přehledu
jsou uvedeny nejen skutečnosti, které byly za nezbytné zařízení označeny v rozhodnutích
Komise nebo soudů, ale rovněž i skutečnosti, které byly předmětem odepření ve sporech,
které odborná literatura159 považuje za aplikaci doktríny nezbytných zařízení.
 námořní přístav160
 molo v přístavu161

159

Např. Jones a Sufrin (2011), Mosso, E.E. a Ryan, S. (1999), Temple Lang (1994), Thompson a O´Flaherty
(2008).
160
Port of Rødby, rozhodnutí Komise ze dne 21.12.1993, (94/119/EC), Úřední věstník L 55/52; Sealink/ B&I –
Holyhead, rozhodnutí Komise ze dne 11.6.1992 o předběžném opatření, věc číslo IV/34.174; Sea Containers v.
Stena Sealink, rozhodnutí Komise ze dne 21.12.1993 o předběžném opatření, číslo IV/34.698 (94/19/EC),
Úřední věstník L 15/8; Irish Continental Group v. CCI Morlaix, rozhodnutí Komise ze dne 16.5.1995 o
předběžném opatření, číslo IV/35.388.
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 železniční trať, posádka vlaku, lokomotivy162
 odbavovací lampa pro letadla163
 chemické látky164
 motorový benzín165
 zboží (uhlí166, banány167)
 hudební nástroje168
 náhradní díly pro pokladny169, pro hudební nástroje170
 rezervační systém letecké společnosti171
 interlining rezervačních systémů172
 celostátní distribuční síť novin173
 televizní vysílání174
 interoperabilita operačního systému počítačů175
15.2

Monopolní síla

Evropské právo nepoužívá pojem "monopolní síla", ale pracuje s pojmem dominantní
postavení. Ve všech rozhodnutích, která byla založena na znacích doktríny, bylo dominantní

161

Coe Clerici Logistics SpA v. Commission of the European Communities podporovaná Autoritá Portuale di
Ancona, rozhodnutí Soudu prvního stupně ze dne 17.6.2003, věc T-52/00.
162
European Night Service Ltd. (ENS) et al. v. Commission of the European Communities, rozhodnutí Tribunálu
ze dne 15.8.1998, ve spojených věcech T-374/94, T-375/94, T-384/94 a T-388/94.
163
Flughafen Frankfurt/Main AG, rozhodnutí Komise ze dne 14.1.1998, číslo IV/34.801 (98/190/EC), Úřední
věstník L 72/30.
164
Instituto Chemioterapico Italiano SpA a Commercial Solvents Corporation, v. Commision of the European
Communities, rozhodnutí Soudního dvora ze dne 6.3.1974, spojené věci 6/73 a 7/73.
165
Benzine en Petroleum Handelsmaatschappij BV, British Petroleum Raffinaderij Nederland NV, British
Petroleum Maatschappij Nederland BV v. Commission of the European Communities, rozhodnutí Soudního
dvora ze dne 29.6.1978, věc 77/77.
166
National Coal Board, National Smokeless Fuels Limited a National Carbonizing Company Limited,
rozhodnutí Komise ze dne 29.10.1975 (76/185/ECSC), Úřední věstník L 35/6.
167
United Brands Company a United Brands Continental B.V. v. Commission of the European Communities,
rozhodnutí Soudního dvora ze dne 14.2.1978, věc 27/76.
168
BBI/Boosey & Hawkes, rozhodnutí Komise ze dne 29.7.1987 (87/500/EEC), Úřední věstník L 286/36.
169
Hugin/Liptons, rozhodnutí Komise ze dne 8.12.1977, číslo IV/29.132 (78/68/EEC), Úřední věstník L 22/23.
170
BBI/Boosey & Hawkes, rozhodnutí Komise ze dne 29.7.1987 (87/500/EEC), Úřední věstník L 286/36.
171
London European – Sabena, rozhodnutí Komise ze dne 4.11.1988, věc číslo IV/32.318, Úřední věstník L
317/47.
172
British Midland v. Aer Lingus, rozhodnutí Komise ze dne 26.2.1992, číslo IV/33.544 (92/213/EEC), Úřední
věstník L 96/34.
173
Oscar Bronner GmbH & Co. KG et. al., rozhodnutí Soudního dvora ze dne 26.11.1998, věc C-7/97.
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Microsoft Corp. et al. v. Komise Evropských společenství, rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 17.9.2007,
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postavení vyžadováno. Tento závěr je však předem daný, protože existence "dominantního
postavení" je jedním z neopomenutelných prvků čl. 102 SFEU.
15.3

Konkurenční vztah

Ve všech rozhodnutích, která byla na doktríně nezbytných zařízení založena, byla existence
konkurenčního vztahu požadována. Tento závěr je však předem daný, protože pokud je
evropská doktrína definována podle svého amerického vzoru, pak lze za rozhodnutí, ve
kterých byla doktrína použita, považovat pouze taková rozhodnutí, ve kterých je tento znak
splněn.
V odborné literatuře176 se uvádí, že doktrína nezbytných zařízení byla použita ve věci United
Brands177. V tomto sporu bylo namítáno, že jeden z největších světových obchodníků s
banány, společnost United Brands Company zneužila svoje dominantní postavení, když
přestala dodávat zelené banány dánskému distributorovi společnosti Olesen. Komise a
následně i Tribunál shledaly, že její jednání bylo zneužívající. Jelikož vztah mezi oběma
podniky byl vztahem dodavatele a odběratele, to jest, chyběl mezi nimi konkurenční vztah,
nelze tento případ považovat za aplikaci doktríny nezbytných zařízení.
V odborné literatuře se dále uvádí, že doktrína nezbytných zařízení byla použita ve věci Irish
Continental Group178. Námořní přístav ve městě Morlaix, Francie vlastnila a provozovala
místní obchodní komora, CCI Morlaix. Přístav používala plavební společnost B&I, která z něj
provozovala trajektovou přepravu osob mezi Francií a Anglií/Irskem.
Obchodní komora vlastnila 5% obchodní podíl v plavební společnosti B&I, a zástupce
obchodní komory byl členem správní rady B&I.
Přístupu do přístavu se domáhala irská plavební společnost ICG, která rovněž podnikala v
trajektové přepravě a hodlala nabídnout spojení mezi Francií a Irskem. Správce přístavu ji
však používání přístavu neumožnil. Irská společnost se tedy obrátila se stížností na Komisi.
Komise posoudila jednání správce přístavu jako diskriminační, a uložila správci přístavu
povinnost přístup zpřístupnit.
176

Např. Temple Lang (1994).
United Brands Company a United Brands Continental B.V. v. Commission of the European Communities,
rozhodnutí Soudního dvora ze dne 14.2.1978, věc 27/76.
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Irish Continental Group v. CCI Morlaix, rozhodnutí Komise ze dne 16.5.1995 o předběžném opatření, číslo
IV/35.388.
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Skutkový stav by bylo možné podřadit pod doktrínu nezbytných zařízení, pokud by mezi
vlastníkem nezbytného zařízení (tj. správcem přístavu) a zájemcem o jeho používání (irská
společnost ICG) existoval konkurenční vztah. Přestože mezi správcem přístavu a uživatelem
přístavu (společnost B&I) bylo určité ekonomické propojení (5% obchodní podíl, člen správní
rady), těžko lze hovořit o vztahu ovládající a ovládané společnosti, tj. o jednom ekonomickém
subjektu. Mezi správcem přístavu, který ovládal "nezbytné zařízení" (přístav) a mezi
podnikem požadujícím přístup k tomuto nezbytnému zařízení, tedy nebyl konkurenční vztah.
Nelze tedy hovořit o aplikaci doktríny nezbytných zařízení, ale o použití jiné skutkové
podstaty (např. diskriminační přístup dominantního podniku k odběratelům).
Shrnuto, pokud z evropské rozhodovací praxe jednoznačně neplyne, že by doktrína měla být
definována odlišně, pak je třeba vycházet z americké definice. Americká definice stanoví, že
znakem doktríny je konkurenční vztah. To znamená, že i v evropské praxi lze za použití
doktríny považovat jen taková rozhodnutí, ve kterých byl tento znak splněn.
15.4

Nezbytnost

V rozhodovací praxi i odborné literatuře existuje určitá míra nejasnosti ohledně toho, co tento
znak znamená. Lze to ilustrovat na třech příkladech.
Prvním příkladem je definice tohoto znaku uvedená v Pokynech (bod 83). Znak je zde
označen jako "Objektivní nutnost vstupu" a je definován následovně: "Vstup je
nepostradatelný, pokud neexistuje žádná skutečná nebo možná náhrada, kterou by mohli
konkurenti na navazujícím trhu použít, aby přinejmenším v dlouhodobém horizontu čelili
nepříznivým důsledkům odmítnutí. V tomto ohledu Komise obvykle posoudí, zda by
konkurenti mohli v dohledné budoucnosti účinně reprodukovat vstup vyráběný dominantním
podnikem. Pojem reprodukování znamená vytvoření alternativního zdroje účinných dodávek,
který je schopen konkurentům umožnit, aby vyvíjeli konkurenční tlak na dominantní podnik
na navazujícím trhu."
Druhým příkladem je rozhodnutí Soudního dvora ve věci Bronner (bod 46), kde soud uvádí,
že aby zařízení bylo nepostradatelné (indispensable), nesmí existovat ekonomicky
realizovatelný způsob jeho náhrady.
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Třetí příklad je z odborné literatury. Turner (2010) uvádí, že "produkt je ... nepostradatelný
(indispensable) ... pokud pro technické, právní nebo ekonomické překážky je nemožné nebo
alespoň nedůvodně obtížné pro ostatní podniky vytvořit nebo získat alternativy ..." (str. 89).
Z obou příkladů vyplývá, že "nezbytnost" je zaměňována za "duplikovatelnost". Nezbytnost
se ale vztahuje k funkci, kterou zařízení hraje v podnikatelském záměru konkurenta. Znak má
odpovědět na otázku, zda konkurent může realizovat svůj podnikatelský záměr i bez přístupu
k zařízení, to jest, zda zařízení je pro jeho záměr zbytné nebo nezbytné. Duplikovatelnost se
vztahuje ke konkrétnímu zařízení konkrétního monopolního podniku. Znak má odpovědět na
otázku, zda je skutečně nutné uložit monopolnímu podniku povinnost zpřístupnit zařízení,
nebo zda může konkurent toto nařízení nahradit, například tím, že si vybuduje vlastní
zařízení, nebo že si zařízení obstará od jiného vlastníka.
Přes výše popsané výhrady však rozhodovací praxe použila tento znak v jiných rozhodnutích
správně179. Příkladem je věc Ladbroke180, popsaná v kapitole týkající se patentů.
Ve většině rozhodnutí týkajících se přístupu k hmotným statkům nebo službám nebylo splnění
tohoto znaku testováno. Nezbytnost se předpokládala, což vzhledem k povaze mnohých věci
bylo pochopitelné. Příkladem mohou být tři spory týkající se námořních přístavu181. Ve všech
třech sporech se lodní společnost domáhala přístupu k přístavu a tvrdila, že přístav
představuje nezbytné zařízení pro její podnikání. Jelikož je zjevné, že loď potřebuje zakotvit v
přístavu, aby mohla vyložit přepravované osoby a náklad, nezbytnost přístavu pro tento druh
podnikání byla prostě předpokládána.
Závěrem jeden příklad, kdy znak "nezbytnosti" nebyl splněn. V odborné literatuře182 se uvádí,
že Komise použila doktrínu nezbytných zařízení ve věci British-Midland/Aer Lingus183.
Nezbytným zařízením mělo být "interlining" mezi rezervačními systémy letecké společnosti
Aer Lingus a letecké společnosti British-Midland. Interlining znamená, že rezervační systémy
179

Správně je používán i v ostatní odborné literatuře, např. Forrester a Czapracka (2011) správně uvádějí, že
"vstup je nenahraditelný jednoduše tehdy, pokud bez něj nelze podnikat" (str. 154).
180
Tiercé Ladbroke SA v. Commission of the European Communities, rozhodnutí Soudu prvního stupně ze dne
12.6.1997, věc T-503/93.
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Sea Containers v. Stena Sealink, rozhodnutí Komise ze dne 21.12.1993 o předběžném opatření, číslo
IV/34.698 (94/19/EC), Úřední věstník L 15/8; dále Port of Rødby, rozhodnutí Komise ze dne 21.12.1993,
(94/119/EC), Úřední věstník L 55/52; dále Irish Continental Group v. CCI Morlaix, rozhodnutí Komise ze dne
16.5.1995 o předběžném opatření, číslo IV/35.388.
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Jones a Sufrin (2011) na str. 487.
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British Midland v. Aer Lingus, rozhodnutí Komise ze dne 26.2.1992, číslo IV/33.544 (92/213/EEC), Úřední
věstník L 96/34.
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jsou propojené, takže letenky jednoho přepravce je možné rezervovat a zakoupit
prostřednictvím rezervačního systému druhého dopravce, a vice versa. V předmětném sporu
společnost British-Midlands začala nabízet lety na lince London – Dublin, a tím začala
konkurovat společnosti Aer Lingus, který v reakci na to odepřel British-Midland přístup k
interlining. Aer Lingus odůvodnil odepření tím, že British-Midland se obohacuje na jeho účet,
protože díky interlining může nabízet veřejnosti velký počet letů, které ve skutečnosti nejsou
jejími a které by za použití vlastních kapacit nemohla nabídnout. Interlining tedy umožňuje
presentovat se jako velký přepravce, ač ve skutečnosti není. Tím je Aer Lingus, jakožto velký
přepravce, připraven o jednu ze svých konkurenčních výhod.
Ačkoliv interlining bylo označeno za nezbytné zařízení, ve skutečnosti "nezbytné" nebylo.
British-Midland nepotřebovala interlining s Aer Lingus, aby mohla prodávat letenky na lince
London – Dublin. Mohla i nadále používat svůj vlastní rezervační systém. Sice tím mohla být
poněkud znevýhodněna, nikoliv avšak vyloučena ze soutěže. To bylo potvrzeno i v samotném
rozhodnutí Komise: British-Midland se i bez interlining podařilo vybudovat podstatný tržní
podíl na této konkrétní lince (bod 29). I pro tento příklad však platí, že nelze hovořit o
aplikaci doktríny nezbytných zařízení, ale o použití jiné skutkové podstaty (např.
diskriminační přístup).
15.5

Duplikovatelnost

K vymezení tohoto znaku v Pokynech viz. výše (znak "nezbytnosti"). Není bez zajímavosti,
že Komise ve svém vymezení nikterak nespecifikuje, zda duplikování musí být ekonomicky
nebo prakticky možné.
Pro vymezení duplikovatelnosti je zřejmě nedůležitější rozhodnutí soudu ve věci Bronner184,
protože v něm soud definoval ekonomická kritéria.
V této věci se spor týkal přístupu k celostátní distribuční síti denního tisku. Společnost
Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG (dále jen "Mediaprint")
vydávala deníky Neue Kronen Zeitung a Kurier. Vlastnila dvě dceřiné společnosti, které byly
zodpovědné za jejich marketing a distribuci. V roce 1994 byl tržní podíl těchto dvou deníku
na rakouském trhu 46.8 % dle počtu výtisků a 42 % dle reklamních příjmů. Mediaprint si
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Oscar Bronner GmbH & Co. KG et. al., rozhodnutí Soudního dvora ze dne 26.11.1998, věc C-7/97.
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vytvořil celonárodní distribuční síť, která zajišťovala doručování novin do domácnosti v
časných ranních hodinách.
Oscar Bronner GmbH & Co. KG (dále jen "Bronner") byl nakladatel deníku Der Standard. V
roce 1994 byl tržní podíl tohoto deníku na rakouském trhu 3.6% podle počtu výtisků a 6%
podle reklamních příjmů.
Bronner požadoval, aby Mediaprint zahrnul jeho noviny do své distribuční sítě, za úhradu.
Argumentoval, že alternativní způsob doručování novin, prostřednictvím poštovní přepravy,
nepředstavuje možnou alternativu, protože poštovní doručení probíhá až pozdě ráno. Rovněž
argumentoval, že vytvořit si vlastní distribuční síť by bylo pro něj neziskové.
Spor byl projednáván před rakouským soutěžním soudem, který SD předložil dvě předběžné
otázky. Soudní dvůr se v odpovědi soustředil na to, zda Bronner má k dispozici alternativní
možnosti doručování novin. Soudu uvedl, že není sporu o tom, že existují jiné způsoby
distribuce denního tisku, jako například poštou nebo prodejem v obchodech nebo novinových
stáncích. Ačkoliv tyto způsoby mohou být méně výhodné, přesto existují, a jiní vydavatelé
novin je používají k distribuci. Navíc, nejsou žádné překážky technické, právní nebo
ekonomické povahy, které by vyloučily nebo nedůvodně ztížily vydavatelům novin, aby si
vytvořil vlastní distribuční síť, a to buď vlastními silami, nebo ve spolupráci s jinými
vydavateli, a tu používali k distribuci svého tisku. Soud zdůraznil, že při posuzování, zda lze
distribuční síť ekonomicky duplikovat je třeba posoudit nikoliv, jaká je ekonomická
návratnost pro nakladatele s malým nákladem (tj. Bronner), ale jaká je návratnost pro
nakladatele, jehož distribuční síť je duplikována (tj. Mediaprint).
Jinými slovy, Bronner nemůže argumentovat, že vytvoření vlastní distribuční sítě není
ekonomicky návratné, protože vydává noviny v malém nákladu. Ekonomickou návratnost je
třeba posuzovat pro stejný náklad, jaký mají noviny společnosti Mediaprint. Distribuční síť by
nebyla duplikovatelná, pokud by ani při takovém nákladu (jako má Mediaprint) nebylo
vytvoření a provozování distribuční sítě ekonomicky návratné.
Duplikovatelnost zařízení v regulovaných odvětvích
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Ve věci European Night Service185 čtyři národní železniční přepravci vytvořili joint venture
nazvanou European Night Service (dále jen "ENS") za účelem přepravy osob mezi městy ve
Velké Británii a městy na kontinentu skrze tunel pod Lamanšským průlivem (Eurotunel).
Společnosti se dohodly, že ENS poskytnou potřebné vybavení v podobě lokomotiv, posádky a
přístupu k železničním tratím ve svém vlastnictví.
Komise udělila této dohodě výjimku z čl. 85 ods. 1, a to po dobu osmi let, a za podmínky, že
národní společnosti poskytnout případným zájemcům o provozování osobní železniční
přepravy stejné potřebné vybavení, jako poskytly ENS. Komise totiž považovala poskytnuté
lokomotivy, posádky a přístup k železničním tratím za "nezbytné služby". Pokud by jiní
soutěžitelé neměli k takovým službám přístup, nemohly by podnikat. Rozhodnutí Komise
přezkoumával Tribunál, který se mimo jiné zaměřil na otázku, zda je nutné, aby Komise
ukládala přepravcům povinnost zpřístupnit své tratě jiným zájemcům v situaci, kdy na přístup
k předmětným železničním tratím se vztahuje směrnice 91/440/EEC (bod 211, 221). Podle
této směrnice podniky, které vlastní nebo provozují předmětné železniční tratě, jsou povinny
je zpřístupnit za férových a nediskriminačních podmínek jiným podnikům. Zájemce má tedy
způsob, jak si zajistit přístup k potřebnému zařízení za použití této směrnice, a není třeba, aby
mu takovou povinnost ukládala Komise ve svém rozhodnutí.
Tento příklad tedy ilustruje, že je-li určité odvětví regulováno a přístup k nezbytnému zařízení
lze získat prostřednictvím regulátora, pak doktrína nezbytných zařízení nemá opodstatnění,
protože přístup lze duplikovat za použití regulátora.
15.6

Odmítnutí

Podnik musí odmítnout přístup k nezbytnému zařízení. Doktrína nezbytných zařízení dopadá
jak na odmítnutí pokračovat v existujícím vztahu, tak odmítnutí uzavřít nový vztah. Odmítnutí
může být buď přímé, to jest dominantní podnik komisivně nebo omisivně odmítne vztah
uzavřít, nebo může být nepřímé. Komise k nepřímému odmítnutí v Pokynech uvedla, že
nepřímé odmítnutí může mít například podobu přílišného zpožďování či jiného znehodnocení
dodávky ... nebo zahrnovat uložení nepřiměřených podmínek oplátkou za dodávku." (bod 79).
15.6.1
185

Hranice mezi odmítnutím a diskriminací

European Night Service Ltd. (ENS) et al. v. Commission of the European Communities, rozhodnutí Tribunálu
ze dne 15.8.1998, ve spojených věcech T-374/94, T-375/94, T-384/94 a T-388/94.
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Mezi diskriminací a odmítnutím není ostrá hranice. Představme si podnik, který dodává
"nezbytné a nenahraditelné" suroviny svojí dceřiné společnosti a zároveň jejímu
konkurentovi. Pokud se podnik chová k oběma odběratelům nestranně, je vše v pořádku.
Podnik ale může začít mírně zvýhodňovat svoji dceřinou společnost na úkor konkurenta. Míra
zvýhodňování (to jest diskriminace) může narůstat, až v extrémním případ může vyústit v to,
že podnik bude dodávat pouze dceřiné společnosti, a konkurentovi přestane dodávat zcela. Jak
Temple Lang (1994) správně uvádí, odmítnutí je extrémní formou diskriminace.
Pokud podnik pokračuje v dodávkách oběma odběratelům, pouze mezi nimi diskriminuje, tak
se nejedná o doktrínu nezbytných zařízení. Takové jednání je postižitelné jako diskriminace
jak v evropském, tak americkém soutěžním právu (monopolizace podle § 2 Shermanova
zákona). V určitém bodě však může diskriminace dosáhnout takové míry, že přestane být
pouhou nevýhodou a ztížením podmínek, ale zasáhne do samé podstaty podnikání a natolik je
ztíží, že ve svém výsledku bude představovat zastavení dodávek. Taková diskriminace by již
byla považována za odmítnutí podle doktríny nezbytných zařízení. Americké právo
nevytýčilo ostrou hranici mezi diskriminací a odmítnutím, nicméně je zřejmé, že pokračuje-li
monopolní podnik v dodávání surovin, byť za poněkud diskriminačních podmínek, nejedná se
o odmítnutí ve smyslu doktríny.
Z tohoto důvodu nelze považovat za aplikaci doktríny nezbytných zařízení rozhodnutí
Komise o předběžném opatření ve věci Sealink v. B&I Holyhead186. V této věci provozovatel
přístavu, společnost SHL, jednala diskriminačně, protože souhlasila, aby ekonomicky
propojená lodní společnost SSL změnila harmonogram svých plaveb takovým způsobem, že
vytvářela v přístavu zvýšené vlnobití v době, kdy docházelo k nakládání lodí konkurenční
společnosti B&I. Zvýšené vlnobití způsobilo, že nakládání se prodloužilo z obvyklých 15
minut na 30 minut, čímž byla B&I znevýhodněna. Jelikož správce přístavu dal k tomuto
znevýhodnění souhlas, jednal diskriminačně. Společnosti B&I však nikdy nebyl odepřen
přístup do přístavu a jeho užívání. Nelze tedy hovořit o aplikaci doktríny nezbytných zařízení,
ale o použití jiné skutkové podstaty (např. diskriminace).
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Sealink/ B&I – Holyhead, rozhodnutí Komise ze dne 11.6.1992 o předběžném opatření, věc číslo IV/34.174.
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15.6.2

Příklady nepřímého odmítnutí

Nepřímé odmítnutí, které vyústilo v odepření přístupu, lze ilustrovat na výše popsané věci
Irish Continental Group. Mezi provozovatelem přístavu CCI Morlaix a lodní společností ICG
probíhalo od prosince 1994 až do dubna 1995 vyjednávání o podmínkách přístupu, které však
nevedlo k žádnému výsledku. Podle názoru Komise provozovatel přístavu jednal ve zlé víře,
například tím, že (1) za drobné úpravy přístavu ve prospěch ICG požadovala náhradu v
nadměrné výši, (2) výše požadované náhrady nebyla založena na žádných objektivních
výpočtech, (3) provozovatel přístavu ignorovala návrhy ICG, (4) když se podařilo vyřešit
stávající technické problémy, přišel s novými technickými problémy a procesními
překážkami. Jelikož vyjednávání o přístupu nevedla k výsledku, protože provozovatel
přístavu jednal ve zlé víře, Komise hodnotila jeho jednání jako nepřímé odmítnutí přístupu.
15.7

Důvody odmítnutí

Prokáže-li Komise výše uvedené znaky doktríny, obrací se důkazní břemeno na vyšetřovaný
podnik. Ten musí prokázat, že měl pro své jednání platné důvody.
Při posuzování důvodů dochází k vlastnímu poměřování, tj. tomu, co je v americkém právu
známo jako použití "pravidla rozumu". Důvody uplatněné podnikem se poměřují oproti
následkům, které jednání způsobí. Důvody převáží, pokud jednání ve svém výsledku bude mít
prosoutěžní charakter, to jest, povede k účinnější soutěži a tak v konečném důsledku ke
zvýšení blahobytu spotřebitele. Pokud jednání ve svém výsledku bude mít protisoutěžní
charakter, důvody nebudou uznány.
15.7.1

Platné důvody

Co představuje v evropské rozhodovací praxi platný důvod (pro odmítnutí) není jednoduché
zjistit. Důvodem je postup, kterým se soutěžní právo v EU vymáhá. V americké soutěžní
praxi se soutěžní právo vymáhá před soudy, a většina žalob na porušení § 2 Shermanova
zákona je podána soukromými osobami. Pokud tedy žalovaný podnik v průběhu řízení uvede
na svoji obranu platný důvod pro své jednání, pak soud žalobu zamítne a uplatněný důvod
popíše v soudním rozhodnutí. Rozhodnutí jsou veřejně dostupná, takže uplatněné důvody lze
dohledat. V evropské praxi se soutěžní právo vymáhá ve správním řízení, s následným
soudním přezkumem. Ke správnímu řízení je povolána Komise. Ačkoliv podnět soukromé
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osoby může být využit Komisí k zahájení řízení (řízení se vždy zahajuje z moci úřední), je to
Komise, kdo vyšetřuje a rozhoduje. Pokud tedy vyšetřovaný podnik předloží Komisi platný
důvod pro své jednání, Komise šetření ukončí a věc tím končí. Rozhodnutí nevydává. Jediný
způsob, jak by se mohla otázka platnosti důvodů objevit v rozhodovací praxi je ten, že by
Komise hodnotila předložené důvody jako neplatné, a v následném soudním přezkumu by
soud dospěl k opačnému závěru. V takovém případě by bylo možné důvody zjistit z
rozhodnutí soudu.
1)

Určitý návod k tomu, co Komise považuje za platný důvod, lze nalézt v Pokynech,

kde je uvedeno: "Komise posoudí tvrzení dominantního podniku, že odmítnutí dodávek je
nezbytné, aby dominantní podnik mohl dosáhnout přiměřené návratnosti investic, která je
potřebná k rozvoji jeho podnikatelských aktivit spojených s tímto vstupem, a tím vytváří
pobídky pro další investice v budoucnu, s přihlédnutím k riziku neúspěšných projektů.
Komise posoudí rovněž tvrzení dominantního podniku, že jeho vlastní inovace budou
nepříznivě ovlivněny povinností zajišťovat dodávky nebo strukturálními změnami tržních
podmínek, které uložení takové povinnosti způsobí, včetně rozvoje následných inovací ze
strany konkurentů" (bod 89).
Je zřejmé, že citovaný text je cílený zejména na odmítnutí poskytnout licenci k duševnímu
vlastnictví, nicméně není důvod, proč by stejné důvody neměly platit pro hmotné statky.
Jinými slovy, dominantní podnik by mohl na svoji obranu uvést, že odmítl zpřístupnit svoji
infrastrukturu, aby dosáhl přiměřené návratnosti své investice do předmětné infrastruktury.
Je třeba upozornit, že Komise v Pokynech netvrdí, že se jedná o platné důvody, ale pouze, že
takové důvody "posoudí".
2)

Komise se k platným důvodům vyjádřila i ve věci BBI/Boosey & Hawkes187. Přední

výrobce hudebních nástrojů, společnost Boosey & Hawkes, úzce spolupracovala se
společností prodávající tyto nástroje (GHH) a se společností opravující tyto nástroje (RCN).
Vedoucí zaměstnanci GHH a RCN se rozhodli, že založí vlastní společnost BBI, která bude
rovněž vyrábět hudební nástroje a tak bude Boosey & Hawkes konkurovat. Boosey & Hawkes
na to reagovala tím, že přestala GHH dodávat nástroje a RCN náhradní díly, čímž je
připravila o životně důležité vstupy pro jejich podnikání. Ke stížnosti BBI vydala Komise
předběžné opatření, ve které Boosey & Hawkes uložila povinnost v dodávkách pokračovat.
187

BBI/Boosey & Hawkes, rozhodnutí Komise ze dne 29.7.1987 (87/500/EEC), Úřední věstník L 286/36.
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Komise uvedla, že dominantní podnik "je oprávněn vždy činit přiměřené kroky k ochraně
svých obchodních zájmů, ale takové kroky musí být spravedlivé a přiměřené k hrozícímu
nebezpečí. ... Pokud odběratel přesune centrum své činnosti k podpoře konkurenční značky,
pak je dominantní podnik oprávněn zrevidovat svoje vztahy s tímto odběratelem a po
upozornění a dostatečné lhůtě může vztah ukončit" (bod 19).
3)

Stejné stanovisko zaujal soud ve věci United Brands188. Společnost United Brands

Company, jeden z největších světových obchodníků s banány, přestala dodávat zelené banány
dánskému distributorovi společnosti Olesen, a to z důvodu, že Olesen začal působit jako
distributor banánů konkurenční společnosti Standard Fruit, upřednostňoval prodej jejích
banánů a zúčastnil se její reklamní kampaně. Soud k tomu uvedl, že "... dominantnímu
podniku nelze upírat právo bránit své obchodní zájmy, pokud jsou porušovány, a nelze mu
upírat právo, aby podnikl přiměřené kroky, které považuje za nutné k ochraně takových zájmů
... takové kroky musí být proporční nebezpečí, které mají odvrátit, s přihlédnutím k
ekonomické síle podniků, které se navzájem konfrontují."
4)

Temple Lang (2000), Hancher (1999) nebo Evrard (2004) považují za platný důvod

odmítnutí i tvrzení dominantního podniku, že je výkonnější než zájemce. Pokud dominantní
podnik prokáže, že může nezbytné zařízení používat efektivněji než potenciální konkurent,
pak může být ke prospěchu spotřebitelů, aby tak činil a přístup k zařízení konkurentovi
odmítl. Tento důvod odmítnutí bude platit zejména u přirozených monopolů, ale není
vyloučeno, že může platit i jinde.
15.7.2

Neplatné důvody

Identifikovat neplatné důvody je jednodušší, protože pokud Komise nesouhlasí s důvody,
které ji předloží vyšetřovaný podnik a podnik odsoudí, tak uplatněné důvody popíše ve svém
rozhodnutí, a to je veřejně přístupné.
1)

Ve věci Port of Rødby189 se spor týkal přístupu k námořnímu přístavu ve městě

Rødby, Dánsku. Přístav vlastnila a provozovala společnost DSB, což byl státní podnik.
Užívání přístavu podléhalo autorizaci dánského ministra dopravy. Společnost DSB společně s

188

United Brands Company a United Brands Continental B.V. v. Commission of the European Communities,
rozhodnutí Soudního dvora ze dne 14.2.1978, věc 27/76.
189
Port of Rødby, rozhodnutí Komise ze dne 21.12.1993, (94/119/EC), Úřední věstník L 55/52.
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německou společností Deutsche Bundesbahn (dále jen "DB") z přístavu provozovala námořní
trajektovou přepravu do města Puttgarden v Německu.
Švédská skupina Stena Rederi AB, rovněž podnikající v námořní trajektové přepravě.
Dopisem požádala dánského ministra dopravy o povolení vybudovat nový komerční přístav v
bezprostřední blízkosti přístavu Rødby, na pozemcích které tam vlastnila. Dalším dopisem
pak požádala o povolení provozovat trajektovou přepravu přímo z přístavu Rødby. Ministr
obě žádosti odmítl s odůvodněním, že (1) skupina nedoložila, že pro další trajektovou
přepravu existuje neuspokojená poptávka, a (2) užívání přístavu by bránilo stávajícím
uživatelům v rozšíření služeb.
Švédská skupina podala stížnost, které Komise vyhověla. V odůvodnění Komise k prvnímu
důvodu ministra uvedla, že v roce následujícím po odmítnutí vzrostla přeprava z 98 na 112
spojů denně, což dokládá, že existovala neuspokojená poptávka. Ani přes tento nárůst nejsou
důvody se domnívat, že prostory přístavu jsou plně využity. Podle názoru Komise i na
saturovaném trhu může dojít ke zlepšení kvality služeb nebo snížení cen, k prospěchu
koncového spotřebitele (bod 16). Tudíž důvody ministra nejsou dostatečné, aby ospravedlnily
odmítnutí přístup k přístavu. Navíc ministr nenabídl žádné zdůvodnění, proč by švédská
skupina nemohla vybudovat vlastní přístav v na sousedních pozemcích ve svém vlastnictví.
2)

Ve věci Commercial Solvents190 se společnost Commercial Solvents Corporation

(dále jen "CSC") zabývala výrobou a prodejem chemické látky nazvané "nitropropane" a
"aminobutanol". Tyto chemikálie sloužily jako suroviny pro výrobu chemické látky nazvané
"ethambutol" a jeho derivátů.
CSC měla většinový podíl v italské společnosti Instituto191, prostřednictvím které prodávala
své výrobky na evropském trhu. Jedním ze zákazníků byla italská společnost Zoja192, která
kupovala aminobutanol a používala ho k výrobě ethambutolových specialit.
CSC se začátkem roku 1970 rozhodla, že nitropropane a aminobutanol přestane na evropském
trhu nabízet. Místo toho bude skrze Instituto prodávat dextro-aminobutanol (tj. vylepšenou

190

Instituto Chemioterapico Italiano SpA a Commercial Solvents Corporation v. Commission of the European
Communities, rozhodnutí Soudu ze dne 6.3.1974, spojené věci 6/73 a 7/73.
191
plným názvem "Instituto Chemioterapico Italiano SpA"
192
plným názvem "Laboratorio Chemico Farmaceutico Giorgio Zoja SpA"
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surovinu), ze které Instituto bude vyrábět ethambutol pro prodej na evropském trhu, a dále z
něj bude vyrábět své vlastní ethambutolové speciality.
Když si Zoja na konci roku 1970 objednala další aminobutanol, CSC odpověděla, že žádný
není dostupný. Zoja se snažila získat produkt na světových trzích, ale všichni distributoři
odkazovali zpět na CSC jako jediný zdroj této látky. Zoja podala stížnost Komisi, která ji
vyhověla a nařídila CSC, aby v dodávání pokračovala. Rozhodnutí Komise bylo
přezkoumáno soudem, který je potvrdil. Soud uvedl, že "podnik, který má dominantní pozici
ve výrobě surovin, a kontroluje tak zásobování pro zpracovatele těchto surovin, nemůže,
jenom proto, že se také rozhodne surovinu zpracovávat (v konkurenci se svými bývalými
odběrateli) jednat způsobem, který odstraní veškerou konkurenci ... podnik v dominantní
pozici, který se záměrem si rezervovat veškeré suroviny pro sebe, odmítne dodávat
zákazníkovi, který je rovněž zpracovatelem surovin, a tím z trhu odstraní veškerou
konkurenci, zneužívá svoje dominantní postavení ..." (bod 25).
3)

Ve věci Télémarketing193 se spor týkal přístupu k televiznímu vysílání. Na jedné

straně stála společnost CLT, která měla zákonný monopol na provozování televizní stanice.
Na druhé straně stála společnost Télémarketing, která podnikala v reklamě. Zájemcům o
reklamu nabízela, že do televizního vysílání umístí reklamní "shot" o jejich produktu, u
kterého bude uvedeno telefonní číslo. Na tomto čísle bude připraven tým operátorů,
schopných odpovědět na všechny otázky týkající se nabízeného produktu.
Společnost Télémarketing uzavřela s televizní stanicí CLT smlouvu na jeden rok. Po vypršení
smlouvy však CLT oznámila, že televize nebude akceptovat žádnou jinou reklamu, než tu, ve
které bude uvedeno její vlastní telefonní číslo. Télémarketing podala stížnost ke Komisi, která
ji vyhověla, a soud potvrdil. Soud v rozhodnutí uvedl, že "... odmítnutí není zdůvodněno
technickými nebo obchodními požadavky týkajícími se povahy televize, ale jeho záměrem je,
aby televizní stanice si pro sebe samotnou vyhradila vysílání telemarketingové reklamy, s
pravděpodobným výsledkem, že tím odstraní veškerou konkurenci od ostatních podniků, což
je jednání které lze považovat za zneužívající ..." (bod 26).

193

Centre belge d´études de marché – Télémarketing (CBEM) SA, v. (1) Compagnie luxembourgeoise de
télédiffusion SA, a (2) Information publicité Benelux SA. Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 3.10.1985, věc
311/84.
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15.7.3

Shrnutí k důvodům

Všechny tři příklady neplatných důvodů, to jest Port of Rødby, Commercial Solvents a
Télémarketing mají společného jmenovatele, a to, že za platný důvod nelze považovat, pokud
podnik jedná se záměrem vyhradit si trh pro své vlastní podnikání a tím odstranit konkurenci.
Záměr není platný, protože podnik tím zvyšuje svoji tržní sílu (resp. monopolní postavení)
nikoliv skrze účinnou soutěž, ale právě díky svému dominantnímu postavení.
Platným důvodem je ochrana vlastních obchodních zájmů, viz. případy United Brands a
BBI/Boosey & Hawkes. Je-li do oprávněných zájmů zasaženo, dominantní podnik může
obchodní vztah ukončit. Musí však jednat přiměřeně a pouze v nezbytném rozsahu.
16.

Nedostatky doktríny

1)

Výše bylo uvedeno, že v americké rozhodovací praxi se při aplikaci pravidla rozumu

poměřují pouze dopady jednání na hospodářskou soutěž, a nepřihlíží se k dopadům jednání do
jiných statků, jako je například ochrana vlastnického práva nebo svobody podnikání.
V evropské rozhodovací praxi je situace o něco lepší. Na jedné straně stále platí, že Komise
nepřihlíží, z úřední povinnosti, k dopadům do vlastnického práva. Na druhou stranu ale platí,
že Komise tyto dopady posoudí, pokud je dotčený podnik namítá. Stalo se tak například ve
věcí Flughafen Frankfurt194. V této věci se spor týkal servisních služeb pro letadla, která
vzlétaly a přistávaly na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. Společnost Flughafen
Frankfurt/Main, která vlastnila a provozovala letiště, byla obviněna z toho, že odepírá
potenciálním konkurentům přístup k odbavovacím rampám pro letadla. FAG se mimo jiné
bránila tím, že rampy jsou v jejím vlastnictví, a jako vlastník je oprávněna rozhodovat, jakým
způsobem budou rampy používány.
Komise tento důvod odmítla. Uvedla, že podle ústav všech členských států EU lze vlastnické
právo omezit ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu. Prosazování soutěžních předpisů EU
lze považovat za veřejný zájem, a proto omezení vlastnického práva – za přiměřenou náhradu
– nepředstavuje nepřiměřený zásah do vlastnického práva. Co se týče přiměřené náhrady,

194

Flughafen Frankfurt/Main AG, rozhodnutí Komise ze dne 14.1.1998, číslo IV/34.801 (98/190/EC), Úřední
věstník L 72/30.
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Komise uvedla, že náhrada může být v podobě nájemného a ve výši, která nebude v rozporu s
pravidly soutěže.
Rozhodnutí Komise je pozitivní v tom smyslu, že Komise byla ochotna přihlédnout k
dopadům do vlastnického práva a zabývat se jimi. S jejím řešením však nelze bezvýhradně
souhlasit, a to z důvodu, že Komise nebere v potaz újmu, kterou omezení vlastnického práva
způsobí na všeobecném blahobytu společnosti. Lidé se o své věci starají a rozmnožují je,
protože díky vlastnickému právu mají jistotu, že sklidí plody své práce. Bude-li jim tato
jistota odejmuta, lidé se přestanou o své věci starat, se stejnou pílí a intensitou.
Pokud Komise k tomuto problému přistoupí tak, že omezí vlastnické právo jen ve
výjimečných případech, to jest takových, kde omezení bude považováno veřejností (a lépe, i
samotnými vlastníky) za nezbytné, pak to žádný dopad do blahobytu společnosti mít nebude.
Všichni budou vědět a chápat, že takové omezení bylo skutečně výjimečné a nutné.
Pokud však Komise k tomuto problému přistoupí tak, že bude omezovat vlastnické právo
pravidelně, a dokonce i v případech, kdy to značná část společnosti nebude považovat za
nutné, pak tím v očích veřejnosti oslabí právní jistoty v existenci vlastnického práva, což bude
mít negativní dopad do blahobytu společnosti. V soutěžním právu je tato obava o to silnější,
protože zde není třeba oslabit důvěru ve vlastnické právo společnosti jako celku, ale stačí
oslabit důvěru ve vlastnické právo mezi podnikateli, to jest užšího okruhu osob. Pokud
podniky budou vidět, že jejich vlastnické právo je omezováno na základě liberální aplikace
soutěžního práva, pak budou o to méně motivovány do svého vlastnictví investovat, inovovat,
podstupovat rizika apod. V konečném důsledku tím budou poškozeni spotřebitelé.
Není pochyb o tom, že je obtížné kvantifikovat, jak se inkrementální oslabování vlastnického
práva promítne do blahobytu společnosti. To však neznamená, že tento dopad neexistuje a že
by měl být opomenut. Je-li cílem soutěžních předpisů zachovat účinnou hospodářskou soutěž
jako nástroj k dosažení blahobytu spotřebitelů, pak tento dopad musí být součástí poměřování.

2)

Výše bylo uvedeno, že v americké rozhodovací praxi se při aplikaci pravidla rozumu

poměřují pouze krátkodobé (statické) dopady, a neberou se v potaz dlouhodobé (dynamické)
dopady. Krátkodobými (statickými) dopady jsou rozuměny bezprostřední následky odmítnutí,
to jest oslabená soutěž a tím i potenciálně zhoršená alokace zdrojů. Dlouhodobými
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(dynamickými) dopady je rozuměn útlum v ochotě monopolních podniků investovat do
infrastruktury, jež později může být shledána nezbytnou, a útlum v ochotě konkurentů
vybudovat si vlastní infrastrukturu.
Co se týče evropského soutěžního práva, zde je situace odlišná. Komise v Pokynech uvádí, že
při posuzování, zda uložit dominantnímu podniku povinnost zpřístupnit zařízení, vyžaduje
pečlivé uvážení nejen těchto krátkodobých dopadů, ale i dopadů dlouhodobých (bod. 75). To
naznačuje, že v evropském soutěžním právu se bude k těmto dlouhodobým dopadům
přihlížet, i když není z pokynů Komise zřejmé, jak se tak stane. Zejména obtížně je totiž
kvantifikovat dopad na motivaci ostatních soutěžitelů. Pokud Komise uloží jednomu podniku
povinnost zpřístupnit infrastrukturu, do jaké míry to odradí ostatní podniky od záměru
vybudovat podobnou infrastrukturu? Kolik podniků od svého záměrů odstoupí, a jaký to bude
mít dopad na ušlý blahobyt spotřebitelů? Toto jsou dopady, které lze kvantifikovat jen
obtížně, nicméně musí být součástí poměřování.
17.

Závěr k aplikaci doktríny na hmotné statky

V evropské rozhodovací praxi je použití doktríny nezbytných zařízení obtížné dohledat,
protože Komise i soudy se vyhýbají tomu, aby doktrínu označovali jejím jménem. Několik
rozhodnutí je založeno na skutkové podstatě, která je s doktrínou shodná. Většina rozhodnutí,
která jsou v odborné literatuře označena za použití doktríny, však použitím doktríny (podle
její americké definice) není; obykle je rozhodnutí založeno na příbuzné skutkové podstatě
(např. diskriminace).
Doktrína omezuje vlastnické právo nepřímo, skrze hrozbu deliktní odpovědnosti. Pokud
dominantní podnik nezpřístupní nezbytné zařízení svému konkurentovi, pak tím porušuje čl.
102 SFEU. Složka vlastnického práva, která je takto omezena, je možnost volně nakládat s
předmětem vlastnictví (ius disponendi).
Co se týče jednotlivých znaků doktríny, není vymezeno, co lze považovat za "zařízení", a
panuje určitá nejasnost, co se rozumí "nezbytným" a zda se tento znak odlišuje od
"duplikovatelnosti". Znak "duplikovatelnosti" je vymezen precizněji a přísněji než v
americkém právu, protože se přihlíží k ekonomické návratnosti. Zůstává těžko předvídatelné,
co představuje platný důvod pro odmítnutí přístupu; je-li důvodem odmítnutí ochrana
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vlastních obchodních zájmů, dominantní podnik musí postupovat přiměřeně a pouze v
nezbytném rozsahu.

Sekce 2: Aplikace doktríny na patenty
V této sekci bude popsáno, jak soutěžní právo Evropské unie pojímá a aplikuje doktrínu
nezbytných zařízení ve vztahu k patentům. Vedle patentů bude podpůrně přihlédnuto i k
aplikaci doktríny na jiná práva duševního vlastnictví, zejména práva autorského (copyright).
Ucelený přehled evropského práva duševního vlastnictví zpracoval např. Prime (2000).
Sekce 2 je strukturována tak, že nejprve bude popsána vzájemná interakce mezi unijními
předpisy na ochranu hospodářské soutěže a patentovými předpisy jednotlivých členských
států. Poté bude přistoupeno k vlastní analýze doktríny: bude vymezeno, co se doktrínou
nezbytných zařízení rozumí v evropském soutěžním právu, a jak jsou podle rozhodnutí
Komise a soudního dvora vymezeny její jednotlivé znaky. Budou presentovány některé
nedostatk této aplikace. Závěrem bude popsáno, za jakých podmínek a do jaké míry může
doktrína omezit vlastnické právo k patentům.
18.

Úprava patentového práva v EU

Právní úprava duševního vlastnictví není svěřena do pravomocí EU, takže zůstává v
pravomoci členských států. To je stvrzeno i čl. 345 SFEU, podle kterého zakládací smlouvy
se nijak nedotýkají úpravy vlastnictví uplatňované v členských státech.
Skutečnost, že duševní vlastnictví je majetkovým právem, a že patenty jsou duševním
vlastnictvím (a tudíž majetkovým právem), vyplývá přímo z Listiny (viz. níže).
18.1

Úroveň ochrany patentů podle Listiny

Listina slouží k výkladu právních předpisů EU, takže se podle ní bude řídit i výklad
soutěžního práva EU ve vztahu k patentové ochraně.
Podle čl. 17 odst. 1 Listiny má každý právo vlastnit zákonně nabytý majetek, užívat jej,
nakládat s ním a odkazovat jej. Nikdo nesmí být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného
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zájmu, v případech a za podmínek, které stanoví zákon, a při poskytnutí spravedlivé náhrady
v přiměřené lhůtě. Užívání majetku může rovněž být upraveno zákonem v míře nezbytné z
hlediska obecného zájmu. Odstavec 2 pak stanoví, že "Duševní vlastnictví je chráněno".
Podle čl. 53 pak platí, že žádné ustanovení Listiny nesmí být vykládáno jako omezení nebo
narušení lidských práv a základních svobod, které v oblasti své působnosti uznávají právo
Unie, mezinárodní právo a mezinárodní smlouvy, jejichž stranou je Unie nebo všechny
členské státy, včetně Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a ústavy
členských států.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ochrana vlastnického práva k patentu požívá
přinejmenším stejné ochrany, jaká je tomuto vlastnickému právu poskytnuta v Evropské
úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.
Podle čl. 52 odst. 7 platí, že soudy Unie a členských států náležitě přihlížejí k vysvětlení
vypracovaným jako pomůcka pro výklad této listiny. Vysvětlení, na které ustanovení
odkazuje, je dokument nazvaný, nazvaný "Úplné znění vysvětlení k Listině základních práv".
Podle své preambule nemá dokument sám o sobě právní závaznost, ale je výkladovým
nástrojem pro Listinu. Podle tohoto dokumentu ve vztahu k čl. 17 Listiny platí, že duševní
vlastnictví zahrnuje mimo jiné práva k patentům, a dále že záruky stanovené v čl. 52 odst. 1
Listiny se vhodným způsobem použijí na duševní vlastnictví.
Skutečnost, že záruky se použijí na duševní vlastnictví pouze "vhodným způsobem" a nikoliv
"obdobně" zřejmě pramení z odlišné povahy duševního vlastnictví (ve srovnání s věcným
vlastnictvím).
Ve vztahu k patentům pak Listina slouží jako určitá nepřekročitelná hranice, v jaké míře může
soutěžní právo připravit vlastníka o jeho patentová práva.
18.2

Existence vs. výkon práv

Vnitřní trh EU je postaven na principu volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu195. Jsou
zakázány všechny překážky, které by tento volný pohyb omezovaly196.

.195 Čl. 28,45,56 a 63 SFEU.
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Princip volného pohybu se může jevit v konfliktu s patentovou ochranou. Úprava práv
duševního vlastnictví je ponechána v pravomoci jednotlivých členských států (čl. 435 SFEU),
což znamená, že přizná-li jeden stát patentovou ochranu určitému vynálezu, zatímco sousední
stát ochranu nepřizná, pak patent vytváří překážku volného pohybu zboží (příp. služeb),
protože zboží vyrobené za použití vynálezu v sousedním státě nelze dovážet do státu, kde je
ochrana přiznána. Patent tedy vytváří hranice mezi členskými státy a tím překážku volného
pohybu zboží.
Tento konflikt řeší článek 36 SFEU. Podle tohoto článku platí, že "Články 34 a 35 [tj. články,
které zakazují množstevní omezení dovozu a vývozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným
účinkem], nevylučují zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu odůvodněné ...
ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí
sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi
členskými státy."
Patentová ochrana tedy umožňuje vlastníkovi, aby zabránil dovozu napodobenin do státu, kde
je ochrana přiznána. Výkon práva však nesmí sloužit ke "svévolné diskriminaci nebo
zastřenému omezování obchodu mezi členskými státy".
Výkladem čl. 36 se soudy opakovaně zabývaly. Tribunál jejich závěry výstižně shrnul ve věci
Magill197 (bod 67 – 69), ze které je následující citace:
"Vztah mezi právem duševního vlastnictví, přiznaným jednotlivými členskými státy,
a pravidly obsaženými v zákonech EU se řídí výslovně čl. 36 Smlouvy, který
umožňuje derogaci pravidla volného obchodu z důvodu ochrany průmyslového nebo
obchodního vlastnictví. Nicméně tato derogace platí jen za určitých podmínek.
Ochrana duševního vlastnictví přiznaná právem členského státu platí, v právu Unie,
pouze za podmínek uvedených v druhé větě čl. 36. Za těchto podmínek, omezení
volného obchodu z důvodu ochrany duševního vlastnictví "nesmí ... sloužit jako
prostředek svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi
členskými státy." Článek 36 tedy zdůrazňuje, že harmonizace požadavku na volný
pohyb zboží a ochrany práv duševního vlastnictví musí být dosaženo takovým
způsobem, který umožní legitimní výkon těchto práv, jež jako jediný je dovolený
196

Platí určité vyjímky, např. volný pohyb zboží lze omezit z důvodů uvedených v čl. 36 SFEU, apod.
Radio Telefis Eireann v. Commission of the European Communities, rozhodnutí Soudu prvního stupně ze dne
10.7.1991, věc T-69/89.
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tímto článkem, a zabrání jejich nepřípustnému výkonu, který by mohl vytvořit
umělé rozdělení trhu nebo mařit pravidla, kterými se řídí soutěž uvnitř Unie. Výkon
práv duševního vlastnictví, přiznaných zákony členských států, musí být tudíž
omezena do takové míry, které je třeba, aby bylo dosaženo harmonizace.
...
Vzhledem k jeho systematickému postavení musí být čl. 36 vykládán "ve světle
unijních hodnot a cílů, jak jsou tyto definované v čl. 2 a 3 SEU ... Výklad musí vzít
v potaz zejména požadavek uvedený v čl. 3(f) na systém svobodné soutěže uvnitř
Unie, který v sobě obsahuje, mimo jiné, zákazy uvedené v čl. 85 a 86 Smlouvy."
...
"Podle čl. 36, tak jak byl vyložen Soudním dvorem ve smyslu cílů sledovaných čl.
85 a 86 a pravidly volného pohybu zboží a služeb, v unijním právu jsou povolena
pouze taková omezení svobodné soutěže, volného pohybu zboží a služeb, které jsou
nezbytná pro ochranu podstaty práv duševního vlastnictví.
...
Článek 36 umožňuje derogaci volného pohybu pouze do té míry, do které jsou
zdůvodněny ochranou práv, která tvoří zvláštní předmět ochrany (specific subjectmatter) duševního vlastnictví."
Shrnuto, pokud dojde ke střetu mezi výkonem práv k duševnímu vlastnictví a soutěžními
předpisy, výkon práv k duševnímu vlastnictví má přednost před soutěžními předpisy pouze v
případě, kdy se jedná o výkon práv tvořící tzv. zvláštní předmět ochrany. V takovém případě
mají práva duševního vlastnictví přednost a mohou derogovat soutěžní předpisy nebo pravidlo
volného pohybu zboží či služeb. Nejedná-li se o práva tvořící zvláštní předmět ochrany, pak
mají soutěžní předpisy přednost, to jest výkon práv se musí řídit těmito předpisy, včetně čl.
102.
Zvláštní předmět ochrany u autorského práva
Zvláštním předmětem ochrany u autorského práva je ochrana morální a ekonomických práv
autor. Ochrana morálních práv umožňuje autorovi a interpretům aby zejména zabránily
zkreslení, zkomolení či jiné modifikace jejich díla, které by bylo na úkor jejich cti nebo
pověsti. Ochrana ekonomických práv umožňuje využít dílo ekonomicky, zejména formou
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licence udělené výměnou za licenční poplatky (viz. Musik-Vertrieb membran v. GEMA198,
bod 12).
Zvláštní předmět ochranu u patentů
Zvláštním předmětem ochrany u patentů je "... záruka vlastníkovi patentu, aby bylo odměněno
tvořivé úsilí vynálezce, že bude mít výlučné právo užívat vynález k výrobě průmyslových
výrobků a jejich prvního uvedení na trh, a to buď přímo, nebo prostřednictvím licence
udělené třetím osobám, a dále právo bránit se proti porušení práva.“ (viz. Centrafarm199, bod
9, Merck200 bod 4, Pharmon201 bod 26).

19.

Aplikace doktríny nezbytných zařízení na patenty

Účelem této kapitoly je popsat, jak evropská rozhodovací praxe vymezila jednotlivé znaky
doktríny ve vztahu k patentům, to jest v případě, kdy patent je považován za nezbytné
zařízení, vlastník patentu odmítne poskytnout licenci a zájemce se domáhá, za použití
doktríny nezbytných zařízení, přístupu. Podpůrně bude přihlédnuto k tomu, jak rozhodovací
praxe vymezila znaky doktríny ve sporech týkajících se přístupu k ostatním právům
duševního vlastnictví, zejména autorskému právu.
V této kapitole tedy nebudou popisovány ostatní zneužívající praktiky dominantních podniků
týkající se patentů, jako je:
 protiprávního prodloužení patentu za použití nepravdivých informací (např.
AstraZeneca)202
 žaloby na porušení práva k patentu
 diskriminace mezi obchodními partnery při udělování licenci
 dohody o výlučných licencích,
 podvodné jednánání ve vztahu k organizacím určujícím standardy
 vázané odběry zboží a služeb, apod.
198

Musik-Vertrieb membran Gmbh a K-Tel international v GEMA, rozhodnutí soudu ze dne 20.1.1981, spojené
věci 55/80 a 57/80.
199
Centrafarm BA. v. Sterling Drugs Inc., rozhodnutí Soudního dvora ze dne 31.10.1974 ve věci 15/74.
200
Merck & Co. Inc. v. Stephar BV. a Peter Stephanus Exler, rozhodnutí Soudního dvora ze dne 14.7.1981, věc
187/80.
201
Pharmon BV v. Hoechst AG, rozhodnutí Soudního dvora ze dne 9.7.1985, věc 19/84.
202
AstraZeneca AB a AstraZeneca plc v. Evropská komise, rozhodnutí Tribunálu ze dne 1.7.2010, věc T‑321/05.
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19.1

Zařízení

Přehled práv k duševnímu vlastnictví, které jsou považována za "nezbytné zařízení", je
uveden níže. V přehledu jsou uvedena práva, která byla za nezbytná označena v rozhodnutích
Komise nebo soudů, a dále jsou zde uvedena práva, které byly předmětem odepření ve
sporech, které odborná literatura považuje za aplikaci doktríny nezbytných zařízení.
 autorská licence pro televizní program203
 autorská licence pro televizní vysílání204
 autorská licence k databázi farmaceutických dat205
 autorské licence k databázi obchodního rejstříku206
 patent na postup při výrobě léku207
 patent na páskové hřeby208
 chráněný vzor pro díl karoserie209
 dekorativní vzor pro díl karoserie210
19.2

Monopolní síla

Samotná skutečnost, že určitá osoba získala zákonný monopol (patent) na výrobu určitého
zboží ještě neznamená, že tím zároveň získala monopolní sílu. To potvrdil opakovaně Soudní
dvůr ve svých rozhodnutích (např. Parke Davis211).

203

Magill TV Guide/ITP, BBC a RTE., rozhodnutí Komise ze dne 21.12.1988, číslo IV/31.851 (89/205/EEC),
Úřední věstník L 78/43; Radio Telefis Eireann (RTE) a Independent Television Publications ltd (ITP),
podporované Intellectual Property Owners Inc. (IPO) v. Commission of the European Communities,
podporované Magill TV Guide Ltd., rozhodnutí Soudního dvora ze dne 6.4.1995, spojené věci C-241/91 a C242/91.
204
Tiercé Ladbroke SA v. Commission of the European Communities, rozhodnutí Soudu prvního stupně ze dne
12.6.1997, věc T-503/93.
205
IMS Health GmbH & Co. OHG a NDC Health GmbH & Co. KG., rozhodnutí Soudního dvora ze dne
29.4.2004, věc C- 418/01.
206
Compass-Datenbank GmbH v. Rakouská republika, Rozsudek Soudního dvora ze dne 12.7.2012, věc C138/11.
207
Parke, Davis & Co. v. Probel, Reese, Beintema-Interpharm and Centrafarm. Rozhodnutí Soudního dvora ze
dne 29.2.1968, věc 24/67.
208
Eurofix-Bauco v. Hilti, rozhodnutí Komise ze dne 22.12.1987, č. IV/30.787 a 31.488, Úřední věstník L 65/19.
209
AB Volvo v. Erik Veng (UK) Ltd, rozhodnutí Soudního dvora ze dne 5.10.1988, věc 238/87.
210
Consorzio italiano della componentistica di ricmbio per autoveicoli (CICRA) a Maxicar v. Régie nationale
des usines Renault, rozhodnutí Soudního dvora ze dne 5.10.1988, věc 53/87.
211
Parke, Davis & Co. v. Probel, Reese, Beintema-Interpharm and Centrafarm. Rozhodnutí Soudního dvora ze
dne 29.2.1968, věc 24/67.
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Je tomu tak proto, že patentovaný prvek lze nahradit prvkem, který patentovaný není, ale plní
podobnou funkci. Zboží chráněné patentem tak získá konkurenci v podobě nepatentovaného
zboží, které má natolik podobné charakteristiky, že je z pohledu spotřebitele zaměnitelné. Zda
patentované zboží získá monopol závisí nikoliv na patentu samotném, ale na tom, jak zboží
jako celek uspokojí potřeby spotřebitelů v porovnání s konkurencí.
Někteří autoři jsou názoru, že většina patentů lze ve skutečnosti nahradit. Huang a kol. (2015)
argumentuje, že v současné době je registrováno přes 3.300 U.S. patentů na zubní kartáčky.
Tyto patenty se týkají různých prvků zubního kartáčku, jako je povrch rukojeti, tvar hlavy,
apod. Skutečnost, že existuje přes 3.300 různých patentovaných prvků dokládá, že téměř
žádný z těchto patentů nebyl natolik významný, aby zabránil vstupu nového soutěžitele na trh.
Podle autorů to dokládá, že bude-li nový soutěžitel chtít vstoupit na trh zubních kartáčků,
může bez větších potíží navrhnout vlastní design, který se stávajícím patentům vyhne.
Zákonný monopol tedy nemusí představovat nepřekonatelnou překážku pro vstup na trh, a
tudíž nemusí vytvářet hospodářský monopol. Nový soutěžitel může přijít s řešením, kterým
patentovaný prvek obejde.
19.3

Konkurenční vztah

Ve všech rozhodnutích, která byla na doktríně nezbytných zařízení založena, byla existence
konkurenčního vztahu požadována. Tento závěr je však předem daný, protože evropská
doktrína je definována podle amerického vzoru, a ten konkurenční vztah vyžaduje.
19.4

Nezbytnost

Rovněž v rozhodnutích, která se týkají práv duševního vlastnictví, lze vypozorovat určitou
nejasnost ohledně správného výkladu pojmu "nezbytnost". Tak například, Komise ve věci
IMS Health212 argumentuje, že "... kritériem pro to, jestli je databáze nezbytná (indispensable)
je, zda konkurent je schopen vytvořit přijatelnou náhradu; v projednávané věci právní a
ekonomické překážky vytvoření takové náhrady znemožňují" (bod 27).
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IMS Health GmbH & Co. OHG a NDC Health GmbH & Co. KG., rozhodnutí Soudního dvora ze dne
29.4.2004, věc C- 418/01.
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Co se týče samotného posouzení, zda je požadované zařízení zbytné nebo nezbytné pro
podnikatelský záměr konkurenta, v následujícím budou popsány dva příklady. V prvním
rozhodovací praxe dovodila, že zařízení je zbytné, ve druhém dovodila, že je nezbytné.
1)

Ve věci Ladbroke213 bylo požadované zařízení shledáno zbytným. Společnost Tierce

Ladbroke SA (dále jen "Ladbroke") podnikala v Belgii v uzavírání sázek na výsledky
koňských dostihů, které se konaly v zahraničí. Ladbroke požádal sdružení francouzských
dostihových závodišť, aby mu poskytlo licenci pro živé vysílání dostihových závodů
pořádaných ve Francii. Sdružení odmítlo. Ladbroke se obrátil na Komisi a namítal, že
sdružení zneužívá svoje dominantní postavení, protože mu odepírá přístup k nezbytnému
zařízení, za které Ladbroke považoval živé vysílání koňských dostihů. Po zamítavém
stanovisku Komise se věcí zabýval Tribunál. Ten posuzoval, mimo jiné, zda je televizní
vysílání nezbytné pro podnikatelskou činnost Ladsbroke. Uzavřel, že nikoliv. Ladsbroke
podniká v přijímání sázek na koňské dostihy. Již z povahy věci tedy vyplývá, že musí nejprve
přijmout sázku na výsledek dostihu, a teprve poté může odvysílat průběh dostihu, na který
přijal sázky. Ladbroke tedy nepotřebuje živé vysílání k tomu, aby mohlo přijímat sázky, a
tudíž licence k vysílání není pro jeho podnikání nezbytná.
2)

Ve věci Microsoft214 bylo požadované zařízení shledáno nezbytným. Požadovaným

zařízením byly informace o interoperabilitě softwarových výrobků. Interoperabilitou dvou
softwarových výrobků se rozumí jejich schopnost vzájemně si vyměňovat informace a
vzájemně vyměněné informace užívat, aby každému z těchto softwarových výrobků bylo
umožněno fungovat všemi stanovenými způsoby215.
Společnost Sun vyvinula operační program pro server pracovních skupin počítačů (workgroup
server operating system, WGOS). Jedná se tedy o počítačový program, který umožňuje, aby
skupina počítačů byla vzájemné propojená v síti, a přes tuto síť mezi sebou sdílela data,
soubory, používala společnou tiskárnu, apod. Na každém jednotlivém počítači je pak
nainstalován další operační program, což vzhledem k dominanci společnosti Microsoftu v
předmětné době byly zejména jeho operační programy, například Windows.
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Tiercé Ladbroke SA v. Commission of the European Communities, rozhodnutí Soudu prvního stupně ze dne
12.6.1997, věc T-503/93.
214
Microsoft Corp. et al. v. Komise Evropských společenství, rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 17.9.2007,
věc. T-201/04.
215
Viz. směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14.5.1991 o právní ochraně počítačových programů (Úřední věstník
L 122) a rovněž rozhodnutí Tribunálu ze dne 17.9.2007 ve věci Microsoft et al. v. Komise Evropských
společenství et al., věc T-201/04.
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Aby jednotlivý počítač mohl fungovat v rámci sítě pracovní skupiny, musí WGOS a Windows
komunikovat, vyměňovat si informace, a vyměněné informace vzájemně používat. Jinými
slovy, mezi operačními programy musí být interoperabilita.
Microsoft v minulosti informace o interoperabilitě volně poskytoval. Když se však rozhodl
vstoupit na trh serverů pro pracovní skupiny, informace poskytovat přestal. To negativně
ovlivnilo jeho konkurenty na trhu serverů pro pracovní skupiny, protože jejich WGOS
přestaly být s Windows kompatibilní.
Společnost Sun proto podala ke Komisi stížnost, ve které namítala, že Microsoft zneužívá
svoje dominantní postavení, protože odmítá poskytnout informace o interoperabilitě. Komise
v rámci šetření zkoumala, zda je požadovaná informace skutečně nezbytná pro
podnikatelskou činnost společnosti Sun. Za tímto účelem nechala vyhotovit průzkum trhu. Z
průzkumu vyplynulo, že zákazníci dávají přednost WGOS společnosti Sun před WGOS
společnosti Microsoft, protože má funkce a charakteristiky, které jim lépe vyhovují. Nicméně
tyto výhody jsou převáženy skutečností, že WGOS společnosti Microsoft je plně kompatibilní
s Windows, zatímco WGOS společnosti Sun kompatibilní není, a z tohoto důvodu zákazníci
jednoznačně upřednostňovali produkt společnosti Microsoft.
Komise z tohoto průzkumu dovodila, že informace o interoperabilitě je pro společnost Sun
nezbytná, protože bez této informace nemůže se společnosti Microsoft soutěžit za rovných
podmínek.
19.5

Duplikovatelnost

Jak bylo popsáno výše ve vztahu k monopolní síle, někteří autoři jsou názoru, že patentované
prvky lze bez větších potíží nahradit nepatentovanými prvky, které plní podobnou funkci a
tudíž umožňují nabízet zboží, jež je v očích spotřebitelů zaměnitelné. To znamená, že patenty
mohou být, za určitých podmínek, nahraditelné.
Příkladem, kdy rozhodovací praxe posuzovala duplikovatelnost práva k duševnímu vlastnictví
je výše popsaný případ Microsoft. Microsoft argumentoval, že požadované informace o
interoperabilitě lze zjistit za použití tzv. reverse engineering. Jinými slovy, společnost Sun si
měla na volném trhu zakoupit 1 kopii Windows, tím by získala celý počítačový program, a
pak mohla program zkoumat řádku po řádce, až by z něj požadované informace zjistila.
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Komise k tomu zaujala názor, že takový postup není prakticky nebo ekonomicky
proveditelný. Pokud by Sun skutečně tímto postupem vytvořil kompatibilní WGOS, pak nic
nebrání Microsoft, aby ve Windows provedl změnu, která kompatibilitu zmaří. Sun by musel
podniknout reverse engineering znovu. Z tohoto důvodu nelze reverse engineering považovat
za spolehlivý způsob, jak potřebnou informaci získat.
Duplikovatelnost zařízení v regulovaných odvětvích
V případě duplikovatelnosti patentů je v právních řádech některých členských států (např.
Belgie, Francie, Velká Británie)216 zakotven institut tzv. nucené licence. V České republice je
tento institut zakotven v zákoně č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, kdy
podle ust. § 20 platí, že nevyužívá-li majitel patentu bezdůvodně vynález vůbec nebo jej
využívá nedostatečně a nepřijal-li v přiměřené lhůtě řádnou nabídku na uzavření licenční
smlouvy, může Úřad průmyslového vlastnictví na základě odůvodněné žádosti udělit
nevýlučné právo k využívání vynálezu. Nucená licence může být rovněž udělena, jestliže jsou
dány důvody ohrožení důležitého veřejného zájmu.
Podle ust. § 21 zákona č. 478/1991 Sb., o užitných vzorech, platí výše popsané ustanovení o
nucené licenci obdobně i pro užitné vzory.
V evropském unijním právu dále existuje Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.
816/2006 o nucených licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na
vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví.
To znamená, že je-li patent považován za nezbytné zařízení, a jsou-li splněny podmínky pro
udělení nucené licence, může se zájemce domoci přístupu k nezbytnému zařízení i přes
regulátora. Samozřejmě musí být splněny další znaky doktríny, včetně znaků obecných.

216

Love (2007).
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19.6

Odmítnutí

Ve věci Eurofix217 společnost Hilti požadovala za poskytnutí licence ke svému patentu (na
páskované hřeby do nastřelovacích kladiv) odměnu ve výši 28% z ceny zboží. Protinávrh ve
výši 2% z ceny zboží odmítla. Následně, v rozhodčím řízení, neprotestovala, když rozhodce
stanovil odměnu ve výši 5%. Komise, která jednání společnosti Hilti následně vyšetřovala,
dospěla k závěru, že Hilti učinila svůj původní návrh se záměrem, aby byl odmítnut (bod 40.3
rozhodnutí). Jednalo se tedy o nepřímé odmítnutí poskytnout licenci.
19.7

Důvody odmítnutí

19.7.1

Platné důvody odmítnutí

K platným důvodům se SD vyjádřil ve třech rozhodnutích o předběžných otázkách.
1)

Ve věci Parke, Davis & Co. společnost Parke, Davis & Co. (dále jen "Parke")

vlastnily holandský patent na postup při výrobě chemické látky nazvané chloramphenicol.
Tento patent licencovala jisté holandské společnosti. Společnosti Probel, Interpharm a
Centrafarm (dále jen společně "Probel") dovážely do Holandska a tam prodávaly
chloramphenicol vyrobený v Itálii. Látka byla v Itálii vyráběna za použití patentovaného
postupu, protože v Itálii nelze patentovat léky a postupy pro jejich výrobu, takže patent zde
neplatil. Společnost Parke se obrátil na soud, aby dotčeným společnostem zakázal porušování
patentového práva. Soud, který věc projednával, předložil SD dvě předběžné otázky, a to
(zkráceně): (1) může se vlastník patentu domáhat zákazu dovozu a prodeje výrobků
(vyrobených za použití jeho patentované metody) do státu, ve kterém je jeho metoda
patentovaná, ze státu, kde metodu patentovat nelze? (2) bude odpověď na první otázku jiná,
pokud vlastník prodává výrobky vyrobené patentovanou metodou za vyšší cenu, než za jakou
ji prodávají podniky, které výrobky prodávají stejnou metodou ve státě, kde patentová
ochrana neplatí.
Soudní dvůr na první otázku odpověděl, že článek 86 nikterak neovlivňuje existenci práv,
které členský stát přizná vlastníkovi patentu. Výkon těchto práv, sám o sobě, není článkem 86
zakázaný, není-li doprovázen zneužitím dominantního postavení. Na druhou otázku
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Eurofix-Bauco v. Hilti, rozhodnutí Komise ze dne 22.12.1987, č. IV/30.787 a 31.488, Úřední věstník L
65/19.
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odpověděl, že vyšší prodejní cena za patentovaný produkt, ve srovnání s cenou za produkt
vyrobený stejným postupem a dovezený z jiného členského státu, sám o sobě nepředstavuje
zneužití dominantního postavení.
2)

Ve věci AB Volvo218 Soudní dvůr projednával předběžnou otázku, zda je zjevným

zneužitím dominantního postavení, pokud vlastník chráněného vzoru (protected design) pro
díl automobilové karoserie odmítne poskytnout jinému podniku licenci na dovoz a prodej
tohoto dílu, i pokud je takový podnik ochoten za licenci zaplatit přiměřený poplatek.
Společnost AB Volvo vlastnila ve Spojeném království registrovaný design pro díl karosérie.
Společnost Eric Veng dovážel z členských států unie imitace tohoto karoseriového dílu a
prodával je ve Spojeném království, bez licence Volva. Volvo proto zahájil soudní řízení na
ochranu svého práva. Soud v řízení předložil výše předestřenou předběžnou otázku.
Soudní dvůr k předložené otázce uvedl, že zvláštní předmět ochrany u práva k chráněném
designu je právo vlastníka takového designu zabránit třetím osobám výrobu a prodej, nebo
dovoz, bez souhlasu vlastníka designu, výrobku který v sobě obsahuje chráněný design. To
znamená, že pokud by měla být vlastníkovi uložena povinnost poskytnout licenci třetí straně,
pak by tím byl připraven o podstatu svého exklusivního práva. Proto odmítnutí poskytnout
licenci, ani za přiměřenou náhradu, nemůže samo o sobě představovat zneužití dominantního
postavení.
3)

Ve věci Maxicar219 se soudní dvůr vyjadřoval k předběžné otázce znějící, zda

"Zakazuje nebo nezakazuje čl. 86 EEC Smlouvy zneužití dominantního postavení spočívající
v tom, že výrobce automobilů na trhu náhradních dílů pro automobily jeho výroby,
prostřednictvím registrace ochranných práv, sleduje za cíl odstranění konkurence nezávislých
výrobců náhradních dílů?"
Společnost Renault byla vlastníkem ochranných práv k ornamentálnímu vzoru (ornamental
design) pro karoseriové díly automobilů, které vyráběla.
Consorcio byla obchodní asociace sdružující několik italských podniků, které vyráběli kopie
karoseriových dílů pro automobily (včetně model Renault) pro jejich prodej na vnitřním trhu
218

AB Volvo v. Erik Veng (UK) Ltd, rozhodnutí Soudního dvora ze dne 5.10.1988, věc 238/87.
Consorzio italiano della componentistica di ricmbio per autoveicoli (CICRA) a Maxicar v. Régie nationale
des usines Renault, rozhodnutí Soudního dvora ze dne 5.10.1988, věc 53/87.
219
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a pro export. Společnost Renault se u soudu domáhala, aby Consorcio a Maxicar přestaly jeho
chráněná práva porušovat. Soud předložil výše popsanou předběžnou otázku.
Soudní dvůr na otázku odpověděl identicky jako ve věci Volvo. Rovněž uvedl stejné tři
příklady jednání, která jsou způsobilá porušit čl. 86. Soudní dvůr se obiter dictum vyjádřil k
otázce, zda skutečnost, že Renault požaduje za své díly vyšší cenu než jako požadují žalované
podniky za kopie, představuje zneužití dominantního postavení. Soud s odkazem na dřívější
rozhodnutí ve věci Parke, Davis and Co. uvedl, že "vyšší cena bez dalšího nepředstavuje
zneužití dominantního postavení".
Shrnuto pro všechny tři případy, Soudní dvůr striktně rozlišuje mezi existencí práv a výkonem
práv. Existence práva k duševnímu vlastnictví není článkem 86 dotčena. Výkon práv však
dotčen je, avšak pouze, pokud výkon práva obsahuje zneužívající prvek (co lze považovat za
neužívající prvek je popsáno v následující kapitole).
Za zneužití dominantního postavení nelze bez dalšího považovat skutečnost, že vlastník
patentu účtuje za patentovaný produkt vyšší cenu, než jaká by byla účtována za
nepatentovaný produkt. Soud se však nevyjádřil k otázce, kdy se vyšší cena stává
"nepřiměřenou" ve smyslu čl. 102 bod a).
19.7.2

Neplatné důvody odmítnutí

Patenty a příbuzná práva
Ve výše popsané věci Volvo Soudní dvůr obiter dictum uvedl, že odmítnutí poskytnout licenci
by bylo v rozporu s čl. 86 pokud by zahrnovalo určitý zneužívající prvek, jako například:
 arbitrární odmítnutí dodávat náhradní díly nezávislým opravnám
 stanovení ceny pro náhradní díly na neférové úrovni
 rozhodnutí ukončit výrobu náhradních dílů pro určitý model automobilu v situaci,
kdy mnoho vozidel tohoto modelu je stále v provozu220.
Nad formulací těchto příkladů, zejména prvního, je třeba se zastavit a připomenout určité
souvislosti. V předmětném sporu vypracoval své vyjádření i generální advokát, pan Mischo.
220

Bod. 9 rozhodnutí "the arbitrary refusal to supply spare parts to independent repairers, the fixing of prices for
spare parts at an unfair level or a decision no longer to produce spare parts for a particular model even though
many cars of that model are still in circulation".
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Jeho vyjádření je shodné s názorem soudního dvora. Lze tedy usoudit, že soudní dvůr se s
názorem generálního advokáta ztotožnil a převzal je za svůj. Generální advokát rovněž uvedl
obiter dictum tři příklady, kdy by odmítnutí poskytnout licenci bylo v rozporu s čl. 86.
Generální advokát však tyto příklady formuloval precizněji než SD, takže zatímco formulace
SD vzbuzuje určité pochybnosti o legitimitě příkladů, formulace generálního advokáta žádné
pochybnosti nevzbuzuje. Z tohoto důvodu mám za to, že je třeba vycházet z formulace
generálního advokáta. Ten své příklady popsal takto:
"Odmítnutí poskytnout licenci – jinými slovy přímý výkon práva spojeného s registrovaným
designem – nemůže samo o sobě představovat zneužití dominantního postavení. Vedle
dominantního postavení a práva duševního vlastnictví by musela být přítomna další
skutečnost nebo prvek. Takovým prvkem mohou například být diskriminační podmínky
prodeje (např. odmítnutí dodávat náhradní díly nezávislým opravnám), nebo odmítnutí
pokračovat ve výrobě náhradních dílů pro automobily jejichž výroba byla ukončena, ačkoliv
mnoho vozidel tohoto typu je stále v užívání. Ale příklad, který nejvíce vyvstane na mysli, je
požadování "neférových cen" ve smyslu § 86, druhý odstavec, bod (a)".
Generální advokát tedy uvádí tři příklady:
1. diskriminační podmínky prodeje (což jsou "nerovné obchodní podmínky" ve smyslu
bodu a) čl. 102)
2. zastavení výroby náhradních dílů, které jsou stále požadovány (což je "omezování
výroby na úkor spotřebitelů" ve smyslu bodu b) čl. 102)
3. neférové ceny (což je "vynucování nepřiměřených nákupních nebo prodejních cen" ve
smyslu bodu a) čl. 102).221
Generální advokát tedy neuvádí nic jiného, než že opakuje demonstrativní výčet čl. 102 s tím,
že dopouští-li se podnik jednání uvedeného v tomto demonstrativním výčtu, porušuje čl. 102.
Pro úplnost je třeba dodat, že zcela identicky soud (a generální advokát) argumentovali ve
věci Maxicar.
Arena a kol. (2013) k otázce nepřiměřeně vysokých licenčních poplatků uvádějí, že Komise je
v tomto směru zdrženlivá a přikročí k nápravě pouze, pokud se zneužití dominantního

221

Podobný názor, ale ve vztahu k přiměřenosti licenčních poplatků za autorskou licenci, lze nalézt v rozhodnutí
Soudního dvora ve věci Basset v. SACEM ze dne 9.4.1987, věc 402/85, odstavec 19.
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postavení samo nekoriguje. Autoři uvádějí, že za posledních 50 let Komise přijala pouze 6
rozhodnutí, a SDEU rozhodl pouze 15 případů, týkající se nepřiměřeně vysokých poplatků.
Autorské právo
Rozhodovací praxe vyvinula zvláštní "doktrínu", to jest skutkovou podstatu, podle které je
možné, aby za určitých níže specifikovaných podmínek bylo možné shledat, že odmítnutí
poskytnout licenci k autorskému právu představuje zneužití dominantního postavení. Základy
doktríny byly položeny v případu Bronner (tj. sporu týkajícímu se poskytnutí služby), avšak
plně byla rozpracována v případech Magill a IMS Health, a následně použita ve sporu
Microsoft.
1)

Ve věci Magill222 se spor týkal odmítnutí licence k autorskému právu na televizní

program223.
V Irsku a severním Irsku působily čtyři televizní stanice, které dohromady vysílaly na šesti
kanálech. Dvě stanice, BBC1 a BBC1 vydávaly časopis "Radio Times", ve kterém
publikovaly televizní program na celý týden. Další dvě stanice, RTE1 a RTE2 také vydávaly
časopis "RTE Guide", ve kterém také publikovaly televizní program na celý týden. Zbývající
dvě stanice, ITV a Channel Four rovněž vydávaly časopis TV Times, ve kterém publikovaly
program na celý týden. Podle platného práva byl televizní program chráněn autorským
právem.
Irský vydavatel Magill TV Guide Ltd. (dále jen "Magill"), aniž by získal licenci, začal každý
týden publikovat časopis, který obsahoval program všech šest televizních kanálů. Televizní
společnosti namítaly, že Magill porušuje jejich autorská práva. Společnosti dosáhly vydání
předběžného opatření, kterým bylo porušení zakázáno, a následně i potvrzení tohoto zákazu v
rozhodnutí místního soutěžního soudu.
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Magill TV Guide/ITP, BBC a RTE. Rozhodnutí Komise ze dne 21.12.1988, číslo IV/31.851 (89/205/EEC),
Úřední věstník L 78/43; Radio Telefis Eireann v. Commission of the European Communities, rozhodnutí Soudu
prvního stupně ze dne 10.7.1991, věc T-69/89; Radio Telefis Eireann (RTE) a Independent Television
Publications ltd (ITP), podporované Intellectual Property Owners Inc. (IPO) v. Commission of the European
Communities, podporované Magill TV Guide Ltd., rozhodnutí Soudního dvora ze dne 6.4.1995, spojené věci C241/91 a C-242/91.
223
Podle autorského zákona Velké Británie (tj. zahrnuje i území severního Irska) a podle autorského zákona
Irska byl televizní program považován za autorské dílu a tudíž chráněn (copyright).
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Magill podal na společnosti stížnost ke Komisi. Namítal, že společnosti zneužívají svého
dominantního postavení, protože mu odmítají poskytnout licenci ke svému autorskému právu
na televizní programy. Komise stížnosti vyhověla, Tribunál i Soudní dvůr její rozhodnutí
potvrdily.
Soudní dvůr odůvodnil své rozhodnutí tak, že odmítnutí autorské licence, i když představuje
jednání dominantního podniku, nemůže samo o sobě představovat zneužití dominantní pozice.
Nicméně, výkon práva může představovat zneužití, je-li přítomen zneužívající prvek. V
daném případě byl zneužívající prvek přítomen. Soud svůj závěr založil na následujících
okolnostech případu:
1. Neexistovala žádná, ani potenciální náhrada za ucelený týdenní program všech tří
společností. Tištěné programy jednotlivých stanic nelze, podle soudu, považovat za
plnohodnotnou náhradu. Pouze ucelený program umožní divákům, aby si plánovaly
svoje aktivity na týden dopředu. Pro takový program existovala konkrétní, trvalá a
pravidelná poptávka ze strany spotřebitelů. Je zde tedy samostatný, sekundární trh.
2. Televizní společnosti pro odmítnutí neposkytly žádné odůvodnění.
3. Tím, že společnosti odmítly poskytnout licenci, tak si tento sekundární trh rezervovaly
pro sebe, a odstranili z něj všechnu konkurenci.
Jelikož existoval sekundární trh (odlišný od primárního trhu), na kterém byla neuspokojená
poptávka, jelikož televizní společnosti z tohoto sekundárního trhu vyloučily veškerou
konkurenci, a jelikož pro své jednání neměly žádný objektivní důvod, pak jejich jednání
představuje omezení "výroby" na úkor spotřebitele ve smyslu čl. 102 bodu 2, a proto je
zneužitím dominantního postavení.
Soud tedy potvrdil, že samotné odepření licence není v rozporu s čl. 102. Do rozporu se
dostává až tehdy, pokud výkon práva obsahuje zneužívající prvek. Tímto zneužívajícím
prvkem bylo v posuzované věci omezení výroby na úkor spotřebitele.
2)

Ve věci IMS Health224 se Soudní dvůr vyjadřoval k předběžným otázkám, které mu

položil německý soutěžní soud. Spor se týkal odmítnutí poskytnout autorskou licenci k

224

IMS Health GmbH & Co. OHG a NDC Health GmbH & Co. KG., rozhodnutí Soudního dvora ze dne
29.4.2004, věc C- 418/01.
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databázi. Soudní dvůr uvedl, že odmítnutí lze považovat za zneužívající, jsou-li splněny
podmínky popsané ve věci Magill. Soud tyto podmínky podrobněji rozvedl:
První podmínkou je, že odmítnutí zabrání nabídce nového produktu, pro který je potenciální
poptávka ze strany spotřebitelů. Aby se vyvážily zájem na ochranu autorského práva a
ekonomické svobody autora na jedné straně, a zájem na ochraně volné soutěže na druhé
straně, musí odmítnutí licence zabránit vytvoření sekundárního trhu, a to na úkor spotřebitelů
(bod 48). Jinými slovy, žadatel o licenci musí na tomto sekundárním trhu nabízet nové zboží
nebo služby, které nejsou nabízeny vlastníkem autorské licence, a pro zboží nebo služby musí
být potenciální poptávka od spotřebitelů (bod. 49).
Druhou podmínkou je, že pro odmítnutí musí chybět objektivní důvody.
Třetí podmínkou je, že odmítnutí povede k odstranění veškeré soutěže ze sekundárního trhu.
Pro splnění této podmínky je dostatečné, aby existoval potenciální trh, nebo alespoň
hypotetický trh (bod. 44). Skutečnost, že takový trh v současné době neexistuje, není na
překážku (bod 43).
K třetí podmínce pak Soudní dvůr doplnil, že odmítnutá licence musí být pro zájemce
nenahraditelná (indispensable) k tomu, aby podnikal. Bez licence podnikání nelze uskutečnit.
V tomto rozhodnutí Soudní dvůr znovu potvrdil, že samotné odepření licence není v rozporu s
čl. 102. Jednání se dostane do rozporu, pouze obsahuje-li zneužívající prvek. Přítomnost
neužívajícího prvku lze dovodit za použití kritérií popsaných výše. Zda jsou kritéria v
předmětné věci splněna, to jest, zda došlo ke zneužití, Soudní dvůr nezkoumal, takové
posouzení nechal na německém soutěžním soudu v dalším řízení.
Kallaugher (2011) správně upozorňujě, že výše popsané tři podmínky jsou ve skutečnosti
čtyři, protože tzv. třetí podmínka, má dvě části: (i) odstranění veškeré soutěže ze
sekundárního trhu, a (ii) zařízení musí být pro zájemce nenahraditelné.
3)

Ve výše popsané věci Microsoft byla výše popsaná kritéria aplikována v konkrétní

věci.

95

Co se týče první podmínky, že odmítnutí zabrání vzniku nového výrobku, Komise uvedla, že
bod b) zakazuje "omezování výroby, odbytu nebo technického vývoje na úkor spotřebitelů".
Odmítnutí nemusí nutně zabránit, aby na sekundárním trhu vzniknul nový výrobek, ale stačí,
když na sekundárním trhu dojde k omezení technického vývoje. Jelikož odmítnutí poskytnout
informace o interoperabilitě Windows (primární trh) zabránilo, aby Sun vyvinul WGOS (tj.
sekundární trh), tak je tato podmínka splněna.
Co se týče druhé podmínky, že pro odmítnutí musí chybět objektivní důvody, Microsoft se
bránil, že informace jsou chráněny autorským právem. Pokud bude o své autorské právo proti
své vůli připraven, bude omezena jeho motivace investovat do nových inovací. Komise k
tomu uvedla, že při posuzování objektivních důvodů dochází k považování prosoutěžních a
protisoutěžních aspektů. Na jedné straně je pravda, že bude omezena motivace Microsoftu, a
to může vést k omezení jeho vlastní inovačních činností. Na druhé straně zpřístupnění
požadovaných informací umožní, aby ostatní programy byly kompatibilní s Windows, což
bude stimulovat činnost celého odvětví k vývoji a nabídce takových programů. Bude tím tedy
posílena inovace odvětví jako celku. Podle názoru Komise tato posílená inovace celého
odvětví převáží nad omezením motivace Microsoftu, a z tohoto důvodu má odmítnutí
protisoutěžní účinky.
Forrester a Czapracka (2011) tento názor Komise kritizují. Autoři uvádějí, že bude-li
dominantní IT podnik nucen sdílet svoji technologii s ostatními, tak to pravděpodobně vždy
povede k inovacím v odvětví, a spotřebitelé z toho mohou mít prospěch. Je však spekulativní
tvrdit, že jejich prospěch převáží poměrně zásadní zásah do práv duševního vlastnictví takto
postiženého podniku.
Co se týče třetí podmínky, že odmítnutí povede k odstranění veškeré soutěže z trhu, Komise k
posouzení této podmínky přistoupila tak, že zkoumala, zda je požadovaná informace
"nezbytná" pro konkurenta, a zda je "duplikovatelná"225. Jak bylo popsáno výše, Komise
shledala, že společnost Sun nemůže bez požadované informace efektivně soutěžit, a informaci
nemůže ani rozumným způsobem duplikovat. Komise tedy uzavřela, že odmítnutí povede k
postupnému odstranění konkurence z trhu.

225

Komise zde správně rozlišuje mezi "nezbytností", tj. zda je zařízení nutné pro podnikání konkurenta, a
"duplikovatelností", tj. zda konkurent může zařízení duplikovat vlastními prostředky.
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Výsledkem šetření byl závěr, že odmítnutí poskytnout informace o interoperabilitě je
zneužitím dominantního postavení a tudíž Microsoft jedná v rozporu s čl. 102 SFEU.
20.

Nedostatky

1)

Výše popsaná rozhodnutí ve věcech Magill, IMS Health a Microsoft, představuje

logické vyřešení otázky, do jaké míry může právo k duševnímu vlastnictví ovlivňovat soutěž
na navazujících trzích. Základem řešení je rozlišení mezi primárním a sekundárním trhem.
Primární trh je ten trh, na kterém autor ekonomicky zhodnocuje své autorské dílo, například
tím, že prodává zboží vytvořené za použití autorského díla. Sekundární je trh, který na
primární trh navazuje, avšak je odlišný. Autor na sekundárním trhu nepůsobí, avšak udělení
autorské licence je pro fungování sekundárního trhu nezbytné.
Jsou-li trhy takto rozděleny, pak nic nebrání autorovi, aby své dílo ekonomicky zhodnotil na
primárním trhu, a tak realizoval právo, které je zvláštním předmětem ochrany.
Pokud autor nepůsobí na sekundárním trhu, tak nemůže být k jeho ekonomické újmě, působíli na takovém trhu jiný podnik. Naopak, bylo by k újmě spotřebitelů, pokud by mělo být
jinému podniku bráněno na trhu působit a uspokojovat poptávku spotřebitelů. Pokud je pro
podnikání na sekundárním trhu potřeba licence, pak autor – odepřením licence – jedná na
úkor spotřebitelů na tomto sekundárním trhu, aniž by pro to měl důvody (sám tam nepůsobí).
Rozhodovací praxe tedy vymezila tři okolnosti, za kterých je rozumné, aby měl autor
povinnost licenci udělit: (1) musí existovat trh a neuspokojená poptávka na tomto trhu, (2)
licence je pro podnikání na tomto trhu nezbytná, bez udělení licence by byla veškerá
konkurence odstraněna, a (3) autor nemá žádný důvod, proč licenci neudělit.
Tyto tři podmínky jsou podobné znakům doktríny nezbytných zařízení. Rovněž platí, že
licence je nezbytným a nenahraditelným zařízením, bez kterého nelze podnikat. Rovněž se
posuzuje se, zda autor má důvod licenci odepřít, a pokud nemá, tak se předpokládá, že jedná s
úmyslem odstranit konkurenta, a tudíž se učiní závěr, že zneužívá své postavení. Mezi těmito
třemi podmínkami a doktrínou nezbytných zařízení je však jeden, avšak podstatný, rozdíl.
Doktrína vyžaduje konkurenční vztah. Výše popsané tři podmínky však konkurenční vztah
nepožadují – naopak je nutné, aby konkurenční vztah chyběl (tj. existovaly dva odlišné trhy,
primární a sekundární). Pokud by totiž konkurenční vztah existoval, pak by poskytnutí licence
bylo k ekonomické újmě autora, a tudíž by zasahovalo do jeho výlučného práva. Z těchto
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důvodů proto nelze souhlasit s některými autory226, kteří považují tyto tři podmínky za
doktrínu nezbytných zařízení.
Toto řešení však vyžaduje, aby bylo striktně rozlišováno mezi primárním a sekundárním
trhem. Jak ukázal případ Magill, nejsou-li trhy striktně odlišeny, pak je řešení způsobilé
omezit autora i na právech, které jsou zvláštním předmětem ochrany: představme si případ
Magill, ale ve zjednodušené verzi. Jsou pouze dvě televizní stanice, každá vydává svůj vlastní
tištěný program. Pokud diváci chtějí plánovat sledování televize na týden dopředu, musí si
koupit oba tištěné programy. Společnost Magill se rozhodne, že nabídne "nový" produkt
spočívající v tom, že oba programy zkombinuje do jednoho. Pokud společnost Magill
přistoupí k realizaci svého záměru a bude vydávat kombinovaný program, tak ve vší
pravděpodobnosti odčerpá veškeré zákazníky z primárního trhu, což bude mít za následek, že
televizní stanice nebudou moci na primárním trhu ekonomicky zhodnotit své autorské právo.
Bude tím zasaženo do zvláštního předmětu ochrany. Problém v případu Magill tedy spočíval
v tom, že primární a sekundární trh nebyl důsledně odlišeny. Jednání společnosti Magill na
sekundárním trhu ovlivňovalo schopnost televizních společností na primárním trhu
ekonomicky zhodnotit své autorské právo.
Jones a Sufrin (2011)227 uvádějí, při troše přemýšlení lze rozdělit výrobní proces každého
integrovaného podniku na velké množství samostatných potenciálních trhů. Autorské dílo,
které požívá autorské ochrany na jednom (primárním) trhu pak může být považováno za vstup
na navazující (sekundární) trh, kde se uplatní nikoliv autorská ochrana, ale nižší ochrany za
použití tří podmínek výše popsaných. Nihoul (2008) je dokonce názoru, že tento postupem
může být zpřístupněno téměř každé duševní vlastnictví.
2)

Derclaye (2004) uvádí, že autor by měl mít příležitost ekonomicky zhodnotit svá

autorská práva i na sekundárním trhu, a to předtím, než mu vznikne povinnost je licencovat.
Lze toho dosáhnout například tím, že autorovi je poskytnuta fixní lhůtu pro vstup na
sekundární trh, nebo že je akceptováno autorovo tvrzení, že hodlá na sekundární trh vstoupit
(prokáže-li, že činí kroky v tomto směru).
3)

Squitieri (2012) upozorňuje na právní nejistotu, kterou výše popsané tři podmínky

znamenají pro autora nebo vynálezce. Zákonnost autorova jednání (poskytnutí nebo odmítnutí

226
227

např. Forrester a Czapracka (2011), Hatzopoulos (2006).
Str. 508.
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licence) se bude posuzovat podle toho, na kterém trhu zamýšlel žadatel o licenci tuto licenci
použít. Autor si však nemůže být dopředu jistý o skutečných záměrech žadatele, čímž se
dostává do právní nejistoty při svém rozhodování, zda licenci udělit či nikoliv. Squitieri
(2012) navrhuje, aby autor do licenční smlouvy doplnil podmínku, že předmět licence bude
použit výhradně na novém trhu.
21.

Závěr k aplikaci doktríny nezbytných zařízení na patenty

Z evropské rozhodovací praxe vyplývá jednoznačný závěr, že existence práv duševního
vlastnictví spadá do výlučné působnosti členských států a proto není dotčena unijními
soutěžními předpisy.
Co se týče výkonu práv, je třeba rozlišovat, zda se jedná o výkon práv spadajících pod
zvláštní předmět ochrany, či nikoliv. U patentů zvláštní předmět ochrany zahrnuje (1) právo
prvního uvedení na trh, buď podnikem samotným nebo prostřednictvím licence udělené třetí
osobě, a (2) právo bránit se proti porušení patentových práv.
Jestliže patentované výrobky nebo služby zatím nebyly uvedeny na trh, pak samotné
odmítnutí poskytnout licenci spadá pod zvláštní předmět ochrany a tudíž není v rozporu s čl.
102 SFEU. Lze proto dovodit, že takové odmítnutí by nebylo postižitelné ani podle doktríny
nezbytných zařízení.
Jiná situace však nastane, odmítne-li vlastník poskytnout licenci podniku, který působí na
navazujícím trhu. V případě odmítnutí poskytnout licenci k autorskému právu se posuzuje,
zda jsou splněny 3 podmínky popsané ve věcí IMS Health. Jedná se o podmínky, které svým
charakterem připomínají znaky doktríny nezbytných zařízení. Jsou-li tyto podmínky splněny,
pak je odmítnutí považováno za zneužití dominantního postavení.
V rozhodovací praxi se zatím neřešil případ, kdy by došlo k odmítnutí patentové licence (pro
navazující trh). Není však důvod se domnívat, že by rozhodovací praxe postupovala v případě
patentové licence odlišně, než postupovala v případě autorské licence. Lze tedy očekávat, že
odmítnutí vlastníka patentu by bylo rovněž posuzováno podle 3 podmínek stanovených v IMS
Health.
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22.

Srovnání závěrů sekce 1 a sekce 2

Co se týče použití doktríny na odepření přístupu k hmotným statkům a službám, doktrína
nezbytných zařízení byla rozhodovací praxí aplikována bez větších problémů, byť ve srovnání
s americkou praxí v malém počtu případů. Má-li se vyšetřovaný podnik ubránit, je pro něj
nejdůležitější, aby měl pro odmítnutí rozumné vysvětlení, založené buď na vnějších
okolnostech, nebo na vlastních, prosoutěžních obchodních důvodech.
Co se týče použití doktríny na odepření přístupu k patentové licence, zde se vlastník patentu
může dovolávat zvýšené ochrany před soutěžním právem. Vykonává-li patentové právo v
rozsahu tzv. zvláštního předmětu ochrany, je výkon práva chráněn před zásahy soutěžního
práva. Pokud však výkon práva vybočí z rámce tohoto zvláštního předmětu ochrany, pak je
výkon posuzován podle soutěžního práva jako každé jiné soutěžní jednání. V takovém
případě se odmítnutí poskytnout licenci může posuzovat i podle doktríny nezbytných zařízení,
byť k takovému posouzení v evropské rozhodovací praxi zatím nedošlo.
23.

Srovnání aplikace doktríny v soutěžním právu USA a soutěžním právu EU

Oba systémy mají řadu shodných prvků a několik odlišných prvků. Oba systémy se shodují v
dlouhodobých a bezprostředních cílech soutěžních předpisů: cílem předpisů je zajistit účinnou
hospodářskou soutěž jako nástroj pro dosažení blahobytu společnosti.
Co se týče jednostranného jednání soutěžitele, oba systémy se shodují v tom, že podnik může
skrze účinnou soutěž dosáhnout monopolního postavení, a to si udržet. Vznik monopolů není
zakázaný, naopak je podporovaný, za podmínky, že vznikne skrze účinnou soutěž.
Systémy se liší v přístupu k jednostrannému jednání soutěžitele. Ačkoliv se může na první
pohled jevit, že § 2 Shermanova zákona a čl. 102 SFEU jsou podobné, ve skutečnosti je mezi
nimi rozdíl. Článek 102 zakazuje zneužití dominantního postavení, zatímco § 2 upravuje
způsob, jakým podnik může získat, zvýšit nebo udrže monopolní sílu. Rozdíl mezi oběma
přístupy lze ilustrovat na příkladě monopolní ceny. Podle amerického práva platí, že jestliže
podnik získal monopolní postavení zákonným způsobem, pak není v rozporu s §2, aby si
účtoval monopolní cenu, to jest takovou cenu, jako trh unese228. Tento závěr však neplatí v

228

např. Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964), nebo Berkey Photo v. Eastman Kodak Co., 603 F.2d 262 (2d
Cir. 1979), nebo Carter-Wallace v. United States, 449 F.2d 1374 (Ct. Cl. 1971) ("nedopuští-li se jiného
100

evropském soutěžním právu. V evropském právu je účtování nadměrné (nákupní nebo
prodejní) ceny posuzováno jako zneužítí dominantního postavení podle § 102 písm. b) SFEU,
a tudíž zakázané.
Oba systémy zakazují, aby podnik použil svoji monopolní sílu jako nástroj k udržení,
případně zvýšení, svého monopolního postavení.
V obou systémech se jednání monopolního podniku poměřuje podle jeho prosoutěžních a
protisoutěžních dopadů. V americkém právu má toto poměřování název "pravidlo rozumu", v
evropském právu žádný název nemá, ale princip je stejný. Pokud prosoutěžní dopady převáží,
je jednání v souladu s předpisy, pokud naopak převáží protisoutěžní dopady, je jednání v
rozporu s předpisy.
Spočívá-li jednání monopolního podniku v odmítnutí uzavřít s konkurentem obchodní vztah
(refusal to deal), v americkém právu byla vyvinuta tzv. doktrína nezbytných zařízení, která
umožňuje posoudit, za jakých podmínek lze jednání považovat za protisoutěžní. Tato doktrína
byla převzata i evropským právem, byť je používána méně často a rozhodovací praxe se
vyhýbá tomu ji pojmenovat.
V obou systémech se za "zařízení" považuje rozmanitý okruh skutečností, většinou velká
infrastruktura, často služby, ale i práva duševního vlastnictví nebo skutečnosti, které jsou
obtížně klasifikovatelné. V obou systémech chybí vymezení obsahu pojmu "zařízení".
V obou systémech panuje shoda na tom, že podnik, který odmítá přístup, musí mít monopolní
(dominantní) postavení, dále, že mezi monopolním podnikem a zájemcem musí být
konkurenční vztah, a dále, že k odmítnutí může dojít i nepřímo, jsou-li vyžadovány
nepřijatelné podmínky.
Mezi oběma systémy panuje rámcová shoda na tom, že zařízení musí být "nezbytné" pro
podnikání zájemce; evropská rozhodovací praxe však tento znak někdy zaměňuje za
"duplikovatelnost".

nezákonného jednání, může si vlastník patentů účtovat za své patentované produkty, nebo požadovat na
licenčních poplatcích, co trh unese") (citováno podle Arena a kol. 2013, str. 39).
101

Mezi systémy je rozdíl v tom, za jakých podmínek je splněn znak "duplikovatelnosti".
Americká praxe vyžaduje, aby zařízení nebylo možné "prakticky nebo ekonomicky"
duplikovat. Evropská definice je preciznější a přísnější: zařízení nelze ekonomicky
duplikovat, ani pokud by duplikace nebyla ekonomicky návratná pro podnik, který je stejně
velký jako monopolní podnik (Bronner). Pokud by tímto kritériem byly posuzovány americké
případy Otter Tail nebo Fishman, je zřejmé, že by znak nenahraditelnosti splněn nebyl.
Oba systémy mají společné to, že v regulovaných odvětvích lze přístup k nezbytnému zařízení
zajistit prostřednictvím regulátora.
Oba systémy se shodují v tom, že odmítnutí nelze zdůvodnit tím, že podnik si chce zachovat
trh sám pro sebe. V obou systémech jsou za platný důvod odmítnutí považovány jednak
vnější okolnosti, které vytvářejí překážku přístupu, a jednak obchodní důvody monopolního
podniku, které jsou prosoutěžního charakteru.
Oba systému poskytují zvýšenou ochranu určitým patentovým právům. V americké praxi je
tato zvýšená ochrana poskytnuta těm patentovým právům, které jsou výslovně vyjmenovány v
patentovém zákoně. V evropské praxi je tato zvýšená ochrana poskytnuta právům, které byly
v judikatuře Soudního dvora označeny jako zvláštní předmět ochrany. Pro oba systémy je
společné, že zvýšená ochrana je poskytnuta (1) právu uvést patentovaný výrobek nebo službu
poprvé na trh, a (2) právu bránit se zásahům do patentových práv.
Jedná-li se o patentová práva výslovně přiznaná v zákoně, americká praxe nezkoumá, zda
jejich výkon má prosoutěžní nebo protisoutěžní dopady229. Poskytuje jim ochranu, i když
jejich výkon může mít protisoutěžní dopady. Striktně však trvá na tom, že výkon práva musí
být v mezích patentové ochrany. Pokud tyto meze překročí, například tím, že váže poskytnutí
patentové licence na prodej nepatentovaného zboží, pak takovou ochranu ztrácí, a jednání se
posuzuje podle soutěžních předpisů.
V evropské praxi je situace podobná. Výkon práva musí být v rámci tzv. zvláštního předmětu
ochrany. Pokud je právo vykonáváno nad jeho rámec, podléhá soutěžnímu přezkumu. To
znamená, že jestliže odmítnutí zahrnuje určitý zneužívající prvek, pak může být shledáno v
rozporu s čl. 102 SFEU. Příkladem zneužívajícího prvku je, pokud vlastník patentu odmítne

229

Zde je nutné připomenout přetrvávající rozpor mezi právním názorem odvolacích soudů (Ninth Circuit v.
Federal Circuit).
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poskytnou konkurentovi licenci, protože mu konkurent nechce zaplatit nepřiměřeně vysoký
licenční poplatek. Dalším příkladem může být, pokud je licence potřebná pro podnikání na
navazujícím (sekundárním) trhu, a vlastník patentu ji bezdůvodně odmítne poskytnout, a tím
na úkor spotřebitelům zabrání vzniku nového zboží nebo technologického pokroku, po kterém
je poptávka.
Jak bylo uvedeno výše, oba systémy se liší v přístupu k posuzování jednostranného jednání
soutěžitele: § 2 upravuje způsob, jakým podnik získá, rozšiřuje a udržuje monopolní sílu,
zatímco čl. 102 zakazuje zneužití dominantního postavení. Tento obecný rozdíl v přístupu
ovlivní posouzení jednání, které jde nad rámec zvláštní ochrany. V americkém soutěžním
právu není zakázáno, aby monopolní podnik účtoval monopolní cenu. Pokud americký
soutěžitel požaduje nadměrný licenční poplatek, takové jednání není porušením § 2
Shermanova zákona. Pokud však evropský soutěžitel požaduje nadměrný licenční poplatek,
takové jednání bude v rozporu s čl. 102 bod b) SFEU.
Je však důležité zdůraznit, že se jedná o posouzení jednání, které jde "nad rámec" zvláštní
ochrany. Jednání "nad rámec" je oběma systémy posuzováno odlišně, protože systémy mají
na dovolenost určitého soutěžního jednání odlišný pohled.

Na úvodu této práce byla formulována otázka, zda soutěžní právo může za použití doktríny
nezbytných zařízení omezit patentovou ochranu, a pokud ano, tak v jakém rozsahu a za
jakých podmínek.
Odpověď na tuto otázku zní, že doktrína nezbytných zařízení nemůže patentovou ochranu
omezit, je-li patentové právo vykonáváno ve svých zákonných mezích: v americkém
soutěžním právu se těmito zákonnými mezemi rozumí práva výslovně přiznaná v patentovém
zákoně, v evropském soutěžním právu se těmito mezemi rozumí tzv. zvláštní předmět
ochrany. Odmítne-li tedy vlastník patentu poskytnout licenci svému konkurentovi, ačkoliv
konkurent považuje takovou licenci za nezbytné zařízení pro svoje podnikání, pak takové
jednání není podle doktríny nezbytných zařízení postižitelné.
Jiná situace však nastane, jestliže odmítnutí obsahuje další prvky, které přesahují zákonný
rozsah ochrany. V takovém případě je doktrína použitelná. Doktrína sama o sobě vlastnické
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právo neomezuje. K omezení dochází v důsledku hrozby její možné aplikace. Vlastnické
právo je omezeno ve složce "nakládání" (ius disponendi), v rozsahu a na dobu nezbytně
nutnou. Poté se tato složka vrací zpět vlastníkovi.
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Příloha č. 1: Úvod do soutěžního práva U.S.A.
1.

Ústavní základ

Spojené státy americké jsou federací 51 států a 1 teritoria. Základním dokumentem, který
upravuje poměry v zemi, je americká ústava (US Constitution)230, která v článku 1 § 8
stanoví, že "Kongres má pravomoc regulovat obchod se zahraničními státy, mezi státy unie, a
s indiánskými kmeny".231
V dodatku č. 10 k ústavě je pak stanoveno, že "Pravomoci, které nejsou ústavou přiznané
Spojeným státům, nebo které nejsou ústavou zakázány státům unie, jsou přiznány státům unie,
nebo lidu."232
Z těchto dvou ustanovení vyplývá rozdělení pravomocí mezi federální a státní orgány ve
vztahu k regulaci obchodu. Jedná-li se o obchod mezi USA a zahraničím, nebo o obchod mezi
jednotlivými státy federace, anebo o obchod s indiánskými kmeny (obývajícími území
federace), pak je pravomoc regulovat takový obchod svěřena US Kongresu. Jedná-li se o
obchod uvnitř státu, pak je pravomoc svěřena tomuto státu, to jest v případě přijímání zákonů
upravujících vnitrostátní obchod, příslušnému zákonodárnému sboru tohoto státu.
Důsledkem tohoto rozdělení pravomocí je, že vedle sebe existují dva soubory právních
předpisů, a to federální předpisy a státní předpisy Nepřesahuje-li obchod hranice státu, pak se
řídí pouze státními předpisy. Přesahuje-li obchod hranice státu (např. televizní stanice vysílá
zprávy, které kupuje od poskytovatelů z jiných států federace), pak se obchod řídí jak
státními, tak federálními předpisy.
2.

Soudy

Dodržování federálních soutěžních předpisů lze vymáhat pouze prostřednictvím soudů
(nikoliv tedy též ve správním řízení, jako v Evropské unii).

230

Celý text ústavy je na: www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm
Anglické znění je: "[The Congress shall have Power] To regulage Commerce with foreign Nations, and
among the several States, and with the Indian Tribes".
232
Anglické znění je: "The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to
the States, are reserved to the States respectively, or to the people."
112
231

Federální soudní soustava pro soutěžní právo je třístupňová. Věcná a místní příslušnost
federálních soudů je upravena v tzv. Title 28 U.S. Code.
Soudem prvního stupně je dictrict court. Do jeho věcné působnosti patří, mimo jiné, civilní
spory týkající se federálních předpisů "regulujících obchod a chránících obchod před
omezováním obchodu a monopoly" (§ 1337), to jest federální soutěžní předpisy.
Soudů prvního stupně je celkem 94. Každý stát má 1 – 4 soudy (podle velikosti státu), a po
jednom soudu má District of Columbia a Puerto Rico. Soud se plným názvem jmenuje (na
příkladě Arizony) "United States District Court for the District of Arizona", zkráceně pak
"District Court for Arizona" nebo též jen "D. Ariz.".
Odvolacím soudem je circuit court (§ 1291). Celé území USA je rozděleno do 11 obvodů. V
každém obvodu působí jeden odvolací soud, který je místně příslušný pro odvolání proti
rozhodnutím všech soudů prvního stupně působících na území jeho obvodu (§ 1294). Obvody
jsou číslovány a odvolací soudy jsou pojmenovány podle čísla svého obvodu, to jest First
Circuit, Second Circuit ... Eleventh Circuit. Prvně jmenovaný soud se plným názvem jmenuje
United States Court of Appeals for the First Circuit, zkráceně First Circuit nebo též jen 1st.
Cir. Vedle těchto 11 odvolacích soudů je dále zřízen odvolací soud pro District of Columbia
nazvaný Circuit Court pro District of Columbia233, a dále odvolací soud nazvaný United
States Court of Appeals for the Federal Circuit, jehož působnost je vymezena nikoliv
geograficky, ale věcně (např. patenty). O tomto soudu je podrobněji pojednáno v příloze č. 2.
Dovolacím soudem pro všechny odvolací soudy je Supreme Court of the United States. Na
projednání věci před tímto soudem není právní nárok. Soud si vybírá, které případy posoudí.
Pokud se rozhodne případ posoudit, vydá tzv. writ of certiorari, to jest žádost adresovanou
nižšímu soudu, aby mu předložil soudní spis k posouzení.
2.1

Praktický dopad pro doktrínu nezbytných zařízení

Circuit Courts vydají každý rok zhruba 8.000 rozhodnutí. Supreme Court si k přezkumu
vybere cca 2 – 3 % z nich. To znamená, že naprostá většina věcí je s konečnou platností
rozhodnuta na úrovni odvolacího soudu.

233

Tento soud se nazývá District of Columbia Circuit Court
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To má dopady pro zvažování, zda doktrína nezbytných zařízení může platně omezit vlastnické
právo k hmotným statkům, případně k patentům. Supreme Court totiž tuto doktrínu nikdy
výslovně neschválil, avšak ji ani neodmítnul234. Není tedy jisté, jak se k ní postaví. Na jeho
posouzení se stále čeká. Nižší soudy však s doktrínou běžně pracují a aplikují jí. Jelikož tyto
soudy rozhodují s konečnou platností naprostou většinu (97 – 98%) věcí, vytváří se tím
nejistota. Na jedné straně se musí soutěžitel připravit na to, že jeho případ skončí na úrovni
odvolacího soudu. Musí tedy předpokládat, že doktrína platí, a chovat se podle toho. Na druhé
straně nemůže vyloučit, že jeho případ bude právě ten, který si Supreme Court vybere k
přezkumu, a následně po provedeném přezkumu doktrínu odmítne. Pro soutěžitele na
americkém trhu panuje nejistota ohledně platnosti doktríny.
3.

Přehled soutěžních přepisů

Jak lze očekávat pro právní stát s rozvinutou tržní ekonomikou, právní předpisy upravující
hospodářskou soutěž jsou početné a hospodářská soutěž je v nich komplexně upravena.
Nebylo by účelné tyto předpisy zde popisovat nebo dokonce je jmenovat – jejich přehled je
dostupný na internetu235.
Přes rozsáhlost a komplexnost právní úpravy je proto překvapivé, že substantivní základ
spočívá toliko v sedmi ustanoveních roztroušených do tří zákonů: Shermanův zákon236 z roku
1890, Claytonův zákon237 z roku 1914 a Zákon o federální obchodní komisi238 z roku 1914.
Shermanův zákon obsahuje dvě základní pravidla:
§ 1:

Každá smlouva, sloučení ve formě trustu nebo podobné, nebo konspirace, k
omezení obchodu mezi státy, nebo se zahraničním státem, je nezákonná.239

234

Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP, 540 US 398 (2004).
Přehled předpisů je dostupný na internetových stránkách Department of Justice, Antitrust division:
www.justice.gov/atr/poublic-documents (Antitrust Statutes)
236
The Sherman Act byl přijat 2. července 1890 pod názvem "An act to protect trade and commerce against
unlawful restraints and monopolies", a vzešel ve známost pod krátkým jménem Sherman Antitrust Act, později
zkráceným pouze na Sherman Act. Původní text zákona je dostupný např. na:
legisworks.org/sal/26/stats/STATUTE-26-Pg209a.pdf
237
The Clayton Act byl přijat 15. října 2914 pod názvem "An Act to supplement existing laws against unlawful
restrains and monopolies, and for other purposes.", později vzešel ve známost pouze jako Clayton Act. Původní
text zákona je dostupný např. na: www.legisworks.org/congress/63/publaw-212.pdf
238
The Federal Trade Commission Act
239
Plný znění je "Každá smlouva, spojení ve formě trustu nebo podobné, nebo konspirace, k omezení směny
nebo obchodu mezi státy, nebo se zahraničním státem, je nezákonná. Každá osoba která uzavře smlouvu nebo se
účastní kombinace nebo konspirace zde prohlášené za nezákonnou bude považována za vinnou z trestného činu,
a po odsouzení bude potrestána pokutou ve výši do $ 100,000,000 pokud je právnickou osobou, nebo, pokud je
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§ 2:

Každá osoba, která monopolizuje, nebo se pokusí monopolizovat, nebo se spojí
nebo konspiruje s jinou osobou nebo osobami za účelem monopolizace
jakékoliv části obchodu mezi státy, nebo se zahraničním státem, bude
potrestána ... (jak dále stanoveno).240

Claytonův zákon prohlašuje za nezákonné čtyři druhy restriktivního nebo monopolního
jednání, a to (zkráceně):
§2

cenová diskriminace (price discrimination)241

§3

výhradní a vázané obchody (exclusive-dealing and tying contracts)242

§7

převzetí konkurenční společnosti (acquisitions of competing companies)243

§8

provázaná ředitelství (interlocking directorates)244

Tato jednání jsou zakázána, jestliže jejich následkem dojde k podstatnému omezení soutěže
(substantially lessen competition), nebo povede k vytvoření monopolu (tend to create
monopoly). Pokud tyto podmínky nejsou splněny, jednání jsou dovolena.
Zákon o Federální obchodní komisi obsahuje jediný hmotně-právní zákaz, a to v § 5, kde je
zákaz neférových způsobů soutěže a neférových nebo podvodných činů a praktik, pokud
ovlivňují obchod.245

fyzickou osobou, ve výši do $ 1,000,000, nebo uvězněním na dobu nepřevyšující 10 let, nebo oběma tresty, dle
uvážení soudu".
240
V angličtině: "Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with
any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with
foreign nations, shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not
exceeding $ 100,000,000 if a corporation, or, if any other person, $ 1,000,000, or by imprisonment not exceeding
10 years, or by both said punishments, in the discretion of the court."
241
Toto ustanovení bylo později novelizováno (Robinson-Patman Act of 1936). Současné znění je v Title 15
U.S. Code § 13, lze nalézt např. na www.law.cornell.edu/uscode/text/15/13
242
Současné znění je v Title 15 U.S. Code § 14, lze nalézt např. na: www.law.cornell.edu/uscode/text/15/14
243
Toto ustanovení bylo později novelizováno (Celler-Kefauver Act of 1950). Současné znění je v Title 15 U.S.
Code § 18, lze nalézt např. na: www.law.cornell.edu/uscode/text/15/18
244
Jedna osoba vykonává výkonnou funkci ve dvou konkurujících si společnostech. Současné znění v Title 15
U.S Code § 19, lze nalézt např. na: www.law.cornell.edu/uscode/text/15/19
245
„Unfair methods of competition in or affecting commerce, and unfair or deceptive acts or practices in or
affecting commerce, are hereby declared unlawful.“ Současné znění v Title 15 U.S. Code § 45, lze nalézt např.
na: www.law.cornell.edu/uscode/text/15/45
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Jelikož doktrína nezbytných zařízení je dovozována § 2 Shermanova zákona, tato práce se
soustředí na tento zákon a ke Claytonově zákonu a Zákonu o federální obchodní komisi bude
přihlížet jen okrajově.
3.1

Podíl soudů na tvorbě práva

Z přehledu soutěžního práva je zřejmé, že substantivních norem je málo a jsou obecného
charakteru. Proto mnozí komentátoři považují tyto normy, zejména pak Shermanův zákon, za
jakousi ekonomickou "ústavu" svobodné soutěže246. Vhledem k obecné povaze norem je
ponecháno na soudech, aby ve své judikatuře jejich obecný obsah konkretizovaly a
přizpůsobovaly vyvíjející se ekonomice, za současného dodržení základních cílů soutěžních
zákonů, to jest zachování účinné hospodářské soutěže jako nástroje k dosažení blahobytu
společnosti.
4.

Tržní síla a monopolní síla

Dva základní pojmy, se kterými soudy pracují při výkladu Shermanova zákona, je tržní síla
(market power) a monopolní síla (monopoly power). Ač se jedná o pojmy základní, o jejich
přesném vymezení se v soudní judikatuře i odborné literatuře vede stále značná debata247.
4.1

Tržní síla a monopolní síla v ekonomii

Pojem monopolní síle je odvozený od pojmu tržní síla a má svůj původ v ekonomické
literatuře. Tržní síla označuje, do jaké míry je obchodník schopen sám určovat cenu zboží (tj.
do jaké míry je price-maker) či do jaké míry se musí podřídit tomu, co rozhodnou ostatní (tj.
do jaké míry je price-taker).
Obchodník je price-taker v podmínkách dokonalé soutěže. Dokonalá soutěž je pojem, kterým
ekonomové248 označují situaci, kdy na trhu jednoho homogenního zboží působí velké
množství kupujících a prodávajících, nejsou žádné překážky pro vstup na trh, nejsou
transakční náklady, všichni mají dokonalé informace, a jsou splněny i další předpoklady249.
246

Např. Supreme Court ve věci Appalachian Coals, Inc. v. United States, 288 U.S. 5 (1933) nebo ve věci
Verizon Communications, Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP, 540 U.S. 1 (2004).
247
Dashkin and Wu (2005)
248
Např. Kreps (1990), Cooter a Ulen (2003)
249
Model perfektní soutěže je založen na těchto předpokladech:
(1) Velký počet prodávajících a kupujících
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Na takovém trhu se cena zboží stabilizuje na určité hladině, poskytující obchodníkům
"normální míru zisku". Pokud by jeden z nich chtěl prodávat za vyšší cenu, kupující se od něj
odvrátí a přejdou ke konkurenci. Cena je tedy vysoce elastická. To má za následek, že všichni
obchodníci jsou nuceni akceptovat cenu, kterou určuje trh. Žádný jednotlivý obchodník nemá
dostatečnou moc, aby ovlivnil cenu zboží – nemá "tržní sílu".
Shrnuto, obchodník nemá tržní sílu, protože je soutěž natolik účinná, že jakýkoliv pokus
obchodníka vynutit si na kupujících zaplacení vyšší ceny, to jest ceny, které nekoresponduje s
kvalitou prodávaného zboží, se setká s odmítnutím a odchodem kupujících ke konkurenci.
Ekonomický model dokonalé soutěže je založen na velkém množství předpokladů, o kterých
je známo, že nejsou ve skutečném světě reálné250. Jak je splnění předpokladů rozvolňováno,
klesá tím konkurenční tlak a snižuje se účinnost soutěže. To může být ilustrováno na
následujícím příkladě: dokonalá soutěž předpokládá, že výrobní faktory lze volně
přizpůsobovat poptávce. Tento požadavek obvykle není splněn. Změní-li se poptávka,
podnikům trvá určitou dobu, než se přizpůsobí (např. než nakoupí potřebné stroje, uvedou je
do provozu, vyrobí zboží, rozvezou zboží do obchodů, apod.) To znamená, že přijde-li jeden
podnik na trh s novým výrobkem, může po určitou dobu za svoje zboží požadovat vyšší cenu,
než ostatní podniky uvedou na trh konkurenční zboží a tím stlačí cenu dolů. Podnik tedy bude
dočasně disponovat tržní silou. Tržní silou bude disponovat z důvodu neúčinné soutěže.
Jelikož předpoklady dokonalé soutěže nejsou v reálném světě nikdy splněny251, tak to
znamená, že každý podnik disponuje určitou tržní silou.
Jak jsou předpoklady dokonalé soutěže rozvolňovány, tržní síla podniku vzrůstá. Na druhém
konci tohoto kontinua je monopol, kdy na trhu působí jediný podnik, mající monopolní sílu.
Takový podnik je price-maker, protože sám určuje cenu, za kterou bude prodávat.

(2) Všichni mají kompletní a přesné informace o ceně a kvalitě obchodovaného zboží
(3) Trh je homogenní, tj. je nabízen jen jeden druh zboží.
(4) Vlastnická práva jsou dobře definovaná
(5) Nejsou žádné překážky pro vstup na trh nebo pro opuštění trhu
(6) Každý účastník je "price taker"
(7) Výrobní faktory lze volně přizpůsobovat poptávce
(8) Racionální kupující
(9) Žádné externality
(10) Nulové transakční náklady, tj. směna zboží nepřináší žádné náklady.
(11) Absence síťových efektů (network effects), absence úspor z rozsahu
250
Např. Kreps (1990)
251
Jako příklad téměř dokonalé soutěže se uvádí obchodování s akciemi na burze cenných papírů.
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Jak je z tohoto příkladu zřejmé, v ekonomických modelech se intenzita soutěže pohybuje
podél kontinua, od dokonalé soutěže na jednom konci do monopolu na druhém konci. Jelikož
tržní síla je definovaná jak schopnost podniku účtovat vyšší cenu, pak každý podnik podél
tohoto kontinua disponuje určitou tržní silou, s výjimkou podniků nalézajících se v
podmínkách dokonalé soutěže; ty žádnou tržní sílu nemají. Je-li podnik monopolem, pak se
jeho tržní síla nazývá monopolní silou.
Mezi tržní silou a monopolní silou tedy není rozdíl v kvalitě, ale pouze v intensitě. Stane-li se
tržní síla absolutní, v ekonomické teorii se nazývá monopolní silou.
4.2

Tržní síla a monopolní síla v soutěžním právu

Supreme Court definoval tržní sílu jako "schopnost zvýšit ceny nad ty, které by byly účtovány
na konkurenčním trhu" (United States v. E.I. duPont de Nemours & Co., 351 U.S. 377
(1956); United States Steel Corp. v. Fortner Enterprises, 429 U.S. 610 (1977); NCAA v.
Board of Regents of the University of Oklahoma, 468 U.S. 85 (1984). Tato definice tržní síly
se tedy shoduje s definicí ekonomickou.
Supreme Court definoval monopolní sílu jako "schopnost určovat ceny nebo vytěsnit
konkurenci"252 (Standard Oil Co. of New Jersey v. United States, 221 U.S. 1 (1911);
American Tobacco v. United States, 328 U.S. 781 (1946); United States v. E.I. du Pont de
Nemours & Co., 351 U.S. 377 (1956)).
Soudy nižších stupňů definují monopolní sílu jako "podstatnou tržní sílu" (Bacchus
Industries, Inc. v. Arvin Industries, Inc., 939 F.2d 887 (10th Circ.1991), případně jako
"extrémní stupeň tržní síly") (Deauville Corp. v. Federated Department Stores Inc., 756 F.2d
1183 (5th Circ. 1985).
Z výše uvedených definic vyplývá, že v soutěžním právu je monopolní síla považována za
vysoký stupeň tržní síly. Jedná se o takový stupeň tržní síly, kdy podnik získá schopnost
chovat se nezávisle na zákaznících a nezávisle na konkurenci. Již z povahy problému je
zřejmé, že okamžik získání monopolní síly není přesně vymezen: se vzrůstající tržní silou
podnik získává takovou schopnost plynule, průběžně, až v určitém bodě je zřejmé, že takovou
schopnost má.
252

The power to control prices or exclude competition.
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4.3

Trvalý charakter

Monopolní síla musí mít trvalý charakter253. Nesmí být toliko dočasná nebo krátkodobá. To je
dáno tím, že podnik může disponovat vysokým tržním podílem, aniž by měl monopolní sílu.
Pokud například podnik uvede na trh nový produkt, po kterém je vysoká poptávka, může trh
krátkodobě ovládnout. Existuje-li na trhu soutěž, pak se rivalové přizpůsobí, uvedou na trh
vlastní výrobky a tržní podíl podniku erodují a vrátí na původní úroveň. Podnik tedy měl
vysoký tržní podíl, ale neměl monopolní sílu, protože nebyl schopen vytlačit konkurenci.
Požadavek na trvalý charakter monopolní síly tedy plyne již ze samotné definice monopolní
síly, a to z požadavku na schopnost vytlačit konkurenci.
"Trvalost" monopolní síly, to jest, jak dlouho musí podnik udržet svůj podíl, aby bylo možné
jej považovat za monopolistu, není vyjasněno. Někteří autoři navrhují dva roky, jiní pět let254.
Dle mého názoru bude doba záviset na konkrétních okolnostech případu a nelze ji obecně
určovat, stejně jako nelze obecně stanovit, jaké procento tržního podílu již představuje
monopolní sílu.
4.4

Měření monopolní síly

Soudy obvykle posuzují monopolní sílu nepřímo, za použití tržního podílu. Je-li tržní podíl
posuzovaného podniku na relevantním trhu dostatečně vysoký (obvykle 80 – 100 %), pak je
to pro soud dostatečné k závěru, že podnik má monopolní postavení. Je-li podíl nižší, soudy
často přistupují k posuzování ukazatelů, které mohou indikovat schopnost podniku určovat
ceny nebo vyloučit konkurenci, jako například ziskovost podniku, elasticitu poptávky, nebo
dlouhodobé udržování nepřiměřeně vysokých cen255.
Není výjimečné, že soud ve svém rozhodnutí vysloví obecné pravidlo o tom, jaký tržní podíl
považuje za dostatečný. Soud ve věci Alcoa256 vyslovil názor, že podíl přes 90% představuje
monopol, je-li podílu 60 – 64 % lze o existenci monopolu pochybovat, zatímco podíl 33%

253

Klotz (2008)
Klotz (2008), Areeda and Hovenkamp (2008)
255
Klotz (2008)
256
United States v. Aluminum Co. of America, 148 F.2d 416 (2d Cir. 1945)
254
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definitivně monopolem není. Ve věci U.S. Anchor Mfg.257 soud vyslovil názor, že podíl 60 –
65 % je zjevným důkazem o tom, že podnik stojí na prahu dosažení monopolní síly. Tento
závěr kontrastuje se závěrem soudu ve věci Twin City Sportservice258, kde tržní podíl 24% byl
dostatečný k závěru, že podnik stojí na prahu dosažení monopolní síly.
Ostatní soudy však takové názory považují pouze za orientační, nezávazné, a samy zvažují,
jaký tržní podíl lze v konkrétním případě považovat za dostatečný.
5.

Shermanův zákon

5.1

Obecně k výkladu zákona

Shermanův zákon byl přijat v roce 1890 z iniciativy US senátora Shermana. Jak uvádí Beale
(1970)259, sám Sherman jednoznačně deklaroval, že soudy při výkladu zákona musí rozlišovat
mezi zákonnými smlouvami, které mají za účel zvyšovat výrobu, a nezákonnými smlouvami,
které mají za účel omezovat soutěž a obchod. Cílem zákona je eliminovat ty smlouvy, které
na základě common law pravidel a lidské zkušenosti jsou nezákonné.
Formulace "na základě common law pravidel" je klíčová. V době, kdy byl zákon přijímán,
byli členové US senátu téměř bez výjimky svojí původní profesí právníci. Když se tyto osoby
dohodly na formulaci sekce 1 a 2, tak předpokládaly, že tím legislativně zakotvily chápání
zákonných a nezákonných omezení v té podobě, jak tyto rozdíly vykrystalizovaly v common
law judikatuře, a že tyto rozdíly budou takto soudy chápány a aplikovány. Jinými slovy,
pojmy restraint of trade a monopolization, které jsou základními kameny Shermanova
zákona, byly chápány jako technické pojmy (určité legislativní zkratky) odkazující na
pravidla common law.
5.2

Common law judikatura v době přijímání zákona

Výkladem těchto pojmů se musel při jedné ze svých prvních aplikací Shermanova zákona
zabývat i Supreme Court, a to v případu Standard Oil260. V tomto rozhodnutí je výklad tak
výstižně popsán, že než jej nepřesně opisovat vlastními slovy, tak vybrané části budu citovat.
257

U.S. Anchor Mfg., Inc. v. Rule Industries, Inc., 7 F.3d 986 (11th Cir. 1993)
Twin City Sportservice, Inc. v. Charles O. Finley & Company, Inc., 676 F.2d 1291 (9th Cir. 1982).
259
Beale (1970) na str. 13.
260
Standard Oil Co. v. United States, 221 US 1 (1911)
258
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V následujícím tedy budou citovány (formou volného překladu) vybrané úryvky ze str. 50 –
63 rozhodnutí, vynechaný text je indikován třemi tečkami:
"Pokusíme se tedy zjistit význam těchto pojmů ... krátkým popisem základních a
nesporných konceptů anglického a amerického práva v době, kdy byl tento zákon
přijímán.
Je jisté, že ve vzdálené minulosti se v Anglii pojmem "smlouva omezující obchod"
(contract in restraint of trade) rozumělo smluvní, dobrovolné omezení subjektivního
práva vykonávat obchod nebo povolání. Původně byly všechny takové smlouvy
považovány za nezákonné, protože se mělo za to, že jsou ke škodě jak veřejnosti, tak
osobám, které jsou jimi vázány. V zájmu zachování smluvní svobody jednotlivce
byla tato doktrína modifikována tak, že smlouva byla zakázána, pouze pokud
omezení platilo pro území celého království. Jinými slovy, pokud omezení bylo
částečné a jinak rozumné, smlouva se považovala za platnou.
...
Lord Coke definoval monopol následovně:
"Monopol je institut nebo svolení, udělené králem formou grantu nebo komise či
jiným způsobem, fyzické osobě nebo osobám, právnickým osobám politickým nebo
obchodním, za účelem výlučného nákupu, prodeje, výrobě, zpracování nebo užívání
jakékoliv věci, a kterým mají být ostatní fyzické osoby, právnické osoby politické
nebo obchodní, omezeny v jejich dosavadní volnosti nebo svobodě, nebo v jejich
dosavadním obchodě".(3 Inst. 181, c. 85).
...
Časté udělování monopolů a úsilí, které nakonec vedlo k jejich zákazu, to jest, které
vedlo k závěru, že jsou neslučitelné s anglickou ústavou, je dobře známo a není třeba
je opakovat. Zla monopolů ... mohou být shrnuto takto:
1. Monopol poskytoval jeho vlastníkovi možnost určovat cenu a tak poškodit
veřejnost.
2. Monopol umožňoval omezit výrobu dotčeného zboží,
3. Monopolní kontrola byla považována za nezbytně vedoucí ke zhoršování
kvality nabízeného zboží.
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Jelikož monopoly byly v té době chápány jako vznikající pouze výkonem
panovnické moci, neexistovaly žádné výslovné zákazy nebo omezení umožňující
vznik monopolů činností jednotlivce. Nicméně se mělo za to, přinejmenším ve
vztahu k potřebám každodenního života, že jednotlivec, zneužitím svého práva
uzavírat smlouvy, může získat moc jednostranně zvýšit ceny, to jest dosáhnout
jednoho z nešvarů plynoucího z monopolů, a tak byly přijaty zákony upravující
jednání jako forestalling, regrating and engrossing, skrze které byla upravena
svoboda jednotlivce obchodovat za takových okolností a podmínek, které, podle
názoru té doby, budily dojem, že takové obchodování není pouze poctivý výkon
subjektivního práva uzavírat smlouvy pro vlastní výhodu, prostý zlého úmyslu
poškodit jiné, ale byly následkem smlouvy nebo jednostranného jednání takového
charakteru, který vytvářel zdání úmyslu poškodit jiné skrze, například,
monopolistického zvyšování cen.
To může být ilustrováno definicí "překupnictví" (engrossing) uvedenou v zákoně (5
a 6 Edw. VI, kapitola 14) jež zní následovně:
"Každá osoba nebo osoby ... které shromažďuje prostřednictvím nákupů, dohod či
slibů, nikoliv však dědictvím, darem, nájmem půdy nebo desátkem, jakéhokoliv zrní
nebo plodiny rostoucí na polích, máslo, sýr, ryby nebo jiné neživé potraviny,
kdekoliv na území Anglie, s úmyslem je znovu prodat, budou považována za
nezákonného překupníka nebo překupníky."
Jelikož zákon zakazující překupnictví nestanoví, že překupované zboží musí
představovat všechno, či alespoň podstatnou část, dostupného zboží, je zjevné, že
mezi překupnictvím a monopolem byl zjevný rozdíl. Jelikož však principiální nešvar
vznikající z monopolu, to je zvyšování cen, byl stejný nešvar, ke kterému vede
překupnictví, bylo překupnictví a monopol považováno za jedno a totéž. Jinými
slovy, zakázané jednání spočívající v překupnictví, protože nezbytně způsobovalo
jeden z nešvarů, které způsoboval monopol, začalo být nazýváno monopolem nebo
spočívající v pokusu o monopolizaci.
...
A tak stejným uvažováním, které vedlo k tomu, že za monopol bylo považováno i
jednání, které sice nevykazovalo všechny znaky monopolu, ale způsobovalo některé
jeho nežádoucí následky, tak stejným uvažováním byla tato jednání, protože
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omezovala nebo ztěžovala řádný průběh obchodu, začala být nazývána jednáními
omezujícím obchod (in restraint of trade).
...
Pokud máme tyto úvahu zobecnit, pak je situace následující:
1. Monopoly podle common law byly nezákonné, protože omezovaly svobodu
obchodovat a protože škodily veřejnosti.
2. Ve vztahu k nezbytnostem života, svoboda jednotlivce účastnit se obchodu
byla omezena tehdy, pokud povaha a charakter jednání dávala důvod se
domnívat, že jeho úmyslem je způsobit alespoň jedno zlo, které vzniká při
monopolech, to jest nepřiměřený růst ceny.
3. Za účelem ochrany svobody jednotlivce účastnit se obchodu, nejenom v jeho
vlastním zájmu ale zejména v zájmu všeobecného blahobytu, smlouva,
kterým jedinec nedůvodně omezil svoji svobodu obchodování byla
nezákonná (void).
At tak, v common law, zla způsobená překupnictvím, atd. způsobila, že na tato
jednání bylo pohlíženo stejně jako na monopoly, a někdy byla nazývána
monopolem, a stejné úvahy způsobily, že monopoly, díky jejich působení a
následkům, byly považován a označovány jako potlačující normální průběh
obchodu neboli omezením obchodu.
S vývojem přesnějšího ekonomického porozumění a se změnami ve společnosti,
se dospělo k poznání, že jednání zakázané v zákonech o forestalling, regrating
and engrossing nemělo ty škodlivé dopady, které byly předpokládány v době,
kdy příslušné zákony byly přijímány, a tudíž domněnky o jejich škodlivosti
nebyly správné, ale naopak se dospělo k názoru, že taková jednání mají tendenci
obchod rozvinout a podporovat ... Je pozoruhodné, že nikde v common law
nelze najít zákaz monopolu vytvořeného jedincem. Zdá se, že to dokládá, buď
vědomě, nebo intuitivně, hluboké porozumění pro působení ekonomických sil, a
vyvážení těchto sil ve prospěch práv jednotlivce. Jinými slovy, jelikož se mělo
za to, že skutečný monopol může vzniknout pouze aktem panovníka, a jelikož
taková panovnická moc byla zakázána, omezení vzhledem k jednotlivcům byla
směřována nikoliv k tvorbě monopolů, ale směřovala pouze na taková jednání
jednotlivců, o kterých se mělo za to, že pokud nebudou omezena, tak povedou ke
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stejným následkům jako monopoly. Takové úvahy nebyly ničím jiným než
instinktivním poznáním truismu, že průběh obchodu nemůže být učiněn
svobodněji tím, že bude omezován, a že subjektivní právo jedince uskutečňovat
obchody nemůže být chráněno tím, že takové právo bude zničeno.
Z tohoto přehledu jasně vyplývá, že mimo omezení vyplývajících z úmyslu
jedince omezit dobrovolně a nedůvodně své právo obchodovat, a mimo úmysl
omezit volný průběh obchodu smlouvami nebo jednostranným jednáním mající
zlý záměr, svoboda uzavřít smlouvu a odmítnout uzavření smlouvy, a výkon
každého rozumného práva za tímto účelem, se stalo pravidlem anglického
práva."
V předchozí části tedy Supreme Court shrnul historický vývoj v Anglii. Soud poté obrátil
svoji pozornost k historickému vývoji v USA:
"Také ve Spojených státech amerických byla jednání, která vedla ke stejně
škodlivým následkům jako monopoly, označována jako monopoly samotné.
Jinými slovy, zde, stejně jako v Anglii, praktické uvažování vedlo k tomu, že
pozornost se soustředila nikoliv na teoreticky přesné označení okolností nebo
jednání, které dalo vzniku škodlivému následku, ale následku samotnému, a
způsobu, jak takový následek napravit. Tento závěr je ilustrován v jednom z
prvních zákonů provincie Massachusetts, to jest kapitole 31 zákonů z 1778 –
1779, kde monopoly a překupnictví byly výslovně považovány za jednu a tutéž
věc.
Je také pravda, že zatímco zásady týkající se smluv omezujících obchod, to jest,
dobrovolné omezení práva vykonávat povolání, začala být považována obecně v
souladu s anglickými pravidly, navíc bylo akceptováno že smlouvy nebo jednání
o kterých se mělo za to, že mají monopolistickou tendenci, zejména ta, o kterých
se mělo za to, že nepřiměřeně omezují soutěž, a tudíž vedou ke zvýšení cen –
jinými slovy, že monopolizují – také začala být označována a považována, stejně
jako v Anglii, že omezují volný průběh obchodu a tudíž jsou omezením
obchodu.
...
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obava ze zvyšování cen a dalších nešvarů, o kterých se mělo za to, že bude
plynout z nepřiměřeného omezování soutěžních podmínek způsobených
smlouvami nebo jiným jednáním jedinců nebo korporací, vedla k tomu, že jako
otázka veřejné politiky byly zakázány, nebo byly považovány za zakázané,
všechny smlouvy nebo jednání, které nedůvodně omezovaly soutěžní podmínky,
buď z jejich povahy nebo z charakteru smlouvy nebo jednání nebo jestliže
okolnosti byly takové že dávaly důvod se domnívat, že nebyly uzavřeny ... s
legitimním cílem důvodného prosazování vlastních zájmů a rozvoje obchodu, ale
naopak, byly takového charakteru, že důvodně vedly k závěru nebo předpokladu,
že byly uzavřeny nebo učiněny s úmyslem poškodit veřejnost a omezit práva
jednotlivců, a tím omezit volný průběh obchodu a přivodit nešvary, jako je
například růst cen, které jsou považovány v rozporu s veřejnou politikou."
5.3

Výklad § 1

Výše popsaný historický přehled umožňuje porozumět, jaký význam měly pojmy
"monopolizace" a "omezení obchodu" v době, kdy US senátoři schvalovali Shermanům
zákon. Na základě tohoto porozumění pak Supreme Court ve věci Standard Oil přistoupil
k vlastnímu výkladu § 1 (citováno, volný překlad):
"Přistupme nyní k výkladu jazykového znění ... vedeni principem, že pokud
slova použitá v zákoně měla ve své době dobře známý význam jak v common
law, tak v zákonech této země, tak budeme předpokládat, že byla použita v
tomto významu, neplyne-li z kontextu jinak.
...
Z kontextu vyplývá, že zákon byl sepsán ve světle praktického chápání zákona
proti omezení obchodu, protože spojuje do jedné kategorie nejenom smlouvy
omezující obchod v subjektivním smyslu, ale všechny smlouvy nebo činy které
teoreticky jsou pokusy o monopolizaci, ale které, v praxi, jsou považovány za
omezení obchodu v širokém slova smyslu.
...
Ve světle mnoha nových typů smluv a kombinací, které vznikají za současných
ekonomických podmínek, bylo považováno za nezbytné formou obecné klauzule
zajistit, aby žádný typ smlouvy nebo kombinace, který by nepřiměřeně omezoval
obchod mezi státy nebo se zahraničím, nebyl z dosahu zákona vynechán. Takto
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chápáno, zákon nemá v úmyslu omezit právo jednotlivce vstupovat do závazků a
domáhat se jejich dodržování, ať již závazky vzniknou kombinací či jinak,
pokud nedůvodně neomezují obchod mezi státy nebo zahraničním, ale chránit
obchod před omezením takovými metodami, starými nebo novými, které lze
považovat za nepřiměřená omezení.
...
A jelikož smlouvy nebo činy zahrnuté do ustanovení nebyly výslovně
definovány ... pak z toho nezbytně plyne, že při výkladu takové ustanovení musí
být formulován standard podle kterého se bude posuzovat, zda zákaz
enumerovaný v tomto ustanovení byl v jednotlivých případech porušen či
nikoliv. Ačkoliv ustanovení takový standard nespecifikuje, ale bezpochyby jej
předpokládá a vyžaduje, pak z toho plyne, že bylo zamýšleno, aby pravidlo
rozumu (standard of reason), jak byl používán v common law a v této zemi, bylo
tímto standardem pro posuzování zda, v každém jednotlivém případe, konkrétní
čin způsobil či nezpůsobil zlo, které zákon zakazuje.
5.4

Shrnutí výkladu § 1

Výklad dobře ilustruje, jak historické kořeny ovlivnili terminologii použitou zákonodárcem, a
jak je důležité při výkladu zákona vycházet nejen z významu, který slova mají dnes, ale z
významu, který slova měla v době, kdy je zákonodárce použil.
V historické Anglii bylo zprvu běžné, že panovník uděloval monopoly. Panovníkem udělený
monopol přiznával obdarované osobě výlučné právo uskutečňovat určitou činnost, a zároveň z
výkonu této činnosti vylučoval všechny ostatní osoby. Výkon monopolu často vedl k
nešvarům, jako například vysoké ceny nebo nedostatek zboží. Tyto nešvary způsobily, že
parlament nakonec odňal panovníkovi právo udělovat monopoly.
Tytéž nešvary však mohla být způsobena i samostatným jednáním obchodníků, např. při
překupnictví. Taková jednání, protože způsobovala stejný následek jako monopol, začala být
označována jako "monopolizace" nebo též, protože omezovala svobodu ostatních obchodníků
stejně, jako ji omezoval monopol udělený panovníkem, začala být označována jako
"omezování obchodu". Monopolizace a omezování obchodu jsou tedy pojmy, které označují
jednání, jehož cílem není prosazování legitimních zájmů obchodníka nebo rozkvět obchodu,
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ale jehož cílem je omezit volný průběh obchodu a tak přivodit stejné nešvary jako monopol.
První cíl je zákonem dovolený, druhý cíl zákon zakazuje.
V praktickém životě je někdy obtížné rozlišit, zda určité jednání sleduje prosazení legitimních
zájmů a rozkvět obchodu (dovolený cíl) nebo má sloužit k omezení soutěže a poškození
spotřebitele (zakázaný cíl). Jednání soutěžitele, zejména ve vztahu ke konkurenci, totiž
nezřídka vykazuje oba záměry najednou. Je-li sledovaný cíl zjevný, pak rozlišení nečiní
potíže. Potíže nastávají v případech, kdy obchodník sleduje oba cíle, aniž by jeden
převažoval. V takových případech se k rozlišení používá tzv. pravidlo rozumu.
5.5

Pravidlo rozumu

Supreme Court se k "pravidlu rozumu" podrobně vyjádřil ve věci Board of Trade261, a to
následovně (citováno, volný překlad):
Každý smlouva týkající se obchodu, každá regulace obchodu, omezuje. Svázat, omezit
– to je jejich podstata. Skutečný test jejich legálnosti je, jestli přijaté omezení má pouze
regulovat, a tímto tedy podpořit soutěž, nebo jestli je takové, že potlačuje či dokonce
zničí soutěž. Aby soud mohl na otázku odpovědět, tak obvykle musí posoudit všechny
okolnosti toho konkrétního případu; podmínky obchodu před přijetím omezením a po
přijetí omezení; povahu omezení a jeho následky, jak skutečné tak pravděpodobné.
Historii omezení, zla, které může způsobit, důvody pro použití tohoto konkrétního
druhu omezení, účel nebo cíl kterého má být dosaženo, to vše jsou relevantní
skutečnosti. Ne proto, že dobrý úmysl může ospravedlnit jinak nevhodné omezení, a
naopak, ale proto, že znalost záměru může umožnit soudu posoudit skutečnosti a
předpovědět následky."
Z výše citovaného tedy vyplývá, že pravidlo rozumu zkoumá přínosy a zápory posuzované
smlouvy či jednání ve vztahu k zachování účinné soutěže. Je smlouva spíše prosoutěžní, nebo
spíše protisoutěžní? Jedná se tedy o vzájemné balancování a poměřování prosoutěžních a
protisoutěžních aspektů, které se děje s přihlédnutím ke všem konkrétním okolnostem
případu. Je-li shledáno, že prosoutěžní povaha převažuje, pak je smlouva (nebo jednání)
prohlášeno v souladu se zákonem, jedná-li se o opačný případ, pak je prohlášena v rozporu se
zákonem.
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Board of Trade of the City of Chicago v. United States, 246 U.S. 231 (1918)
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5.6

Aplikace § 1

5.6.1

Smlouvy zakázané per se

"Per se" je latinská fráze znamenající "samo sebou". Pokud je tedy smlouva zakázána per se,
tak znamená, že je zakázána bez dalšího.
Některé smlouvy již ze své povahy omezují obchod, a nemají žádné ospravedlňující důvody.
Příkladem je smlouva mezi dvěma soutěžiteli o geografickém rozdělení trhu. Taková smlouva
zajistí každému z nich, že na jeho území nebude soutěžit ten druhý. Smlouva tedy vede k
odstranění vzájemné konkurence. Smlouva sama o sobě nemá žádný positivní účinek, a proto
není třeba použít pravidlo rozumu a zkoumat ospravedlňující důvody. Proto je taková
smlouva v rozporu se zákonem bez dalšího, a je třeba ji zakázat.
Soudní praxe proto dospěla k pravidlu "per se", podle kterého jsou některé druhy smluv
zakázány, aniž by došlo k aplikaci pravidla rozumu. Jedná se o smlouvy, u kterých je z jejich
povahy zřejmé, že vždy nebo alespoň ve většině případu omezují soutěž. K prokázání, že
smlouva porušuje § 2, tedy stačí prokázat, že smlouva byla uzavřena, a že spadá do "per se"
kategorie.
Smlouvy považované za zakázané bez dalšího jsou smlouvy o horizontální fixaci cen (např.
United States v. Trenton Potteries Co., 273 U.S. 392 (1927), o horizontálnímu rozdělení trhu
(např. Continental T.V., Inc. v. G.T.E. Sylvania Inc., 433 U.S. 36 (1977), a skupinové bojkoty
(např. FTC v. Superior Court Trial Lawyers Association, 493 U.S. 411 (1990)).

5.6.2

Smlouvy zakázané podle pravidla rozumu

Nelze-li smlouvu zařadit do kategorie per se, postupuje se podle tradiční metody analýzy a s
přihlédnutím ke všem okolnostem případu, tak jak je popsal Supreme Court ve věci Board of
Trade262 a jak jsou citovány výše, se zkoumá, zda smlouva přiměřeně či nepřiměřeně omezuje
obchod, to jest, zda omezení slouží k rozumné regulaci obchodu, a tudíž spíše podporuje
soutěž, nebo zda je nepřiměřeným omezením obchodu a tudíž soutěž spíše omezuje.
262

Board of Trade of the City of Chicago v. United States, 246 U.S. 231 (1918)
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5.7

Výklad § 2

V předchozích sekcích jsem popsal výklad Supreme Court k § 1. Soud se však ve stejné věci
nezabýval pouze výkladem prvního ustanovení, ale vyložil také druhé ustanovení, a to
následovně (citováno, volný překlad):
"... posouzení § 2 dokládá, že jeho účelem bylo doplnit § 1, a tak zajistit, aby
veřejná politika vyjádřená v § 1 nemohla být pod žádnou záminkou zmařena
nebo obcházena ... Nepochybně, slova monopolizovat nebo monopolizování, jak
jsou použitá v tomto ustanovení, dopadají na všechny činy, které způsobí
zakázaný výsledek. Pokud je nějaká nejasnost, pak se týká výkladu toho, co je
úmyslem monopolizovat. Tato nejasnost se lehce odstraní, přihlédneme-li k
historii zákona o omezení obchodu ... a indiciemi, které z tohoto zákona plynou,
že monopoly a jednání, které vedou ke stejným následkům jako monopoly ...
staly se synonymem pro pojem omezení obchodu. Jinými slovy, pokud § 1
zakazuje všechny způsoby monopolizování obchodu ... pak § 2 má za cíl ... tento
zákaz učinit kompletní a perfektní tím, že zahrne všechny pokusy dosáhnout cíle
zakázaného § 1, to jest, omezení obchodu, skrze pokusy o monopolizaci
prostřednictvím monopolizace jako takové, ačkoliv jednání, kterými má být
tohoto cíle dosaženou nebo kterými je tohoto cíle dosaženo nespadají pod
obecnou klauzuli § 1. Samozřejmě, když je § 2 tímto harmonizován a učiněn ...
doplňkem § 1, stane se zřejmé, že kritéria kterými má být každý konkrétní
případ ...posuzován ... je pravidlo rozumu, s přihlédnutím k soudní praxi a
zřejmou povinností vymáhat zákazy stanovené v zákoně, a tím veřejnou politiku,
které přijatá zákonná omezení zákona mají sloužit. A je cenné připomenout ... že
... opomenutím přímého zákazu monopolů jako takových, indikuje vědomí, že
svoboda jednotlivce vstupovat do závazků, pokud není nevhodně nebo
nepřiměřeně realizována, je nejvíce efektivním způsobem jak zabránit
monopolům, protože působení odstředivých a dostředivých sil, jež jsou
výsledkem práva svobodně obchodovat, je způsob, jakým monopolu bude
neodvratně předejito pokud nebude vynucen vnější silou nebo panovníkem a
pokud nebudou povoleny nezákonné smlouvy s monopolistickými tendencemi."
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5.8

Shrnutí výkladu § 2

Účelem § 2 je doplnit § 1 a tak regulovat jednání, která nejsou výsledkem dohody mezi
soutěžiteli, ale které jsou jednostranným úkonem jediného soutěžitele.
Pojem monopolizovat a monopolizace mají stejný význam jako u § 1. Označují jednání, které
vedou ke stejně škodlivým následkům jako monopol.
Jsou-li pochyby o povaze jednání, použije se pravidlo rozumu.
Monopol jako takový není zakázán, je-li ho dosaženo skrze zákonem-aprobované jednání, to
jest skrze účinnou soutěž.
5.9

Kategorie zakázaného jednání

Dikce § 2 rozeznává tři samostatné kategorie zakázaného jednání:
(1) monopolizace
(2) pokus o monopolizaci
(3) spojení nebo konspirace ... za účelem monopolizace
Pro všechny tři kategorie platí, že zakázané jednání se musí týkat obchodu mezi státy, nebo
obchodu se zahraničím.
5.9.1

Monopolizace

Do první kategorie patří monopolizace. Aby jednání bylo zakázané dle této kategorie, musí
vykazovat dva znaky (viz. např. United States v. Grinnell Corporation, 384 U.S. 570 (1966)):
1. Monopolní síla.
2. Vědomé získání nebo udržování monopolní síly, odlišující se od růstu nebo vývoje,
který je výsledkem kvalitnějšího produktu, podnikatelské schopnosti, nebo historické
náhody.263

263

Willful acquisition or maintenance of that (monopoly) power as distinguished from growth or development as
a consequence of a superior product, business acumen, or historic accident.
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Prvním znakem je, že podnik disponuje monopolní silou. Monopolní síla byla definována
výše. Musí se jednat o monopolní sílu na relevantním trhu. Monopolní síla musí být trvalá,
nikoliv jen přechodná. Zakázané jednání musí vést buď k dalšímu zvyšování monopolní síly,
nebo k jejímu udržování v situaci, kdy by jinak klesala.
Druhým znakem je vědomé protisoutěžní jednání. Protisoutěžní jednání je takové jednání,
kdy k získání nebo udržení monopolní síly dojde jinak než přirozeným růstem způsobeným
nabídkou kvalitnějšího produktu, lepšími podnikatelskými schopnostmi, či historickou
náhodou.264
Druhý znak je důležitý. Soutěžní právo nezakazuje monopol jako takový. Dokonce lze tvrdit,
že soutěžní právo podporuje vznik monopolů, dojde-li k jejich vzniku skrze účinnou soutěž.
Pokud podnik, díky kvalitnějšímu zboží, vytlačí z trhu všechny konkurenty a stane se
monopolem, pak je nárůst jeho tržní síly a získání monopolní síly soutěžním právem
aprobované. Pokud si podnik udrží monopolní postavení proto, že je schopen vyvíjet a nabízet
kvalitnější zboží než konkurence, pak je jeho monopolní postavení rovněž soutěžním právem
aprobované.
Soutěžní právo brojí proti takovému jednání, kdy podnik získá monopolní sílu nikoliv
účinnou soutěží, ale zneužitím své tržní síly. Pokud podnik použije svoji tržní sílu k tomu, aby
vytlačil menšího konkurenta z trhu a tak získal monopolní postavení, pak je jeho jednání v
rozporu se soutěžním právem, protože podnik získal monopolní postavení nikoliv díky
kvalitnějšímu zboží, ale díky své tržní síle.
Hranice mezi zakázaným a povoleným jednáním se v mnoha případech stírá, a to až do té
míry, že jeden skutek může být považován jak za prosoutěžní, tak za protisoutěžní. Příkladem
může být situace, kdy podnik s vysokým tržním podílem potřebuje rozšířit svoje vývojové
oddělení, a hledá zaměstnance se specializovanými dovednostmi. Pokud takoví zaměstnanci
pracují pro konkurenci, a podnik je od konkurence odláká, protože jim nabídne lepší platové
podmínky, pak takový podnik v soutěži o zaměstnance férově vyhrál, a na jeho postupu nelze
shledat nic špatného. Jak však posoudit jednání, je-li podnik motivován nejen vlastní
potřebou, ale i vidinou poškození konkurenta? Jak posoudit jednání, pokud podnik odlákal

264

Soud si uvědomuje, že některé monopoly mohou být získány historickou náhodou. Např. soutěžitel vlastní
přístav, který postupem času získá na strategickém významu.
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zaměstnance pouze s vidinou poškození konkurenta, odlákané zaměstnance nevyužíval (což si
mohl, díky své velikosti dovolit), a po zániku konkurenta je propustil?
K rozlišení mezi zakázaným a povoleným jednáním se použije pravidlo rozumu. Postupuje se
následovně. Pokud se žalobci podaří prokázat, že jednání žalovaného bylo protisoutěžní, pak
se břemeno tvrzení a břemeno důkazní přesune na žalovaného. Žalovaný je povinen prokázat,
že měl pro své jednání platné důvody. K realizaci pravidla rozumu dojde tím, že jsou proti
sobě poměřovány protisoutěžní aspekty jednání (tvrzené žalobcem) s prosoutěžními aspekty
(tvrzené žalovaným).
5.9.2

Pokus o monopolizaci

Do druhé kategorie patří pokus o monopolizaci. Aby jednání bylo zakázané podle této
kategorie, musí vykazovat následující dva znaky (viz. např. Photovest Corp. v. Fotomat
Corp., 606 F.2d 704, 711 (7th Cir. 1979), nebo Spectrum Sports, Inc. v. McQuillan, 506 U.S.
447 (1993)):
1. specifický úmysl monopolizovat
2. nebezpečná pravděpodobnost, že jednání povede k dosažení monopolní síly265
Monopolizace byla popsána výše. Jednání je zakázané, pokud úspěchu v soutěži je dosaženo
nikoliv díky "superiorního produktu, podnikatelskému umu nebo historické náhodě", ale
jednáním, při kterém dochází ke zneužití tržní síly.
Specifický úmysl se vztahuje k zakázanému jednání. Musí být úmysl jednat zakázaným
způsobem. Nestačí, aby soutěžitel měl v úmyslu zvítězit v soutěži. Musí být úmysl zvítězit v
soutěži způsobem, o kterém si je soutěžitel vědom, že je protisoutěžní.
Pro druhou kategorii není třeba prokazovat monopolní sílu. Tím se druhá kategorie liší od
první, kde existence monopolní síly byla znakem zakázaného jednání.
5.9.3

265

Spojení nebo konspirace za účelem monopolizace

Dangerous probability of achieving monopoly power.
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Do třetí kategorie patří spojení nebo konspirace za účelem monopolizace. Aby jednání bylo
zakázané dle této kategorie, musí vykazovat čtyři znaky (např. Paladin Associates, Inc. v.
Montana Power Co., 328 F.3d 1145 (9th Cir. 2003)):
1. Spojení nebo konspirace za účelem monopolizace266
2. Úkon, který bude sledovat dosažení cíle konspirace267
3. Specifický úmysl monopolizovat
4. Kauzální nexus mezi konspirací a narušením soutěže268
Tato kategorie nevyžaduje nebezpečnou pravděpodobnost úspěch, a rovněž není požadována
monopolní síla.
5.10

Jiný způsob kategorizace

Výše byly popsány tři kategorie zakázaného jednání, jak tyto kategorie vyplývají z dikce § 2.
Toto však není jediný způsob, jak zakázaná jednání klasifikovat. Soudní praxe vyvinula další
klasifikační schéma, které je založené na podstatných charakteristikách zkoumaného jednání.
Potřebnost takového klasifikačního schéma je dána tím, že se přihlíží ke zvláštnostem
zkoumaného jednání, a tomu se přizpůsobují testy, kterými se zkoumá, zda jednání je v
rozporu s § 2.
Ministerstvo spravedlnosti rozlišuje pro § 2 tyto skupiny jednání269:
 nepřiměřeně nízké ceny270
 vázané obchody271
 určité druhy věrnostních slev272
 odmítnutí uzavřít obchodní vztah s konkurentem, včetně doktríny nezbytných
zařízení273
 výhradní obchody274
266

The existence of a combination or conspiracy to monopolize.
An overt act in furtherance of the conspiracy
268
Casual antitrust injury
269
US Department of Justice (2008)
270
Predatory pricing, viz. US Department of Justice (2008) kapitola 4.
271
Tying, viz. US Department of Justice (2008) kapitola 5.
272
Bundled and single-product loyalty discounts, viz. US Department of Justice (2008) kapitola 6.
273
Unilateral refusals to deal with rivals, viz. US Department of Justice (2008) kapitola 7.
274
Exclusive dealing, viz. US Department of Justice (2008) kapitola 8.
267
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Příloha č. 2: Úvod do patentového práva U.S.A.
1.

Ústavní základ

Základ patentové ochrany je v čl. 1 § 8 americké ústavy, který stanoví (volný překlad):
„Kongres má pravomoc, k podpoře vědy a užitných umění, poskytnout po omezenou dobu
autorům a vynálezcům výlučné právo k jejich textům a vynálezům.“ 275
Ústava tedy svěřuje pravomoc upravit autorské a patentové právo US Kongresu, tj.
federálnímu zákonodárnému sboru. Jelikož se jedná o pravomoc svěřenou orgánu federace,
pak podle dodatku č. 10 ústavy (citován výše) platí, že je vyjmuta z pravomoci členských
států. Z tohoto důvodu je patentová ochrana upravena pouze federálními zákony, nikoliv
státními zákony, a v tom se liší od hospodářské soutěže (kde je federální i státní úprava).
2.

Soudy

Federální soudní soustava pro patentové právo je třístupňová. Věcná a místní příslušnost
federálních soudů je upravena v Title 28 U.S. Code.
Soustava soudů prvního stupně je stejná, jako bylo uvedeno v příloze č. 1 pro soutěžní právo.
Věcná působnost soudů je uvedena v § 1338. Podle tohoto ustanovení jsou soudy prvního
stupně oprávněny projednat civilní spory "vzniklé ze zákonů přijatých Kongresem týkajících
se patentů, ..., autorského práva a obchodních známek".
Odvolací stupeň je odlišný. Pro patentové právo je pouze jeden odvolací soud276 nazvaný
plným jménem "United States Court of Appeals for the Federal Circuit" nebo též zkráceně
"Federal Circuit", se sídlem ve městě Washington, D.C. Jeho věcná působnost je upravena v
§ 1295. Podle tohoto ustanovení je soud oprávněn projednat odvolání proti rozhodnutí soudu
prvního stupně v civilním sporu "vzniklého ze zákonů přijatých Kongresem týkajících se
patentů, ...".

275

"The Congress shall have power ... To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited
times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries;"
276
Federal Courts Improvement Act of 1982.
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Dovolacím soudem je opět Supreme Court. Platí pro něj totéž, co bylo uvedeno pro soutěžní
právo.
Výše uvedené tedy znamená, že vznikne-li spor z patentového práva, je soudem prvního
stupně místně příslušný district court, odvolacím soudem je Federal Circuit, a mimořádný
opravný prostředek lze podat k Supreme Court.
2.1

Spor se smíšeným (patentovým a soutěžním) prvkem

Jedná-li se o spor, ve kterém je kombinace soutěžních a patentových prvků, je situace
komplikovanější. Typicky se jedná o spor mající původ v patentovém právu, ve kterém
žalovaná strana vznese protinávrh založený na porušení soutěžních předpisů (např. podnik
odmítne udělit konkurentovi licenci, ten považuje odmítnutí za monopolizaci).
2.1.1

Příslušnost

Příslušnost soudu prvního stupně není sporná, protože ke sporům z patentového i soutěžního
práva je věcně příslušný vždy district court. Výkladové problémy nastávají až v odvolacím
stupni. Podle § 1295 je ke sporům vzniklým z patentového zákonu příslušný Federal Circuit.
Supreme Court ve věci Christianson277 vyložil toto ustanovení tak, že pokud v řádně
formulovaná žalobě je buď tvrzeno porušení patentového zákona, nebo je žalobní nárok
založen na patentovém zákoně, pak je věcně příslušný Federal Circuit. Je-li však více
možností, a nejméně jedna se netýká patentového zákona, pak Federal Circuit věcně příslušný
není. Tak například, žalobce ve věci In re DDAVP278 namítal, že žalovaný monopolizuje, a to
výkonem 4 činností. Tři z těchto činností spočívala v jednání, které žalobce považoval za
porušení patentového zákona. Čtvrtá činnost však spočívala ve zneužití práva na přístup k
soudu: bylo tedy namítáno, že žalobce zneužívá žalobní právo, aby si udržel monopolní
postavení. Tato čtvrtá činnost se tedy netýkala patentového práva, a proto soud dovodil, že
věcnou příslušnost má soutěžní soud (tj. k odvolání je příslušný Circuit Court, v jehož obvodu
byla věc rozhodnuta soudem prvního stupně), a nikoliv Federal Circuit.
2.1.2

Rozhodné právo

277

Christianson v. Colt Industries Operating Corp., 486 U.S. 800 (1988)
Meijer, Inc. v Ferrring B.V. (In re DDAVP Direct Purchaser Antitrust Litigation, 2009 U.S. App. LEXIS
22179 (2d Circ., Oct.16,2009) jak citováno v článku od Jones a Synnott (2009).
278
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Je-li v odvolacím stupni příslušný Federal Circuit, pak aplikuje soutěžní právo ve znění, v
jakém je vykládá příslušný Circuit Court pro oblast, do které náleží District Court, jehož
rozhodnutí je přezkoumáváno279. Jinými slovy, Federal Circuit při řešení právních otázek
soutěžního práva přebírá jako závazný právní názor toho odvolacího soudu, do jehož oblasti
spadá soud prvního stupně, jehož rozhodnutí je přezkoumáváno.
Co se týče právních otázek, jejichž řešení spadá do věcné působnosti Federal Circuit (např.
výklad patentového zákona), pak se Federal Circuit řídí vlastní judikaturou280.
2.3

Praktické dopady

Výše popsané rozdělení působnosti mezi několik odvolacích soudů zavdává příležitost k tzv.
circuit split, to jest, že různé odvolací soudy dospějí při řešení stejné právní otázky k
rozdílným závěrům.

279

Např. Nobelpharma AB v. Implant Innovations, Inc. 141 F.3d 1059 (Fed. Cir. 1998).
Pro-Mold & Tool Co. v. Great Lakes Plastics, Inc. 75 F.3d 1568 (Fed. Circ. 1996) citováno v In Re
Indepenedent Service Organizations Antitrust Litigation Csu, L.l.c. v. Xerox Corporation 203 F.3d 1322 (Fed.
Cir. 2000) "Whether conduct in procuring or enforcing a patent is sufficient to strip a patentee of its immunity
from the antitrust laws is to be decided as a question of Federal Circuit law."
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Příloha 3: Úvod do soutěžního práva Evropské unie
Základem hmotněprávní úpravy soutěžního práva jsou články 101 – 109 SFEU. Články lze
rozdělit do tří skupin:
 čl. 101 – 102 upravuje základní pravidla soutěže platící pro podniky
 čl. 103 – 106 upravuje použití těchto pravidel
 čl. 107 – 109 upravuje poskytnutí státní podpory podniku ze strany členského státu.
Pravidla platí pouze pro dobrovolné jednání podniku, nikoliv na jednání nařízená státem nebo
veřejnou mocí.
Článek 101 (bývalý článek 81 Smlouvy o ES)
1. 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, zejména ty, které ... (seznam
příkladů).
2. Dohody nebo rozhodnutí zakázané podle tohoto článku jsou neplatné od počátku.
3. Odstavec 1 však může být prohlášen za neúčinný pro:
 dohody nebo kategorie dohod mezi podniky,
 rozhodnutí nebo kategorie rozhodnutí sdružení podniků a
 jednání ve vzájemné shodě nebo jejich kategorie,
které přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků anebo k podpoře technického
či hospodářského pokroku, přičemž vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách
z toho vyplývajících, a které
a. neukládají příslušným podnikům omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů
nezbytná;
b. neumožňují těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné
části výrobků tímto dotčených.
Článek 102 (bývalý článek 82 Smlouvy o ES)
S vnitřním trhem je neslučitelné, a proto zakázané, pokud to může ovlivnit obchod mezi
členskými státy, aby jeden nebo více podniků zneužívaly dominantního postavení na vnitřním
trhu nebo jeho podstatné části. Takové zneužívání může zejména spočívat: ... (seznam
příkladů).
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1.

Výklad čl. 102

Článek 102 má obvyklou strukturu soutěžních předpisů: začíná generální klausulí, a následuje
příkladmý výpočet zakázaných jednání. Generální klauzule má čtyři základní prvky: (1)
obchod mezi členskými státy, (2) dominantní postavení, a (3) zneužití dominantního
postavení (4) ke kterému dochází na vnitřním trhu nebo jeho podstatné části.
1.1

Dominantní postavení

Soudní dvůr definoval dominantní postavení jako "pozice hospodářské síly, kterou podnik
disponuje a která mu umožňuje zabránit, aby na relevantním trhu docházelo k účinné soutěži,
protože mu poskytuje moc chovat se do značné míry nezávisle na konkurentech, zákaznících
a v důsledku tak i na spotřebitelích."281
Komise ve svých pokynech k používání článku 102 k této definici doplnila, že "Tento pojem
nezávislosti je spojen s mírou konkurenčního tlaku vyvíjeného na dotyčný podnik.
Dominantní postavení znamená, že tyto konkurenční tlaky nejsou dostatečné účinné, a tudíž
že dotyčný podnik má po určitou dobu významnou tržní sílu. To znamená, že rozhodnutí
podniku většinou nejsou citlivá na jednání a reakce jeho konkurentů, zákazníků a nakonec i
spotřebitelů."282
Dominantní postavení tedy v mnohém připomíná monopolní sílu. I v evropském právu platí,
že každý podnik má určitou tržní sílu (s výjimkou téměř neexistujících případů dokonalé
soutěže), a stane-li se tržní síla dostatečně vysoká, aby mohla mít vliv na účinnost soutěže,
začnou se o ni zajímat soutěžní předpisy. Kde přesně nastává okamžik, kdy se tržní síla stane
"dominantním postavením" není přesně definováno. Evropské soutěžní právo to považuje za
okamžik, kdy se podnik ve "značné míře" (appreciable extent) začne chovat nezávisle na
ostatních.

281

"a position of economic strength enjoyed by an undertaking which enables it to prevent effective competition
being maintained on the relevant market by giving it the power to behave to an appreciable extent independently
of its competitors, customers and ultimately of its consumers.". Soud tuto definici použil např. ve věci 27/76
United Brands Company a United Brands Continentaal v. Komise, Sb. rozh. 1978, s. 207, bod 65; nebo ve věci
85/76 Hoffman-La Roche & Co. v. Komise, Sb. rozh. 1979, s. 461, bod. 38.
282
Viz. Pokyny.
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Rozhodujícím je tedy pojem "ve značné míře". Začne-li se podnik ve značné míře chovat
nezávisle, má dominantní postavení. Pojem "ve značné míře" je neurčitý, a na první pohled se
může jevit, že stanoví nižší hranici než americké právo. Pokud však přihlédneme k americké
definici monopolní síly ("podstatná tržní síla, extrémní tržní síla"), zjistíme, že mezi oběma
definicemi není hmatatelný rozdíl. Pro oba systémy je podstatné, že se podnik začne chovat
nezávisle na ostatních, že přestane reagovat na tržní tlaky.
1.2

Zneužití dominantního postavení

Soudní dvůr definoval zneužití dominantního postavení jako "objektivní pojem týkající se
chování podniku v dominantním postavení, kterým ovlivňuje strukturu trhu na trhu již
oslabeném, když toto chování spočívá v použití metod odlišných od normální soutěže
výrobků nebo služeb, mající za následek narušení soutěže nebo bránění dalšímu rozvoji
konkurence."283
Munková a kol. (2012)284 k tomu uvádí, že zda je v konkrétně posuzovaném případě jednání
podniku třeba hodnotit jako závadné nebo bezvadné, závisí ve značné míře na tom, zda by
podnik mohl daným způsobem jednat, kdyby na trhu panovala efektivní soutěž, a zda podnik
v dominantním postavení tohoto postavení využil k tomu, aby pro sebe získal výhody, kterých
by nedosáhl, kdyby na trhu existovala normální a dostatečně efektivní soutěž.

283

"an objective concept relating to the behaviour of an undertaking in a dominant position which is such as to
influence the structure of a market where, as a result of the very presence of the undertaking in question, the
degree of competition is weakened and which, through recourse to methods different from those which condition
normal competition in products or services on the basis of the transactions of commercial operators, has the
effect of hindering the maintenance of the degree of competition still existing in the market or the growth of that
competition" (rozhodnutí ve věci 85/76, Hoffman-La Roche v. Commission, bod 541 nebo také footnote 5).
284
Munková a kol. (2012), str. 286.
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