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1. Úvod 

 Regulace a stanovení pravidel hospodářské soutěže patří k jednomu 

z nejdůležitějších nástrojů ovlivňování ekonomické reality a podnikatelské činnosti 

adresátů těchto pravidel. Jejich účelem má být přitom zajištění fungující ekonomické 

soutěže a zabránění excesů, které by z dlouhodobého hlediska vedly k nebezpečí 

deformace soutěže jako takové nebo ohrožení zájmu spotřebitelského blahobytu. Je 

samozřejmě zcela legitimní ptát se, do jaké míry by měla být hospodářská soutěž 

regulována. Jedná se přitom o otázky spíše ekonomické a do značné míry i politické. Je 

rovněž možné spatřovat určitou návaznost mezi soutěžní regulací a soutěžní politikou. 

Regulace jednání v hospodářském styku byla tradičně členěna na postihování nekalého 

jednání mezi podnikateli navzájem (v soukromoprávní rovině), tedy právo nekalé 

soutěže, a na regulaci ovlivnění či narušení podmínek trhu, tedy právo hospodářské 

soutěže (v užším smyslu dále v textu nazývané primscue „soutěžní právo“).  

 Právo hospodářské soutěže je v evropském právním prostoru vnímáno tradičně 

jako veřejnoprávní odvětví. Zjednodušeně lze tedy říci, že zákonodárce stanoví právní 

normy, na jejichž dodržování dbá orgán dohledu, který v případě jejich porušení uloží 

sankci (typicky ve formě pokuty). V průběhu času však lze i v rámci Evropské unie 

(dále také „EU“) sledovat snahu  usnadnění soukromoprávního vymáhání. Tedy snahu 

o to, aby se samy osoby, jejichž práva byla porušena v důsledku spáchání protiprávního 

jednání jiných soutěžitelů, domáhaly svých soukromoprávních nároků proti těmto 

porušitelům. Mezi tyto nároky patří i náhrada škody. Je však třeba přiznat, že reálná 

šance domoci se svých práv prostřednictvím soukromoprávního vymáhání, byla 

doposud poněkud nízká v důsledku limitovaných zkušeností s tímto vymáháním, 

složitosti úpravy (v souvislosti s důkazním břemenem žalobce) a rozdílnou právní 

úpravou v jednotlivých právních řádech členských států. Reálný stav je přitom o to 

složitější, že v moderní propojené a globalizované ekonomice často dochází k tomu, že 

účastníky trhu mohou být osoby, které mají určitý vztah k zahraničí. Z tohoto důvodu je 

pro soukromoprávní vymáhání mnohdy relevantní rovněž odvětví mezinárodního práva 

soukromého, které tyto poměry upravuje. 

 Za účelem zefektivnění a účelného vymáhání soukromoprávních žalob na 

náhradu škody přijala Evropská unie Směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014 o určitých pravidlech upravujících žaloby o 
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náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů 

členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži (dále také „Směrnice“) 1, která 

harmonizuje určité instituty významné pro soukromoprávní vymáhání práva 

hospodářské soutěže, což samozřejmě nenechala bez povšimnutí odborná literatura. 

 Cílem této práce je zaměřit se na vybrané otázky, které hrají rovněž důležitou 

roli při soukromoprávním vymáhání, ale doposud přitom nebyly předmětem takového 

zájmu. Mezi ně patří zcela jistě základní rozdíly úpravy konstrukce náhrady škody mezi 

jednotlivými právními řády členských států, specifické otázky v souvislosti s prolínáním 

soukromého práva a práva hospodářské soutěže (doposud chápaného a zkoumaného 

zejména z pohledu veřejného práva) a rovněž problematika soukromoprávního 

vymáhání tak specifického právního odvětví jakým je právo hospodářské soutěže, 

z pohledu mezinárodního práva soukromého. 

                                                 
1
 OJ [2014] L 349/1 Dostupné:http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=celex%3A32014L0104   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32014L0104
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32014L0104
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2. Obecné vymezení problematiky 

2.1 Soutěžní právo a způsoby jeho vymáhání 

 Soutěžní právo lze zkráceně charakterizovat jako „soubor právních norem 

upravujících hospodářskou soutěž mezi podnikateli působícími na trhu a vstupujícími 

mezi sebou do soutěžních vztahů.“2 Je samozřejmě otázkou, jakým způsobem (a zda 

vůbec) má stát prostřednictvím právních norem do hospodářské soutěže zasahovat, 

přičemž se jedná spíše o problematiku ekonomickou a nikoli právní. Občas je, jak 

naznačeno výše, pod pojem soutěžního práva zahrnováno jak právo nekalé soutěže, tak 

právo na ochranu hospodářské soutěže. Dále bude řeč jen o druhém jmenovaném, které 

chápeme jako soutěžní právo v užším smyslu. Obecně je přijímáno, že soutěžní právo 

v užším smyslu spočívá na třech pilířích svého zájmu, tedy na zákazu dohod 

narušujících soutěž, na úpravě zákazu zneužití dominantního postavení a na 

preventivním zkoumání spojování podniků. V evropské právně-ekonomické kultuře je 

důraz kladen na veřejnoprávní vymáhání soutěžního práva (public enforcement), čímž je 

myšleno zejména vymáhání pomocí nástrojů správního práva a v souladu se zásadou 

subsidiarity trestní represe rovněž práva trestního. V jiných právních kulturách je 

charakter prosazování soutěžních pravidel značně odlišný. Typickým případem je USA, 

kde se oproti veřejnoprávní rovině výrazně uplatňuje soukromoprávní vymáhání 

soutěžního práva (private enforcement)3. Oba způsoby vymáhání přitom mají stejný cíl, 

a to odradit účastníky soutěže od chování, které je v rozporu se soutěžní politikou a cíli 

soutěžního práva.  

 S příchodem 21. století4 bylo možné sledovat čím dál vzrušenější debatu o 

posílení soukromoprávního vymáhání soutěžního práva i v Evropské unii, přičemž 

nejsilněji byl skloňován účinnější systém uplatňování náhrady škody plynoucí 

z porušení soutěžního práva EU5. Významným bodem v procesu 

                                                 
2
 Munková, J., Kindl, J., Svoboda, P. Soutěžní právo. 2. vydání. Praha. C. H. Beck, 2012, s. 22 

3
 Za rok 2013 je například uváděno, že 98 % podaných žalob u federálních soudů mělo soukromoprávní 

charakter. Nelze však odhlédnout od dalších souvislostí, jako třeba využívání poznatků a důkazů ze strany 

žalobců v soukromoprávních sporech, které byly získány veřejnoprávními orgány. K tomu srov. 

Vanitiokis, M. Private Antitrust Enforcement and Tentative Steps Toward Collective Redress in Europe 

and the United Kingdom. Fordham International Law Journal. Volume 37. Issue 5. 2014. s. 1649 a násl.  
4
 Ačkoliv první úvahy se objevují již v  60. letech v návaznosti na judikaturu francouzských soudů. 

K tomu srov. Králik, A. Náhrada škody spôsobenej porušením súťažného práva. 1. vyd. V Bratislave: 

C.H. Beck, 2014, s. 18. 
5
 Srov. dokumenty Zelená Kniha - Žaloby o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních 

pravidel ES KOM(2005) a Bílá kniha o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních 

pravidel ES KOM(2008) 



4 

 

prosazení se uplatňování náhrady škody plynoucí z porušení pravidel hospodářské 

soutěže se stal rozsudek Courage6, ve kterém ESD dospěl k závěru, že každý je 

oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou jednáním narušujícím hospodářskou 

soutěž. Naopak plná účinnost a zvlášť užitečný účinek ustanovení upravujících 

hospodářskou soutěž by byl narušen, kdyby bylo toto právo dotčeným subjektům 

odepřeno. Tento zlomový rozsudek byl po čase potvrzen rozhodnutím ve věci 

Manfredi7, ve kterém se ESD mimo jiné dále zabýval některými dalšími souvisejícími 

otázkami, jako například rozsahem náhrady škody či možností přiřknout jí povahu 

sankční náhrady (punitive damages)8. Lze shrnout, že každý má právo na účinné 

domáhání se náhrady škody před vnitrostátními soudy, přičemž v případě absence 

úpravy tohoto práva na komunitární úrovni je na vnitrostátním právním řádu každého 

členského státu, aby stanovil detailní úpravu pro uplatnění tohoto práva, včetně těch 

týkajících se konceptu příčinné souvislosti a rozsahu náhrady škody za předpokladu, že 

jsou dodrženy zásady rovnocennosti a efektivity9. Rozvoj uplatnění se 

soukromoprávního vymáhání soutěžního práva vyvrcholil přijetím Směrnice, která měla 

být implementována do 27. prosince 2016. I v tomto případě je tedy možné pozorovat 

poněkud typický jev pro vývoj soutěžního práva, kdy přijetí významných soft-law 

dokumentů (Zelené a Bílé knihy) a následně právně závazných aktů je předznamenáno 

vývojem judikatury.  

 Důvodů pro doplnění veřejnoprávního vymáhání o vymáhání soukromoprávní je 

několik. Hlavním z nich je skutečnost, že správní sankce neřeší individuální nároky 

poškozených. Účinný systém náhrady škody způsobené porušením soutěžních norem by 

měl zajistit reparační funkci tak, „aby všechny osoby, kterým byla způsobena škoda 

porušením právních předpisů o hospodářské soutěži ze strany podniku nebo sdružení 

podniků, mohly účinně uplatnit právo požadovat na takovém podniku nebo sdružení 

náhradu této škody v plné výši.“10 Konsekvencí účinného mechanismu vymáhání škody 

by pak měla být vyšší míra odrazení potenciálních delikventů z důvodu možné budoucí 

povinnosti nahradit způsobenou škodu, a tedy možnosti vyššího ekonomického zatížení 

soutěžitele, který porušuje soutěžní normy. Dalo by se říci, že se takto soukromý zájem 

poškozených promítá do veřejného zájmu, resp. veřejného prosazování soutěžního 

                                                 
6
 Rozsudek ESD C-453/99 ze dne 20. září 2001, Courage 

7
 Rozsudek ve spojených věcech C-295/04 až 298/04 ze dne 13. července 2006, Manfredi. 

8
 Srov. op. cit. 7, marg. 83 a násl.  

9
 Volně přebráno z anglické verze rozsudku Manfredi. 

10
 Srov. čl. 1 Směrnice 
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práva, jelikož odrazuje potenciální delikventy od jednání v rozporu se soutěžním 

právem. Dalším důvodem je skutečnost, že orgány veřejnoprávního dohledu nad 

hospodářskou soutěží v Evropské unii mají kapacitní limity a nejsou (a ani nemohou) 

být schopné zkoumat všechna domnělá porušení soutěžních předpisů11. Občas se pro 

tento jev užívá termín „enforcement gap“, tedy jakési vakuum v prosazování práva, kdy 

„celá řada protisoutěžních jednání zůstává soutěžními úřady vědomě nebo nevědomě 

neodhalena a nepotrestána.“12  

 Je rovněž třeba zdůraznit, že soukromoprávní vymáhání nelze redukovat pouze 

na zmiňovanou žalobu na náhradu škody. Krom této lze uvažovat o žalobě: 

a) negatorní, jako obraně proti zasahování do práv chráněných soutěžním právem; 

b) na odstranění závadného stavu; 

c) určovací a její pomocí se tak domáhat neplatnosti zakázané dohody 

dle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské soutěže, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále také „ZOHS“), resp. čl. 101 odst. 2 Smlouvy o 

fungování Evropské unie;  

d) na vydání bezdůvodného obohacení; či 

e) přiměřeného zadostiučinění. 

  

 Text této práce se však bude zaměřovat pouze na žalobu na náhradu škody, a to 

zejména v případech, kdy je v předmětných právních poměrech obsažen mezinárodní 

prvek. Nelze také opomenout, že ohledně soukromoprávního vymáhání existují i 

kritické obavy z důvodu kompatibility a vzájemného fungování s vymáháním 

veřejnoprávním. Jako nejproblematičtější téma se přitom jeví paralelní uplatňování 

soukromoprávního vymáhání s úspěšnými programy shovívavosti (leniency) či institutu 

narovnání, kdy je účastníkům snížena pokuta výměnou za uznání účasti na zakázané 

dohodě13. Je otázkou, zda omezení zpřístupnění důkazů třetím stranám tak, jak je 

upraveno v Kapitole II Směrnice, bude dostatečnou zárukou a stimulem k tomu, aby se 

účastníci zakázaných dohod i nadále podrobovali zmíněným programům shovívavosti či 

narovnání. 

                                                 
11

 K tomu srov. např. možnost tzv. prioritizace Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže obsaženou v  

§ 21 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. 
12

 Neruda, R. Náhrada škody způsobené protisoutěžním jednáním jako způsob soukromého vymáhání 

antimonopolního práva. Právní rozhledy 12/2005, s. 437 
13

 V poslední době např. v kauze výrobců nákladních automobilů, kdy Komise udělila rekordní pokutu ve 

výši 2,93 miliardy eur. K tomu Tisková zpráva Komise dostupná na: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-16-2582_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2582_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2582_en.htm
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2.2 Mezinárodní prvek ve vztahu k soutěžnímu právu 

 V důsledku globalizace, evropské integrace a technologického rozvoje dochází 

k čím dál silnější hospodářské integraci a propojování vazeb mezinárodního obchodu. 

Úměrně tomu narůstá počet podniků14, které působí i na jiných trzích než pouze 

domácích, a tedy i soutěžně-právních poměrů obsahujících mezinárodní prvek (občas 

označován také jako cizí prvek). Ten je obecně dán, pokud u předmětného právního 

poměru můžeme shledat dostatečně významný vztah k zahraničí. Teorie mezinárodního 

práva soukromého provádí kategorizaci podle toho, zda tento vztah k zahraniční 

nacházíme u:  

a) subjektu právního poměru; 

b) skutečnosti právně významné pro vznik a existenci právního poměru; 

c) předmětu právního poměru; nebo  

d) právního poměru, který souvisí nebo je akcesorický na jiném (hlavním) právním 

poměru, jestliže se tento řídí cizím právem.15 

 

 V konotaci se soutěžním právem, resp. problematikou náhrady škody plynoucí 

z porušení soutěžně-právních norem bude z pohledu mezinárodního práva soukromého 

mezinárodní prvek přítomen zejména u subjektu a skutečnosti právně významné pro 

vznik a existenci právního poměru. Dle mého názoru by však bylo chybou redukovat 

jeho obsah pouze na zahraniční právnické osoby, tak jak ji definuje § 26 zákona 

č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (dále také „ZMPS“), ale vhodnější 

je mluvit o tzv. transnacionálních či multinacionálních společnostech (v rámci OSN 

označovány také jako „Transnational Corporations“, zkráceně „TNC“16), a to i 

v souvislosti s funkčním ekonomickým chápáním pojmu podniku a odpovědnosti 

v rámci podnikatelských seskupení (tzv. single economic entity doktrína17).  

 Tradiční právo hospodářské soutěže však vnímá pojem „mezinárodní prvek“ v 

právních poměrech, které upravuje oproti mezinárodnímu právu soukromému poněkud 

                                                 
14

 V souvislosti s  rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2007, sp. zn. 5 As 61/2005-183 

lze pojmy „podnik“ a „soutěžitel“ považovat za obsahově totožné. Blíže k tomu výklad dále v textu. 
15

 K tomu srov. Kučera, Z., Pauknerová, M., Růžička, K. et  al. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd. 

Plzeň - Brno: Aleš Čeněk - Doplněk, 2015, s. 24 
16

 Srov. definici OSN dostupnou z oficiálních stránek pod tímto odkazem: 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Transnational-corporations-(TNC).aspx nebo Kučera, Z., Pauknerová, 

M., Růžička, K. a kol. Právo mezinárodního obchodu. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, s. 68, či § 86 zákona č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
17

 K tomu srov. Whish, Bailey. Competition law. Eighth edition. New York: Oxford University Press, 

2015, s. 100 včetně uvedené judikatury a rovněž výklad dále v  textu. 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/Transnational-corporations-(TNC).aspx
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rozdílně. Například Orgoník ve své rigorózní práci18 odlišuje náhled na mezinárodní 

prvek v soutěžním právu z pohledu mezinárodního práva soukromého, kde jej shledává 

rovněž zejména u subjektu, a z pohledu práva hospodářské soutěže. Druhé jmenované je 

„postaveno na principu následků jednání soutěžitelů na relevantním trhu, což se svou 

povahou přibližuje skutečnosti právně významné [pro vznik a existenci právního 

poměru]“19. Za tu pak považuje právě negativní následek na daném trhu. Argumentuje 

přitom § 1 odst. 5 ZOHS, který vymezuje teritoriální působnost zákona „i na jednání 

soutěžitelů, k němuž došlo v cizině, které narušuje nebo může narušit hospodářskou 

soutěž na území České republiky“. Munková v souvislosti s tímto ustanovením dochází 

k závěru, že se jedná o „vlastně jakousi kolizní normu, v  níž je vymezena působnost 

zákona ve vztahu k cizině.“20 Dle mého názoru však toto tvrzení není možné přijmout 

zcela nekriticky a za kolizní normu jej považovat nelze (vyjdeme-li z premisy, že 

definice a teorie kolizních norem je jedním z primárních předmětů zájmu 

mezinárodního práva soukromého), jelikož jí chybí jeden ze základních znaků, kterým 

je „úprava určitého právního poměru výběrem (určením) použitelného práva.“21 Toto 

ustanovení výběr použitelného práva neprovádí, ale určuje působnost zákona i na právní 

jednání uskutečněná v cizině. Argumentovat lze též důvodovou zprávou, která uvádí, že 

dané ustanovení stanoví teritoriální působnost zákona. Jak bude popsáno dále v textu, 

pro některé právní předpisy relevantní pro mezinárodní právo soukromé jsou přitom 

negativní následky jednání významné. Jsou jimi zejména místo vzniku škody, ale i trh, 

jež byl nebo může být narušen. 

 Domnívám se, že v souvislosti se soukromoprávním vymáháním soutěžního 

práva v případech, kde je obsažen mezinárodní prvek, je třeba vyžadovat obzvlášť 

vysokou péči pro přesné užívání právních pojmů a jejich jemné nuance. Důvodem je 

skutečnost, že soukromoprávní vymáhání není pro kontinentální právní kulturu 

tradičním nástrojem, přičemž je tato skutečnost dále komplikována přítomností 

mezinárodního prvku. Jedním z důvodů kritiky soukromoprávního vymáhání soutěžního 

práva je přitom nutnost úzké specializace na danou problematiku, s níž mohou mít 

obecné soudy problém. Pro právní poměry obsahující mezinárodní prvek tak bude platit 

dvojnásob. Této kritice pro případy uplatňování soukromoprávních nároků s přítomností 

                                                 
18

 Orgoník, M. Mezinárodní příslušnost soudu pro soukromoprávní spory vyvolané porušením soutěžního 

práva. Rigorózní práce. 2011. Brno.  
19

 Srov. op. cit. 18, s. 25 
20

 Srov. op. cit. č. 2, s. 76 
21

 Srov. op. cit. 15, s. 101 
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mezinárodního prvku však nelze čelit, pokud nejsou dostatečně ukotveny základní 

teoretické koncepty vztahu mezi právem hospodářské soutěže a mezinárodním právem 

soukromým22. Kolizní normu, která určí rozhodné právo pro soukromoprávní spory 

vzniklé v důsledku porušení práva v oblasti Evropské unie, je třeba hledat v přímo 

závazném Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 

11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (dále také 

„Řím II“). 

 Mám za to, že výše nastíněný rozpor ve vnímání mezinárodního prvku lze 

eliminovat důsledným odlišováním mezi soukromým a veřejným vymáháním 

soutěžního práva. Pro soukromoprávní vymáhání je třeba hledat použitelné normy 

v „tradičních“ předpisech pro toto právní odvětví. Veřejnoprávní vymáhání ze strany 

národních soutěžních orgánů (u nás Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) bude 

vycházet z principu teritoriální působnosti právní úpravy daného státu. U nás tak bude 

na základě tzv. teorie účinku23 zakotvené v již zmíněném § 1 odst. 5 ZOHS. Nejedná se 

přitom pouze o teoretický problém. Pokud chceme dosáhnout efektivního 

soukromoprávního vymáhání soutěžního práva tak, aby doplnilo vymáhání 

veřejnoprávní, je třeba, aby soudy aplikovaly předpisy vztahující se k problematice 

jednotně24. Proto je nutné, aby ve sporech o náhradu škody plynoucí z porušení 

soutěžního práva (resp. při uplatňování jiných soukromoprávních nároků) v případě, že 

shledají svou soudní příslušnost, na základě kolizní normy určily rozhodné právo a 

následně jej aplikovaly. Není však možné zaměňovat vymezení působnosti té či oné 

národní úpravy práva hospodářské soutěže za kolizní normu.  

2.3 Shrnutí 

 Lze uzavřít, že ačkoli je soukromoprávní vymáhání soutěžního práva pro 

evropskou právní kulturu prozatím méně známou a rozvinutou metodou, má zcela jistě 

potenciál vhodně doplnit veřejnoprávní vymáhání. To reflektuje i přijatá Směrnice. 

Soukromoprávní vymáhání však klade a bude klást vysoké nároky na orientaci ve 

specifickém a poměrně složitém právním odvětví. Ještě vyšší nároky budou kladeny 

                                                 
22

 Rovněž je nutné mít na paměti, že situace může být dále zkomplikována ještě mezinárodním správním 

právem ve vztahu k tzv. follow-on žalobám, resp. rozsahem závaznosti správního rozhodnutí pro následné 

civilní řízení. 
23

 K tomu např. Kindl, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže: komentář. 3. přepracované vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2016, s. 33 a násl. 
24

 K tomu srov. kritické poznámky k rozhodování českých soudů v  Petr, M., Zorková, E. Soukromé 

prosazování v České republice. Antitrust 2/2016, s. IV-VI 
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v případech právních poměrů obsahujících mezinárodní prvek. Je otázkou, zda by pro 

jednotnost, přehlednost a konečně i maximální účinnost systému paralelního 

soukromoprávního a veřejnoprávního vymáhání soutěžního práva nebylo vhodnější 

zvolit namísto směrnice formu nařízení. Právo a legislativa ovšem nevzniká ve 

společenském vakuu. Je tudíž vhodné hodnotit míru unifikace (resp. v daném případě 

harmonizace) a pro ni zvolenou formu i z jiného než právního úhlu pohledu. Členské 

státy se dlouhodobě staví skepticky k hmotněprávní unifikaci soukromého práva, jelikož 

se obávají ohrožení své vlastní suverenity25. Lze si asi jen těžko představit, že by se 

našla dostatečná politická shoda pro hmotněprávní unifikaci už tak kriticky 

diskutovaného odvětví. Komise tedy zvolila kompromisní řešení, které by mělo „zvýšit 

právní jistotu a snížit rozdíly mezi členskými státy“26 a rovněž „zamezit vzniku ještě 

větších rozdílů mezi pravidly členských států, která upravují žaloby o náhradu škody ve 

věcech týkajících se hospodářské soutěže.“27  

                                                 
25

 K tomu srov. např. Pauknerová, M. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vydání. Praha, 2013, s. 

11 
26

 Srov. bod 9 Preambule Směrnice.   
27

 Srov. op. cit. 26 
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3. Náhrada škody ve vybraných jurisdikcích 

 Jak Směrnice sama uvádí v bodu 7 své Preambule, v jednotlivých členských 

státech existují významné rozdíly v právní úpravě žalob o náhradu škody způsobené 

porušením norem soutěžního práva. To v konečném důsledku vede k nerovnému 

vynucování soutěžního práva a odlišnému postavení poškozených subjektů i subjektů 

porušujících soutěžní právo v rámci integrovaného trhu. Na paměti je třeba také mít, že 

„rozsáhlé porušování právních předpisů o hospodářské soutěži má často přeshraniční 

prvky.“28 Přestože není dostupný žádný komplexní souhrn dat, který by monitoroval 

uplatňování náhrady škody v rámci soutěžního práva, z materiálů Komise 

nashromážděných v rámci přípravy Směrnice vyplývá, že tyto žaloby bývají nejčastěji 

uplatňovány ve Velké Británii, Německu a Nizozemí29. Lze se domnívat, že ačkoli 

Směrnice přináší alespoň určitou míru potřebné harmonizace, i nadále bude mít smysl 

komparovat úpravu v jednotlivých právních řádech (členských) států. Následující 

kapitola si tak klade za cíl analyzovat základní konstrukt náhrady škody v České 

republice a provést základní nástin právní úpravy v Německu a Anglii s důrazem na 

náhradu škody plynoucí z porušení pravidel hospodářské soutěže. Následně se věnuje 

specifickým otázkám v souvislosti s náhradou škody plynoucí z porušení soutěžně-

právních norem. 

 Považuji za vhodné také zmínit, že je třeba odlišovat samostatnou aplikaci 

právních řádů členských států a souběžnou aplikaci čl. 101 a 102 SFEU v souladu 

s čl. 3 Nařízení 1/200330 (dále také „Nařízení 1/2003“). Jak již však bylo zmíněno výše, 

ESD ponechává v případech, kdy jsou aplikovány čl. 101, resp. 102 SFEU, významnou 

část úpravy na národních právních řádech. Je tedy třeba zabývat se v nich obsaženou 

úpravou, jelikož ta má pro soukromé vymáhání stěžejní roli a v případech souběžné 

aplikace unijního práva je limitována zásadou rovnocennosti a efektivity (k tomu srov. 

výklad v kapitole 2.1). Všechny tři státy přitom transponovaly právní normy obsažené 

ve Směrnici i pro vymáhání náhrady škody plynoucí z porušení práva hospodářské 

soutěže, v němž není obsažen unijní prvek ve smyslu čl. 3 Nařízení 1/2003. S takto 

                                                 
28

 Srov. op. cit. 26 
29

 Srov. Impact Assessment Report přiložený k návrhu Směrnice, SWD(2013) 203 final, 11.6.2013 s. 19 
30

 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže 

stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy. 
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zvolenou právní úpravou zamezující určité „dvoukolejnosti“ lze dle mého názoru 

souhlasit, byť jde nad rámec povinností členských států stanovených ve Směrnici. 

3.1.1 Česká republika 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále také „OZ“) nově v § 2990 přímo obsahuje explicitní úpravu soukromého 

vymáhání soutěžního práva. Osobám, jejichž právo bylo ohroženo nebo porušeno 

nedovoleným omezením soutěže, přiznává stejná práva jako při porušení nekalé soutěže 

obsažená v § 2988 OZ, tedy i právo požadovat náhradu škody. Důvodová zpráva přitom 

tuto novinku v českém právním řádu hlouběji nekomentuje. Pouze uvádí, že úprava 

sankčních postihů nekalé soutěže, mezi něž je § 2990 OZ systematicky zařazen, je 

inspirována § 53 a § 54 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále také „ObchZ“). Dle mého názoru je nejprve třeba dané ustanovení 

správně systematicky zařadit a vymezit jeho vztah k ostatním ustanovením občanského 

zákoníku a případně dalších norem českého právního řádu. 

 Komentovaný § 2990 OZ je zařazen do Dílu 2 Hlavy III. občanského zákoníku 

nazvaného „Zneužití a omezení soutěže“, konkrétněji pak do Oddílu 2 „Nekalá soutěž“. 

Ač to na první pohled kvůli systematickému zařazení nemusí být zcela jednoznačné, je 

třeba odlišovat tradiční soukromoprávní pojetí „nekalé soutěže“ a veřejnoprávní 

„omezování soutěže“ 31. Prvně jmenované je postaveno na generální klauzuli obsažené v 

§ 2976 odst. 1 OZ, kterou v § 2976 odst. 2 OZ doplňuje demonstrativní výčet zvláštních 

skutkových podstat nekalosoutěžního jednání, které jsou pak detailněji upraveny 

v následujících ustanoveních. Mimo tyto jsou rovněž prostřednictvím judikatury 

vytvářeny tzv. soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže.  Druhé pak vychází 

z omezování účasti jiných v hospodářské soutěži32 ve smyslu porušení veřejnoprávních 

norem. Přitom není zcela jasné, zda je hospodářskou soutěží myšlen pouze ZOHS nebo 

i další související předpisy vztahující se k soutěžnímu právu (zejména pak 

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

případně i zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a 

potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů, či další). 

 Jedním z důvodů pro pochybnosti je, že předchozí úprava v § 42 odst. 2 ObchZ 

odkazovala v jednotném čísle na úpravu omezování hospodářské soutěže zvláštním 

                                                 
31

 Lze uvažovat o tom, zda by nebylo legislativně vhodnější pro § 2990 vytvořit vlastní Oddíl 3 

„Omezování soutěže“. 
32

 K tomu srov. také § 2972 in fine 
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zákonem a rovněž obsahovala poznámku pod čarou odkazující na ZOHS. Občanský 

zákoník však žádný takovýto odkaz neobsahuje. Někteří autoři se přiklánějí k širšímu 

pojetí33, jiní jsou ve svých závěrech zdrženlivější34. Osobně se domnívám, že neexistuje 

důvod, proč by pod pojem omezení soutěže neměly být zahrnuty i ostatní předpisy 

vztahující se k soutěžnímu právu. Je nepochybné, že k soutěži a ovlivnění jejího 

průběhu dochází i v případě zadávání veřejných zakázek či v oblasti veřejných podpor, 

atd. Pokud se v budoucnu teorie či praxe přikloní k užšímu pojetí, neměla by tím být 

dotčena možnost uplatňovat náhradu škody i v případech porušení ostatních soutěžních 

norem, a to z titulu porušení zákona, tak jak jej upravuje § 2910 OZ. 

 Dalším důležitým vymezením je, že v případě soukromého vymáhání soutěžního 

práva dle § 2990 OZ není třeba naplnit hypotézu generální klauzule nekalé soutěže 

obsaženou v § 2976 OZ. Domnívám se, že nekalou soutěž a omezování hospodářské 

soutěže je nutné považovat za dva odlišné instituty, přičemž lze souhlasit s názorem, že 

„§ 2990 OZ by byl nadbytečný, neboť by aktivně legitimovaná osoba mohla uplatnit svá 

práva přímo podle § 2988 ObčZ.“35 Pro náhradu škody plynoucí z porušení soutěžního 

práva bude aplikován zejména § 2910 OZ upravující odpovědnost za škodu při porušení 

zákonné povinnosti. Hypoteticky je možné rovněž uvažovat o § 2909 OZ a § 2913 OZ 

upravujících odpovědnost za škodu při úmyslném porušení dobrých mravů, resp. 

porušení smluvní povinnosti. Situace, při níž by vznikla povinnost nahradit škodu 

z porušení smluvní povinnosti, si však lze představit poněkud obtížně, jelikož v souladu 

s § 3 ZOHS jsou tyto dohody neplatné, přičemž se jedná o neplatnost absolutní. 

Objevují se však i názory, že v souvislosti se soutěžním právem si nelze z důvodu 

dynamického vývoje a změn v rámci trhů a jejich struktur vystačit s tradičním dělením 

na neplatnost absolutní a relativní, ale mělo by být zváženo doplnění o neplatnost 

kolísavou (transient voidness)36. Jedná se zejména o situace, kdy v důsledku změny 

tržní síly či charakteru relevantního trhu dojde k následnému (ne)naplnění kritérií 

blokových výjimek či dominantního postavení. I v takových případech by se však 

jednalo o klasické porušení smluvní povinnosti bez soutěžně-právního prvku. Je však 

třeba poznamenat, že ESD v rozsudku Courage nastiňuje podmínky, za nichž se může 

strana smlouvy porušující soutěžně-právní normy domáhat soudní ochrany. Text práce 

                                                 
33

 Zejména Ondrejová, D. např. v Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha. 2014, s. 

14, s. 305 
34

 Pipková, P. in Petrov, J. et al. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2017, s. 2966-2967 
35

 Srov. op. cit. 33, s. 307 
36

 Srov. op. cit. 23, s. 131 a násl. 
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se s ohledem na její rozsah věnuje zejména náhradě škody způsobené porušením 

zákona. Úprava v občanském zákoníku i česká právní doktrína nadále vychází ze čtyř 

předpokladů nutných pro vznik povinnosti nahradit škodu. Jedná se o protiprávní 

jednání, škodu, příčinnou souvislost a zavinění.  

 

Protiprávní jednání 

 Obecně můžeme právní jednání rozlišovat na konání (komisivní jednání) a 

právně relevantní opomenutí (omisivní jednání). Druhým definičním znakem je 

protiprávnost. Tou je dle § 2910 OZ zásah do absolutního práva poškozeného (věta 

první označována též jako „velká generální klauzule“) nebo zásah do jeho jiného práva 

porušením zákonné povinnosti stanovené na jeho ochranu (věta druhá označována 

někdy též jako „malá generální klauzule“). Prostřednictvím druhé zmíněné se tak v 

českém právním řádu nově objevuje tzv. teorie ochranné normy, přičemž lze mít za to, 

že zákonodárce se inspiroval zejména německou úpravou. Zákonné příkazy a povinnosti 

(ochranné normy) jsou obsaženy napříč právním řádem. 

 V oblasti soutěžního práva bude častějším jednání komisivní. Protiprávním 

jednáním budou zejména zakázané dohody (tedy jednání v rozporu s § 3 ZOHS, resp. 

čl. 101 SFEU) a zneužití dominantního postavení (v rozporu s § 11 ZOHS, resp. 

čl. 102 SFEU), která ze své podstaty vyžadují aktivní činnost porušitelů. Jako omisivní 

jednání pak lze hodnotit například porušení povinnosti notifikace při spojování 

kvalifikovaných soutěžitelů dle § 15 ZOHS, resp. v rozporu s Nařízením č. 139/200437.  

 Poněkud složitěji se jeví otázka charakteru práva na hospodářskou soutěž. 

Otázka, zda spácháním soutěžně-právního deliktu dochází k zásahu do absolutního 

práva poškozených, či je porušen ochranný účel „jiného práva“. Nejedná se přitom 

pouze o teoretickou úvahu bez přesahu do praxe. Dané rozlišování má poměrně zásadní 

význam (alespoň dle německé doktríny, která byla pro OZ inspirací) pro uplatňování 

tzv. čisté ekonomické újmy (pure economic loss), resp. určení hranice mezi čistou 

ekonomickou újmou a následnou škodou38. 

 Na jednu stranu lze argumentovat, že právo na nerušenou hospodářskou soutěž 

působí erga omnes. Nikdo nemá právo účastníkům (soutěžitelům) zasahovat do 

férového průběhu soutěže ani se obohacovat na úkor spotřebitelů. Rovněž lze téměř 

ad absurdum uvažovat o tom, zda při širokém pojetí věci dle § 489 OZ je možné právo 

                                                 
37

 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků  
38

 Té se v českém právním řádu nejvíce blíží institut ušlého zisku dle § 2952 OZ.  
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na hospodářskou soutěž považovat za věc a zásah do něj za zásah do vlastnictví 

poškozených. Definovat právo na hospodářskou soutěž jako absolutní se ovšem jeví 

minimálně velmi odvážným. Přihlédneme-li k německému přístupu, který byl pro 

novou českou kodifikaci inspirací, zjistíme, že obdobný problém byl okrajově řešen do 

roku 2005, kdy byla přijata sedmá novelizace GWB39. Německá úprava ovšem 

absolutní práva spojuje s nejvyššími společenskými hodnotami, mezi které řadí nejvyšší 

společenské hodnoty jako život, zdraví, osobní svobodu nebo vlastnictví40. To mimo 

jiné reflektuje § 823 odst. 1 BGB41 demonstrativním výčtem právě těchto zmíněných 

hodnot. Ačkoli česká úprava demonstrativní výčet absolutních práv nezmiňuje, lze se 

domnívat, že jejich koncept chápe obdobně, a porušením norem soutěžního práva tedy 

nedochází k zásahu do práv absolutních. Argumentovat lze zcela jistě i tím, 

že v souvislosti s § 496 odst. 2 OZ povaha práva na nerušenou hospodářskou soutěž 

nepřipouští, aby byla věcí v právním smyslu. Navíc pokud bychom přijmuli 

argumentaci, že právo na hospodářskou soutěž je absolutní, nebude škůdce zatížen 

případnou povinností náhrady čisté ekonomické újmy (pure economic loss), což by se 

mohlo jevit jako nepřiměřené, jelikož právě ta je zpravidla následkem protisoutěžního 

jednání42. 

 Otázkou tedy je, zda mají normy soutěžního práva ochranný účel. Teorie 

dochází k závěru, že předmětem ochrany z materiálního hlediska „je hospodářská 

soutěž, a že je proto při hodnocení určitých jednání vždy třeba zjistit, zda újma, která z 

určitého jednání vznikla, byla způsobena tomuto právem chráněnému statku, jestliže 

výsledkem je její podstatné omezení."43 Pro naplnění kritérií ochranného účelu normy 

musí být splněny tyto podmínky: formální pramen normy, dostatečná určitost a ochrana 

individuálních zájmů44. Lze se přitom domnívat, že pod „porušení zákonné povinnosti“ 

lze podřadit i povinnosti obsažené v jiných než zákonných pramenech, což je obzvlášť 

důležité vzhledem k soft law pramenům. Rovněž je nepochybné, že byť diskuze o tom, 

co je cílem (či více cíli) soutěžního práva, se zdá být bezbřehou, jedním z nich je zcela 

                                                 
39

 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (německý Zákon o ochraně hospodářské soutěže)  
40

 Nutno dodat, že jako věc chápe pouze hmotný předmět (a nikoli právo). 
41

 Bürgerliches Gesetzbuch (německý Občanský zákoník) 
42

 Srov. Pipková, P. Směrnice o náhradách kartelových škod a její implementace do českého právního 

řádu – vybrané otázky Obchodněprávní revue 7-8/2015, s. 216 
43

 Op. cit. č. 2, s. 72; Této (ač jistě ne konečné) definici odpovídá i recentní judikatura Soudního dvora 

EU, např. ve věci C-8/08 ze dne 4. června 2009 T-Mobile, marg. 38; ve věci C-501/06 P ze dne 6. října 

2009 GlaxoSmithKline; ve věci T-286/09 ze dne 12. června 2014 Intel, nebo ve věci C‑23/14 ze dne 6. 

října 2015 Post Denmark II. 
44

 Srov. Pipková, P. Ochranný účel normy a jeho význam pro vymezení rozsahu odpovědnosti za škodu (k 

§ 2910). Právník, 2013, č. 9, s. 874 a násl. 
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jistě ochrana individuálních zájmů, a to jak konečných spotřebitelů, tak účastníků 

soutěže45. Následně je třeba řešit působnost ochranné normy (osobní, věcná a modální). 

Obávám se, že pro uplatňování náhrady škody plynoucí ze soutěžního práva se 

problematickou může jevit modální působnost v souvislosti s obecně nízkými 

zkušenostmi se soukromoprávním vymáháním soutěžního práva a nutností kombinovat 

znalost práva civilních deliktů a rovněž práva soutěžního. Jak bylo naznačeno výše, 

malá generální klauzule umožňuje náhradu čistě majetkové škody, byť lze čekat 

korigování jejího rozsahu ze strany judikatury. 

 Dle mého názoru se lze domnívat, že při soukromoprávním vymáhání náhrady 

škody porušením soutěžně-právních norem budu aplikována malá generální klauzule, 

jelikož se bude jednat o protiprávní jednání porušující ochranný účel dotčených norem 

(obsažených zejména v ZOHS). 

 

Škoda 

 Škodou se dle § 2894 OZ rozumí újma na jmění, tedy újma na majetku (souhrnu 

všeho, co osobě patří) a dluzích. Tím dochází k určitému posunu od předchozí úpravy, 

která chápala škodu pouze jako újmu na majetku. Dle § 2952 OZ se spolu se skutečnou 

škodou nahrazuje i ušlý zisk. I nadále budou aplikovatelné závěry judikatury a teorie, že 

škoda „se chápe jako újma, která nastala (se projevuje) v majetkové sféře poškozeného, 

je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi.“46 Dle § 2951 OZ se 

škoda nahrazuje uvedením do předchozího stavu. Pokud to ovšem není dobře možné, 

anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. V souvislosti se soutěžním 

právem je uvedení do předchozího stavu jen stěží představitelné (ne-li nemožné) a lze se 

proto domnívat, že k náhradě bude docházet výhradně v penězích.  

Stanovení výše náhrady se věnuje Směrnice, což se samozřejmě odráží 

v právních předpisech, které ji implementují. Směrnice v souladu s dosavadní 

judikaturou stanoví, že škoda má být nahrazena v plné výši, přičemž tím je dle 

čl. 3 odst. 2 Směrnice myšlena „náhradu skutečné škody a ušlého zisku, jakož i platbu 

úroků.“ Zároveň čl. 3 odst. 3 explicitně zakazuje odškodnění, které by vedlo 

k nadměrnému odškodnění „prostřednictvím odškodnění s represivní funkcí“. Tím se 

staví na jisto, že pro oblast Evropské unie je do budoucna vyloučen mechanismus, který 

                                                 
45

 K tomu srov. např. Daskalova V. Consumer Welfare in EU Competition Law: What Is It (Not) About?. 

The Competition Law Review. Volume 11. Issue 1 
46

 Srov. Stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSSR z 18. 11. 1970, Cpj 87/70 
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škůdce zatěžuje povinností nahradit poškozenému škodu vyšší než ve skutečnosti 

vznikla za účelem odradit potenciální škůdce od jejich jednání (např. punitive damages). 

Vzhledem k tomu, že protisoutěžní jednání je administrativním deliktem, který je 

obvykle stíhán sankcí ve formě pokuty, a občas může dosáhnout i roviny 

trestněprávního deliktu, je dle mého názoru výše uvedené řešení vhodné, jelikož v jeho 

důsledku nedojde k přílišnému (a možná až nespravedlivému) zatížení porušitele. To by 

v excesivních případech mohlo vést až k úpadku podniku, který porušil soutěžně-právní 

normy, což by dle mého názoru nemělo být cílem soukromoprávního vymáhání 

soutěžního práva (resp. uplatňování náhrady škody). 

 Jak bylo naznačeno v předchozí části, novinka v podobě ochranného účelu 

normy přináší otázky v souvislosti s uplatňováním náhrady čisté ekonomické újmy a 

např. též jejímu vztahu k institutu ušlého zisku. Ušlý zisk je přitom v některých pracích 

přirovnáván k institutu následné škody (consequential economic loss). Pro její vznik je 

přitom třeba vznik újmy zásahem do absolutních práv (dle velké generální klauzule). 

Koncept čisté ekonomické újmy se přitom zdá minimálně pro oblast soutěžního práva 

vhodnějším. Umožňuje jasnější konstrukci například v případech zásahu do práv 

koncových spotřebitelů, u nichž lze těžko hovořit o ušlém zisku47. Přesto však mohou 

utrpět i jinou než čistě primární škodu v důsledku protisoutěžního jednání podnikatelů. 

Výše uvedenou úpravu rozsahu náhrady škody implementuje do českého právního řádu 

§ 4 zákona č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně 

zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 

(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále také 

„ZNHŠ“). Ten stanoví, že se škoda nahrazuje v plné výši včetně znehodnocení peněz, 

ke kterému došlo plynutím času. Poškozený může požadovat úroky za účelem 

zohlednění znehodnocení peněz. Náhrada škody však nesmí vést k nadměrnému 

odškodnění. Pro uživatelský komfort je v posledním odstavci stanoveno, že v případech, 

kdy výši náhrady škody nelze přesně určit, stanoví ji podle spravedlivého uvážení soud 

(obdobně v § 2955 OZ).  

 

Příčinná souvislost 

                                                 
47

 Domnívám se, že je vhodné uvažovat o snížené míře spotřebitelského blahobytu, který ovšem nelze 

s institutem ušlého zisku ztotožňovat. 
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 Občanský zákoník neobsahuje explicitní úpravu příčinné souvislosti, což někteří 

autoři kritizují48. Podrobnější vymezení je tak ponecháváno teorii a judikatuře. V zásadě 

existují dvě základní teorie. První z nich je teorie přirozené kauzality (conditio sine qua 

non), podle níž „jednání nebo opomenutí je příčinnou škody poškozeného, jestliže by při 

neexistenci takového jednání škoda nevznikla.“49 Tento přístup však potenciálně skrývá 

riziko zahrnutí nadměrného množství právně relevantních skutečností, které ke vzniku 

škody vedly (ad absurdum bychom mohli dovodit relevanci efektu motýlích křídel). 

Z tohoto důvodu převažuje určitá modifikace ve formě teorie adekvátní příčinné 

souvislosti. Podle ní je třeba redukovat zjištěné skutečnosti pouze na ty, které jsou 

právně relevantní. Judikatura dochází k závěru, že „příčinná souvislost je dána tehdy, 

jestliže je škoda podle obecné povahy, obvyklého chodu věcí a zkušeností adekvátním 

důsledkem protiprávního úkonu.“50 Uvedený rozsudek dále shrnuje, že musí být 

prokázána skutková stránka věci (existence přímé příčiny), ale dovození kauzálního 

nexu je i „otázkou právní, neboť soud tak činí závěr o existenci jednoho z předpokladů 

odpovědnosti za škodu. Tento právní závěr je samozřejmě závislý na skutkovém 

zjištění.“51 Je přitom zkoumán vztah mezi „konkrétní újmou poškozeného (pokud 

vznikla) a konkrétním jednáním škůdce (je-li protiprávní).“52 

 Dalším atributem příčinné souvislosti, což plyne i z výše uvedeného, je určitá 

míra předvídatelnosti následku, a tedy i možnosti jednat jinak a škodu nezpůsobit. 

Zejména je třeba vyřešit otázku vztahu subjektivní a objektivní předvídatelnosti a také 

míru jistoty, se kterou lze škodu předvídat. U příčinné souvislosti mluvíme o 

předvídatelnosti objektivní, resp. předvídatelnosti optimálního (zkušeného) 

pozorovatele, podle níž předvídatelnost poměřujeme.53 Dřívější doktrína ovšem 

upřednostňovala kritérium tzv. průměrně rozumného člověka. Rozdíl mezi těmito 

dvěma přístupy je v míře znalostí. Optimální pozorovatel by měl zosobňovat „všechny 

znalosti a zkušenosti své doby“54, což na potencionálního škůdce klade vyšší nároky než 

kritérium průměrného člověka. Bezouška s odkazem na dřívější doktrínu a rozhodovací 

                                                 
48

 Srov. např. Hrádek, J. in Občanský zákoník: komentář. Svazek VI. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 933 

nebo Pelikánová, I. Odpovědnost za škodu – trendy a otázky, malý náhled do osnovy nového občanského 

zákoníku. Bulletin Advokacie 3/2011, s. 22 
49

 Článek 3:101 Principů evropského deliktního práva, dostupné na: http://www.egtl.org/  
50

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2009, sp. zn. 23 Cdo 1818/2009 
51

 Srov. op. cit. 50 
52

 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. listopadu 2016, sp. zn . 23 Cdo 3609/2016  
53

 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, č. j. I. ÚS 312/05 
54

 Srov. Bezouška, P. in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 

2055–3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014 s. 1556 

http://www.egtl.org/
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praxi v Rakousku uvádí, že „měřítko by mělo být stanoveno vždy s ohledem na 

konkrétní případ, nelze je paušalizovat.“55 Takovýto závěr sice umožňuje soudům větší 

flexibilitu při rozhodování, obávám se ovšem rizika, že může vést k určité míře právní 

nejistoty. Nejsem si jistý, zda je vhodné v jednotlivých případech aplikovat rozdílné 

(byť abstraktní) nároky na potencionálního škůdce. Dle mého názoru by soudy měly do 

budoucna jednoznačněji určit, ke kterému konceptu se přiklánějí. Tím samozřejmě není 

myšleno, že by rigidně měl být ukotven celý institut příčinné souvislosti jako 

předpokladu náhrady škody56. Jsem však přesvědčen, že nelze po adresátech právních 

norem požadovat, aby v jednom případě naplňovali kvality optimálního pozorovatele a 

v jiném průměrného rozumného člověka.  

 Je otázkou, jak se k celé problematice do budoucna soudy postaví, a jak se do ní 

promítne nově přejatá teorie ochranného účelu normy (resp. zda se soudy od požadavku 

na předvídatelnost odkloní a přejmou v plném rozsahu závěry zahraničních právních 

nauk). Je vhodné si uvědomit, že protiprávnost jednání v rámci hospodářské soutěže je 

občas složité předem posoudit, jelikož není jasné, zda (ne)jsou v souladu se soutěžním 

právem (např. u dohod, jejichž výsledkem, a ne cílem, je narušení hospodářské soutěže 

nebo u dohod potenciálně splňující kritéria blokových výjimek). Nejsem si přitom jist, 

zda lze po podnikatelích spravedlivě požadovat, aby kontinuálně sledovali značně 

dynamický vývoj v oblasti soutěžního práva. 

 

Zavinění 

 Posledním předpokladem pro vznik povinnosti nahradit škodu způsobenou 

porušením zákonné povinnosti je zavinění. Zavinění má oproti výše zmíněným 

předpokladům čistě subjektivní charakter. Obsahuje složku rozumovou a volní. Podle 

těchto složek můžeme u zavinění rozlišovat mezi úmyslem (přímým a nepřímým) a 

nedbalostí (vědomou a nevědomou). U právní konstrukce povinnosti náhrady škody je 

krom hmotněprávní roviny třeba dbát i procesních přesahů. Je nutné, aby poškozený 

měl skutečnou a efektivní možnost se náhrady domoci. Občanský zákoník tak v 

§ 2911 OZ obsahuje presumpci zavinění v podobě nedbalosti. Následující § 2912 OZ 

určuje standard „jednání člověka průměrných vlastností v  soukromém styku“ jakožto 

měřítko pro posouzení, zda jednání je či není nedbalé. Osobám disponujícím zvláštní 

znalostí, dovedností nebo pečlivostí ukládá druhý odstavec zmíněného ustanovení 

                                                 
55

 Srov. op. cit. 54 
56

 Srov. např. s usnesením Ústavního soudu ze dne 12. srpna 2008, sp. zn. I. ÚS 1919/08 
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povinnost tyto uplatnit. Stejnou povinnost mají také osoby, které se zaváží k činnosti, k 

níž je těchto schopností zapotřebí. Rozlišení mezi úmyslným a nedbalostním 

zaviněním má kromě teoretického i určitý praktický dopad. U úmyslného jednání tak 

například nelze snížit náhradu v souladu s § 2953 OZ nebo smluvně limitovat náhradu 

újmy dle § 2898 OZ (druhé uvedené platí i pro hrubou nedbalost).  

 Je ovšem nutné mít na paměti, že k obecné úpravě v nedávné době vznik lex 

specialis, kterým je ZNHŠ. Ten se v mnoha případech od obecné úpravy odchyluje či 

její aplikaci explicitně vylučuje. Kupříkladu již zmíněný § 4 odst. 1 ZNHŠ vylučuje 

aplikaci § 2953 OZ. Ustanovení § 3 ZNHŠ stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že 

„omezováním hospodářské soutěže ve formě kartelu vzniká škoda.“  

3.1.2 Německo 

 Německý občanský zákoník BGB tradičně důsledně odděluje smluvní a deliktní 

odpovědnost, což se projevuje i v jeho systematickém uspořádání. Rozlišovat tak 

můžeme odpovědnost za porušení závazků dle § 280 a násl. BGB, povinnost k náhradě 

škody způsobené zásahem do absolutních práv poškozeného dle § 823 odst. 1 BGB, 

v němž je uveden demonstrativní výčet těchto práv (resp. hodnot), povinnost k náhradě 

škody způsobené porušením ochranné normy dle § 823 odst. 2 BGB a povinnost 

k náhradě škody způsobené úmyslným porušením dobrých mravů dle § 826 BGB.  

 Pro soukromoprávní nároky vyplývající z porušení soutěžního práva je ovšem 

klíčovou speciální úprava v GWB. Ustanovení § 33 GWB upravuje nárok na odstranění 

závadného stavu (Beseitigungsanspruch) a zdržovací nárok (Unterlassungsanspruch). 

Pro předmět této práce je pak významný zejména § 33a GWB upravující povinnost 

k náhradě škody (Schadenersatzpflicht) pro osoby, které se dopustí jednání dle 

§ 33 GWB.  

 Druhý odstavec § 33a GWB zakládá domněnku způsobené škody v případě 

kartelové dohody (ta ovšem musí být prokázána - např. předchozím rozhodnutím úřadu 

dohledu), přičemž podrobněji stanoví, co je zahrnováno pod pojem „dohoda“. Pro 

určení výše náhrady škody se dle třetího odstavce aplikuje § 287 ZPO57, který upravuje 

určení výše náhrady škody soudem, přičemž ten může, dle věty druhé daného 

ustanovení, vzít v úvahu poměrný zisk, který porušitel zakázaným jednáním nabyl. Tato 

ustanovení mají za cíl posílit pozice žalobce a usnadnit mu s povinností unést důkazní 

břemeno.  Čtvrtý odstavec pak stanoví přiměřenou aplikaci § 288 BGB a věty první 

                                                 
57

 Zivilprozessordnung (německý občanský soudní řád) 
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§ 289 BGB, tedy úpravu úroků z prodlení a jiné škody způsobené opožděným plněním a 

zákaz složeného úročení, resp. anatocismu (Zinseszinsverbot). To odpovídá požadavku 

na právo na odškodnění v plné výši, ale rovněž zákazu nadměrného odškodnění, což 

reflektuje článek 3 Směrnice.  

3.1.3 Anglie 

 Úprava deliktního práva v Anglii (a Walesu) je postavena na zcela odlišné 

právní kultuře common law. Ačkoli dlouhodobě dochází k postupnému sbližování 

kontinentální a anglosaské právní kultury, zůstává právě civilně-deliktní právo (law 

of torts) jednou z oblastí nejvíce ovlivněných common law. Anglické civilně-deliktní 

právo není založeno na apriorním stanovení abstraktních pravidel chování (a sankcí při 

jejich porušení), nýbrž je spojeno s historickým vývojem soudcovského práva 

(precedentů). Existuje tedy celá řada deliktů (někteří autoři uvádějí až kolem 70), 

přičemž je náročné je nějakým způsobem kategorizovat58. Lze však najít některé jejich 

společné rysy vztahující se k historickému vývoji dvou deliktů: přestupku (trespass) a 

žalobě o případu (action on the case), přičemž pro prvně jmenované není nezbytný 

vznik škody, zatímco pro druhé ano59. 

 Vzhledem k historickému významu soudcovského práva v konotaci s faktem, že 

vývoj soutěžního práva je často založen právě na judikaturních závěrech, není zcela 

překvapivé, že anglické soudy dospěly k závěru, že právo na náhradu škody z důvodu 

porušení soutěžně-právních pravidel o téměř 30 let dříve, než byl vydán rozsudek 

Courage60. Je obecně uznáváno, že důvodem pro uplatnění náhrady škody (cause of 

action) je porušení povinnosti stanovené zákonem (breach of statutory duty), což je 

oproti jiným anglosaským jurisdikcím v anglické doktríně považováno za samostatný 

delikt (tort)61. Pro spáchání civilního deliktu porušení povinnosti stanovené zákonem je 

třeba naplnit čtyři kritéria:  

a) újma, která byla poškozenému způsobena a na níž se úprava vztahuje, byla 

zákonodárcem zamýšlena (contemplated), 

b) cílem zákonodárce bylo umožnit poškozenému právo žalovat (give right to 

action), 

                                                 
58

 Výmluvným se jeví výrok soudce Nejvyššího soudu USA O. Holmese, který se teorií tortů zabýval, o 

tom, že se nejedná o materii vhodnou pro právní pojednání (v originále: Torts is not a proper subject for a 

law book .)   
59

 Srov. Oliphant, K. in Koziol, H. (ed). Basic questions of tort law from a comparative perspective. Jan 

Sramek Verlag, s. 385 
60

 Srov. rozsudek Garden Cottage Foods v Milk Marketing Board, [1984] AC 130 
61

 Srov. rozsudek London Passenger Transport Board v Upson [1949] AC 155 
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c) žalovaný porušil povinnost stanovenou zákonem, a 

d) porušení takové povinnosti přímo způsobilo újmu žalobci.62 

 Výše uvedená konstrukce je mimo jiné v souladu s pojetím evropského 

soutěžního práva. Je vhodné dodat, že se v anglickém prostředí objevily i případy, které 

se snažily založit odpovědnost výlučně na základě civilních deliktů plynoucích z 

common law, které umožňují nárokovat a přiznat žalobcům vyšší náhradu škody. 

Například v případě Emerald Supplies Ltd and others v British Airways plc63 se žalobce 

pokusil část svého nároku založit na tzv. tort of conspiracy a interference of business. 

Jednalo se o případ leteckého kartelu, kterým byly ovlivněny mimo jiné i lety 

uskutečněné mezi nečlenskými státy Evropské unie. Právě ty byly předmětem těchto 

nároků. Anglický Court of Appeal ovšem nepřisvědčil nároku tvrzenému žalobcem, 

jelikož u žalovaného neshledal úmysl způsobit škodu (intention to cause loss), což je 

jedním z esenciálních prvků u obou zmíněných deliktů64.  

3.2 Specifické otázky pro náhradu škody plynoucí z porušení 

soutěžního práva 

3.2.1 Aktivní legitimace 

 Aktivně legitimován k náhradě škody je obecně ten, komu byla škoda 

způsobena, což reflektuje i Směrnice, která ukládá členským státům, „aby všem 

fyzickým nebo právnickým osobám, kterým vznikla škoda způsobená porušením 

právních předpisů o hospodářské soutěži, bylo umožněno požadovat a obdržet náhradu 

této škody v plné výši.“65 ESD rovněž tenduje k velmi obecnému pojetí aktivně 

legitimovaných osob, když opakovaně tvrdí, že každá osoba má právo domáhat se 

náhrady vzniklé újmy66, což zopakoval i v rozsudku Otis67. V něm navíc dovodil, že 

aktivní legitimace náleží i Evropské unii jako takové68. Lze patrně tvrdit, že porušením 

                                                 
62

 Srov. Davidson, J. Actions for damages in the english courts for breach of EEC competition law. The 

Journal of Reprints for Antitrust Law and Economics. Vol. XXII, Numbers 1&2. 1993., s. 514 
63

 Rozsudek [2015] EWCA Civ 1024 Dostupné např. zde: 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2015/1024.html  
64 

K výše uvedenému srov. Wisking, S. Dietzel, K. Molly, H. Aylward, G. Herron, Emerald Supplies v 

British Airways: stemming the tide of cartel damages claims? dostupné na: 

https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/c6356e92-287d-4fde-9988-5bcd65bbcb44.pdf  
65

 Srov. čl. 3 odst. 1 Směrnice. 
66

 Srov. rozsudek Manfredi 
67

 Rozsudek ESD C-199/11 ze dne 6. listopadu 2012, Otis. 
68

 Srov., rozsudek Otis, marg. 44 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2015/1024.html
https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/c6356e92-287d-4fde-9988-5bcd65bbcb44.pdf
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soutěžního prostředí dochází obecně ke snižování ekonomické efektivity69 a poměrně 

vysokému počtu subjektů se tím pádem snižuje ekonomický blahobyt. Pro uplatňování 

náhrady škody je však třeba hledat určité limity. Jako vhodný institut pro určité omezení 

okruhu osob, které se mohou úspěšně domoci přiznání náhrady škody, se jeví právě 

výše zmíněná teorie ochranného účelu normy70. Tím by mělo dojít k zajištění 

rovnováhy mezi oprávněnými zájmy poškozených (resp. jejich okruhem) a právy a 

legitimním očekáváním žalovaných (tvrzených škůdců), jakož i k dodržení principu 

právní jistoty. Je tedy třeba zkoumat, zda objektivní vzniklá újma spadá pod ochrannou 

působnost norem soutěžního práva71. Právě tím by mělo být zabráněno nepřiměřeně 

vysokému počtu aktivně legitimovaných osob. Osoby chráněné soutěžně-právními 

normami, a tedy aktivně legitimované k náhradě škody, lze dle mého názoru členit do 

několika skupin: 

a) přímí zákazníci porušitele (customers), ZNHŠ je označuje jako přímé 

odběratele; 

b) koneční spotřebitelé (end consumers), ZNHŠ užívá termín nepřímí 

odběratelé);  

c) konkurenti porušitelů (competitors) a dodavatelé; či  

d) smluvní strana dohody narušující soutěž (viz rozsudek Courage). 

 Uvedený výčet je přitom demonstrativní a není vyloučeno, že aktivní legitimace 

bude dovozena i u dalších účastníků trhu. Zmíněna by měla být rovněž možnost 

postoupení žalobního nároku, přičemž existují společnosti, jejichž předmětem 

podnikání a specializací jsou výlučně žaloby na náhradu škody plynoucí z porušení 

soutěžního práva72. 

 

Přímí a nepřímí odběratelé 

 Mezi prvními dvěma skupinami a porušitelem existují vzájemně poněkud složité 

vztahy. Přímí odběratelé budou typicky nuceni platit vyšší ceny za zboží či služby 

přímo poskytované porušitelem. Je ovšem otázkou, zda v případech, kdy vstupní 

produkt dále zpracovávají a prodávají, vznikne škoda skutečně jim. Je značně 

pravděpodobné, že díky vyšším vstupním nákladům bude vyšší i konečná cena produktu 

                                                 
69

 Alespoň dle ordoliberalistické školy, kterou lze považovat za výchozí pro současné pojetí evropského 

soutěžního práva. K tomu např. op. cit. 2, s. 19 a násl. 
70

 Shodně srov. op. cit. 42, s. 218 
71

 K tomu srov. výklad k protiprávnímu jednání v kapitole 3.1.1 a také op.cit. 44, s. 879 a násl. 
72

 Například společnost Cartel Damages Claims založená již v  roce 2002. 
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a navýšená cena bude takovýmto způsobem přenesena na konečného spotřebitele 

(nepřímého odběratele). V případě, že žalobcem je zákazník porušitele (přímý 

odběratel), je dále otázkou, zda žalovaný porušitel může namítat, že přímému odběrateli 

škoda nevznikla, tedy použít výše uvedené jako procesní obranu (tzv. passing-on 

defence).  

 Negativní postoj k passing-on defence může vést k situaci, kdy náhradu škody 

obdrží osoba, které reálně škoda nevznikla, jelikož byla dále přenesena v rámci 

výrobního řetězce (supply chain), nebo ji škoda vznikla v nižší výši, než jakou obdržela 

náhradu. Na druhou stranu vyjdeme-li z premisy, že přidaná hodnota za jednotlivý 

produkt zůstane stejná, nelze ignorovat skutečnost, že navýšením ceny se sníží poptávka 

po daném produktu, čímž určitá škoda vznikne i osobě, které většinu škody přenesla na 

nepřímého odběratele. Pozitivní postoj k passing-on defence oproti tomu skrývá riziko 

značné složitosti výpočtu, a tedy určení výše vzniklé škody. Rovněž je nutné, aby 

nepřímí odběratelé byli z pohledu práva aktivně legitimováni, tedy aby byl dovozen a 

soudy respektován kauzální nexus mezi jednáním škůdce a vzniklou újmou 

poškozených, a to ačkoli mezi nimi nedošlo k žádnému právnímu jednání (smluvnímu 

poměru). 

 Směrnice se v čl. 13 staví k passing-on defence pozitivně a explicitně ji 

povoluje. Dále stanoví, že členské státy mají povinnost zajistit, aby náhradu škody 

mohly požadovat „všechny subjekty, jimž byla škoda způsobena, bez ohledu na to, zda 

jsou přímými nebo nepřímými odběrateli porušitele“73 a povinnost zajistit, aby 

nedocházelo k nadměrnému odškodňování, ale zároveň ani k situacím, kdy porušitel 

neponese žádnou odpovědnost74. Ačkoli se jistě jedná o spravedlivé a legitimní 

požadavky, existuje obava, že takovéto řešení, které je v souladu s politikou odmítání 

sankční náhrady škody, skýtá riziko racionální apatie poškozených z důvodu 

komplikovaného dokazování a určení výše škody. Navíc v souvislosti s tím, že řada 

členských států (včetně např. České republiky, či Německa) nezná mechanismus 

hromadných žalob. Problém je částečně řešen v čl. 14 Směrnice (do českého právního 

řádu implementován § 30 ZNHŠ), který stanoví vyvratitelnou domněnku, že došlo 

k přenesení navýšené ceny, pokud bylo osvědčeno, že žalovaný omezil hospodářskou 

soutěž, toto omezení vedlo k navýšení ceny pro přímého odběratele a žalobce sám od 

                                                 
73

 Srov. čl. 12 Směrnice.  
74

 Srov. op. cit. 73 
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přímého nebo následného odběratele pořídil zboží nebo služby dotčené omezováním 

hospodářské soutěže, nebo zboží nebo služby od nich odvozené nebo je obsahující. 

  

Deštníkový efekt 

 Další otázkou je, zda vůbec musí mezi porušitelem a osobou, která vznikla 

škoda, existovat smluvní či nepřímý odběratelský vztah. Tento problém řešil ESD ve 

věci Kone75, ve které několik výrobců výtahů uplatňovalo v širokém rozsahu dohodu o 

rozdělení trhu. Žalobce (stavební společnost) sice nebyl zákazníkem žádného z podniků 

účastnících se kartelové dohody, ovšem v jejím důsledku koupil výtahy od konkurentů 

účastníků kartelu (třetích stran) za vyšší cenu. Tato vyšší cena byla stanovena 

v důsledku existence kartelové dohody deformující trh. Žalobce se tak stal obětí tzv. 

cenového deštníku (umbrella pricing), který osobám neúčastnícím se zakázané dohody 

umožňuje z ní těžit tím, že se adaptuje na (protisoutěžním jednáním) narušené tržní 

podmínky. ESD v citovaném rozhodnutí dovodil, že „oběť cenového deštníku 

(„umbrella pricing“) [může] získat od účastníků kartelové dohody náhradu vzniklé 

škody, přestože ona sama s nimi nebyla ve smluvním vztahu, jestliže se prokáže, že tato 

kartelová dohoda mohla vzhledem k okolnostem projednávaného případu, a zejména 

zvláštnostem dotčeného trhu mít za následek použití cenového deštníku třetími osobami 

jednajícími samostatně a že o těchto okolnostech a zvláštnostech museli účastníci 

uvedené kartelové dohody vědět.“76 Z výše uvedeného plyne, že aktivně legitimované 

tedy mohou být i osoby, kterým vznikla škoda, ač nejsou přímými ani nepřímými 

odběrateli porušitele.  

 

Konkurenti a dodavatelé 

 Mezi další aktivně legitimované osoby zcela jistě patří konkurenti porušitelů. 

Jako příklad lze uvést situaci, kdy podnikatel, jenž má dominantní postavení na trhu, 

svého postavení zneužije např. uplatňováním predatorních cen, což se negativně projeví 

snížením zisku poškozeného77. Tím z dlouhodobějšího hlediska dochází k vytlačování 

konkurenta z trhu. Další uvažovanou praktikou může být zabránění vstupu na trh či 

kolektivní bojkot (např. ke vztahu k distributorům porušitelů). Podobné praktiky mohou 

                                                 
75

 Srov. rozsudek ESD ve věci C‑557/12 ze dne 5. června 2014, Kone  
76

 Srov. op. cit. 75, marg. 34 
77

 V České republice například probíhá spor, jehož předmětem je právě takovéto jednání mezi 

společnostmi RegioJet a České dráhy. K tomu např. https://archiv.ihned.cz/c1-65634740-valku-o-trasu-

praha-ostrava-zacal-resit-soud-jancura-chce-po-ceskych-drahach-stamiliony  

https://archiv.ihned.cz/c1-65634740-valku-o-trasu-praha-ostrava-zacal-resit-soud-jancura-chce-po-ceskych-drahach-stamiliony
https://archiv.ihned.cz/c1-65634740-valku-o-trasu-praha-ostrava-zacal-resit-soud-jancura-chce-po-ceskych-drahach-stamiliony
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být uplatňovány i vůči dodavatelům porušitele (např. vázané obchody, či odběratelský 

kartel), kteří mohou být rovněž aktivně legitimováni. 

3.2.2 Pasivní legitimace 

 Protnutím obecné soukromoprávní nauky s odvětvím soutěžního práva se 

střetávají značně rozlišné přístupy, přičemž je třeba hledat řešení mnohdy 

protichůdných principů. Mezi ně patří i odpověď na to, kdo může být shledán 

v soukromoprávní rovině odpovědným za způsobenou škodu. V případě, že porušitelem 

je podnikající fyzická osoba, bude odpověď samozřejmě prostá. Častější ovšem budou 

situace, kdy porušitelem je osoba právnická či dokonce právnická osoba propojená 

s dalšími právnickými osobami (jako dceřiná nebo sesterská společnost). Zatímco 

v rovině obecného soukromého práva mají právnické osoby samostatnou právní 

osobnost, a tedy i majetkovou samostatnost (jsou oddělené od svých společníků), 

soutěžní právo pracuje s pojmem podnik, jehož obsah je značně odlišný. Následující 

část nejprve rozebere chápání pojmu podnik ve sféře soutěžního práva, následně nastíní 

základy odpovědnosti u obchodních korporací a jejich seskupení jakožto nejčastějších 

forem užívaných pro podnikatelskou činnost a v závěru se pokusí o vymezení řešení 

pasivní legitimace u náhrady škody při porušení soutěžně-právních norem. 

 

Pojem podniku a ukládání sankcí v rámci soutěžního práva 

 Adresáty norem soutěžního práva jsou dle dikce čl. 101 a čl. 102 SFEU podniky 

(undertakings) a sdružení podniků (associations of undertakings). Český ZOHS používá 

pojem „soutěžitel“, což bylo značnou dobu předmětem odborné diskuze o tom, zda se 

jedná o pojem významově shodný s pojetím práva Evropské unie. Tato debata vyústila 

ve shodný závěr, že pojem soutěžitel je třeba vykládat shodně s evropským pojetím 

podniku. Významným mezníkem se stalo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve 

věci Česká rafinérská, kde Nejvyšší správní soud konstatoval, že „ustanovení zákona je 

skutečně výsledkem harmonizace českého práva a že použití judikatury a správní praxe 

ES interpretující předmětná ustanovení je zcela na místě. Pro řešený případ je 

podstatná interpretace pojmu „soutěžitel“ použitého v zákoně č. j. 143/2001 Sb., který 

odpovídá pojmu „podnik“ ve smlouvě Evropských společenství.“78 Obdobná situace 

nastala v Německu, kde přetrvávají marginální rozdíly v pojetí podniku mezi národním 

                                                 
78

 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2007, č. j. 5 As 61/2005-183. 
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a evropským právem 79. Následující text se však bude zabývat pojetím podniku 

z pohledu evropského soutěžního práva, které zastává vůdčí pozici a jemuž se 

v dlouhodobém horizontu národní právní řády přibližují. 

 Zásadním rozdílem oproti klasickému pojetí osob jakožto adresátů právních 

norem je šíře výkladu pojmu podnik a důraz na ekonomickou dimenzi. Podnik není 

legislativně definován a jeho vymezení je ponecháno judikatuře. Jedním 

z nejvýznamnějších rozhodnutí Soudního dvora se stal rozsudek ve věci Höfner & Elser 

v Macrotron, v němž uvedl, že „koncept podniku zahrnuje jakoukoli entitu vykonávající 

hospodářskou činnost bez ohledu na právní formu entity a způsob, jakým je 

financována.“ 80  

 Kritérium hospodářské činnosti je „konzistentně považováno jako jakákoli 

činnost spočívající v nabídce zboží a služeb na daném trhu.“81 Je zřejmé, že i tato 

definice je velmi abstraktní. Zároveň ponechává značný prostor pro flexibilitu při 

rozhodování jednotlivých případů, což se projevilo například při rozhodování případů, 

zda lze jako podnik posuzovat i veřejnoprávní instituce. Ty přitom mohou při některých 

svých aktivitách být z pohledu soutěžního práva posuzovány jako podnik, při jiných 

svých činnostech ovšem ne82. 

 Druhým definičním znakem je, že se může jednat o jakoukoli entitu bez ohledu 

na její právní formu. Evropské soutěžní právo v průběhu svého vývoje vytvořilo 

koncept tzv. jedné hospodářské jednotky (single economic entity). Jak již bylo 

naznačeno ve shora citovaném rozhodnutí Höfner, pro vymezení podniku není 

omezujícími kritérii, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu nebo zda vůbec daná 

hospodářská jednotka má právní subjektivity. Jak trefně poznamenává Kindl: 

„Vymezení osobního rozsahu pojmu podniku není odvislé od právní subjektivity. 

Podnikem může být jak jedna osoba s právní subjektivitou, tak i seskupení více osob, 

které vlastní právní subjektivitu nemá.“83 Enormní význam má také skutečnost, že pro 

posuzování podniku není limitující samostatná právní osobnost (oddělená právní 

subjektivita). Důraz je kladen na skutečnou hospodářskou činnost. Tou je myšlena 

                                                 
79 Srov. Oppermann a Chmeis v The Consistent Application of EU Competition Law: Substantive and 

Procedural Challenges. Springer International Publishing AG 2017. s. 197 a násl. 
80

 Srov. rozsudek ESD ve věci C-41/90 ze dne 23. dubna 1991, Höfner & Elser v Macrotron, marg. 21 

[překlad autora] 
81

 Srov. rozsudek ESD ve spojených věcech C-180/98 až C-184/98 ze dne 12. září 2000, Pavlov, marg. 

75. 
82

 Jedná se o poměrně rozsáhlou problematiku, která přesahuje rozsah této práce. Blíže k problematice 

srov. např. op. cit. 2, s. 105 a násl. 
83

 Srov. op. cit.2, s. 85 
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„jednotná organizace osobních, hmotných a nehmotných složek, která dlouhodobě 

sleduje určitý ekonomický cíl“84 a výkon rozhodujícího vlivu a řídících pravomocí.  

Jako jediný podnik tedy mohou být posuzovány mateřské a dceřiné společnosti, což lze 

díky opakující se judikatuře považovat za ustálenou praxi, dále společné podniky (joint 

venture)85 a v některých případech dokonce i společnost, která je minoritním 

společníkem (v daném případě akcionářem)86. Rozhodujícím faktorem přitom je 

skutečný výkon rozhodujícího vlivu, který může být naplněn mírou podílu ve 

společnosti, osobami zastávajícími vedoucí funkce (např. ve statutárních orgánech) 

nebo obchodními vztahy v rámci posuzovaných společností. 

 Jak vidno, vymezení podniku může být značně široké. Procesní řízení a případné 

uložení pokuty je však třeba učinit vůči konkrétnímu subjektu. Významným a často 

citovaným rozhodnutím pro tuto problematiku je případ Akzo Nobel. V něm ESD jednak 

potvrdil existenci vyvratitelné domněnky, dle níž mateřská a dceřiná společnost, v níž 

mateřská společnost vlastní 100% podíl, tvoří jednu hospodářskou jednotku, a za druhé 

určil, že „skutečnost, že mateřská společnost a její dceřiná společnost představují jediný 

podnik […] umožňuje Komisi určit rozhodnutí ukládající pokuty mateřské společnosti, 

aniž by bylo vyžadováno prokázání osobního zapojení této společnosti do protiprávního 

jednání.“ 87 

 Lze shrnout, že z pohledu soutěžního práva je vymezení podniku, který může 

být porušitelem, značně široké a klade důraz na ekonomickou realitu. Není přitom 

limitováno tím, zda má porušitel právní osobnost a může za něj být tedy považován i 

podnikatelské seskupení. 

 

Obecné zásady odpovědnosti u obchodních korporací 

 Jedním ze základních znaků obchodních korporací je jejich oddělenost od jejích 

společníků související mimo jiné s jejich právní subjektivitou. Jakožto samostatné 

subjekty jsou obchodní korporace nadány také majetkovou samostatností, což znamená, 

že samy a odděleně od svých společníků disponují, ale také odpovídají svým majetkem. 

Bez dalšího by ovšem takovýto konstrukt skýtal nepřiměřené nebezpečí věřitelům 

                                                 
84

 Srov. rozhodnutí Soudu prvního stupně ve věci T-11/89 ze dne 10. března 1992, Shell, marg. 311 

[překlad z op. cit. 2, s. 86] 
85

 Srov. rozsudek ESD ve věci C-179/12 ze dne 26. září 2013, Dow Chemical. V něm ESD posuzoval 

situaci, kdy dvě společnosti vlastnily měly každá 50 % podíl v  nimi ovládaném společném podniku. ESD 

rozhodl, že všechny tři subjekty tvoří jednu hospodářskou jednotku. 
86

 Srov. rozsudek Tribunálu T-132/07 ze dne 12. července 2011, Fuji 
87

 Srov. rozsudek ESD ve věci C‑97/08 P ze dne 10. září 2009, Akzo Nobel NV , marg. 59 
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obchodních korporací, jelikož by bylo možné zbavovat se odpovědnosti zbavováním se 

odpovědnosti pomocí restrukturalizace a zakládáním korporačních schránek (shell 

companies). V souvislosti s deliktním jednáním se navíc jedná o věřitele nedobrovolné, 

kteří nemohou předem zvážit míru rizika při jednání s protistranou. Právo obchodních 

korporací z těchto (ale i dalších) důvodů obsahuje systém odpovědnosti a ručení 

zejména společníků a členů obchodních orgánů. Z titulu ručení mohou být odpovědni 

společníci, přičemž míra ručení bude závislá na konkrétní formě obchodní korporace. 

Dále mohou být odpovědní členové statutárních orgánů. V neposlední řadě by neměla 

být opomínána odpovědnost v rámci podnikatelských seskupení, kterou se zabývá 

koncernové právo. 

  

Možné přístupy k řešení pasivní legitimace u náhrady škody plynoucí ze soutěžního 

práva 

 Otázka, zda se soutěžně-právní pojetí podniku promítne i do soukromoprávní 

odpovědnosti, je při zkoumání soukromoprávního vymáhání soutěžního práva 

předmětem rozsáhlých diskuzí. Pokud by odpověď byla kladná, znamenalo by to, že 

soukromoprávní nároky by bylo možné uplatňovat nejen vůči jednající společnosti, ale i 

vůči ostatním společnostem v rámci podnikatelského seskupení. Samozřejmě za 

předpokladu, že byla prokázána existence jedné hospodářské jednotky. Tím by ovšem 

bylo způsobeno prolomení výše nastíněné oddělenosti a majetkové samostatnosti 

obchodní korporace, tzv. protržení korporátního závoje (piercing the corporate veil), 

které by vždy mělo být s ohledem na princip právní jistoty spíše výjimečné. 

 Ačkoli Směrnice užívá ve svém textu pojem „podnik“, nelze s jistotou tvrdit, zda 

tím byla pro členské státy stanovena povinnost přijmout úpravu, díky které budou moci 

žalobci uplatňovat náhradu škody vůči podniku v soutěžně-právním smyslu. Jedním 

z argumentů (diskutovaným mimo jiné v německé doktríně) proti převzetí soutěžně-

právního konceptu podniku je tvrzení, že „Směrnice obsahuje na několika místech 

ustanovení, která spíš naznačují, že i u civilněprávních nároků má podnik odpovídat 

jako jedna hospodářská jednotka, a ne jako uskupení právnických osob. Na druhou 

stranu to však není výslovně požadováno.“88 Lze tedy sledovat určitou nevoli převzetí 

konceptu podniku jako jedné hospodářské jednotky do soukromého práva. Německý 

zákonodárce pak také na rozdíl od jiných evropských států výslovně neoznačil za 

                                                 
88

 Srov. Pipková, P. Nová úprava náhrady škody z protisoutěžních jednání I.: Aktivní a pasivní legitimace 

a rozsah náhrady škody. Obchodněprávní revue 11-12/2017, s. 329  a tam citovanou literaturu. 
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odpovědnou osobu podnik (či jeho terminologický ekvivalent) 89. Rovněž český 

zákonodárce užívá v ZNHŠ termín „škůdce“ namísto termínu „soutěžitel“. Dalším 

argumentem může být, že Směrnice se vztahuje pouze na náhradu škody. 

Soukromoprávních nároků je ovšem celá řada, jak uvedeno v kapitole 2.1. Pokud by 

tedy bylo zvoleno řešení, dle nějž by bylo možné uplatnit některý nárok (náhradu 

škody) vůči podniku, ale jiné soukromoprávní nároky nikoli, jednalo by se o 

nekonzistentní, a tudíž nevhodné řešení. Některé právní řády (mezi nimi i český a 

německý) tak ponechávají výklad soudům. Pravděpodobně tedy bude záležet na tom, 

zda budou civilní soudy přejímat závěry soutěžně-právní judikatury i pro oblast 

soukromého práva. Nedávný rozsudek krajské soudu v Düsseldorfu90 přitom naznačil, 

že v některých jurisdikcích se mohou soudy stavět vůči přejetí konceptu podniku spíše 

skepticky. V daném rozhodnutí odmítl automatickou odpovědnost mateřské společnosti 

a přiklonil se ke klasickému konceptu německého deliktního práva, přičemž u mateřské 

společnosti nedovodil zavinění. Rozsudku přitom předcházelo rozhodnutí Komise91, 

v němž Komise odpovědnost mateřské společnosti dovodil. Soud mj. odmítl argument, 

že by soudy členských států byly v souladu s doktrínou effet utile povinny dovodit 

soukromoprávní odpovědnost podniku dle pojetí soutěžního práva92. 

 V návaznosti na výše uvedené tedy mohou nastat situace, kdy pokuta bude 

uložena podniku, ale náhrady škody se bude poškozený moci domáhat primárně pouze 

proti jednající osobě, ač by byla například nemajetná. Jedním z možných řešení 

takovéto situace může být dovozování odpovědnosti dalších osob prostřednictvím 

dalších ustanovení napříč právním řádem. V českém právu připadá v úvahu například 

ručení vlivné osoby dle § 71 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebo 

pomocníka dle § 2914 OZ. Je ovšem otázkou, zda výše uvedené právní instituty lze 

považovat za dostačující, když například ručení má subsidiární povahu, a zda jejich 

využití neklade přílišné nároky na poškozené osoby a nedochází tím k nadměrnému 

ztížení uplatnění práva na plnou náhradu škody, což by mohlo být v rozporu 

                                                 
89

 K tomu srov op. cit. 88, s. 329 
90

 Srov. rozsudek 37 O 27/11 [Kart] ze dne 8. září 2016, dostupný pod: 

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2016/37_O_27_11_Kart_Urteil_20160908

.html  
91

 Srov.  rozhodnutí Komise ve věci COMP/E-1/38.823 - Výtahy a eskalátory. Případ je o to zajímavější, 

že byl předmětem sporu ve věci Kone.  
92

 Srov. Kuijpers, M., Palumbo, T., Whiteford, E., Paul, T. Actions for Damages in the Netherlands, the 

United Kingdom and Germany, Journal of European Competition Law & Practice, Volume 9, Issue 1, 

2018, s. 67 

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2016/37_O_27_11_Kart_Urteil_20160908.html
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2016/37_O_27_11_Kart_Urteil_20160908.html
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s čl. 4 Směrnice. Osobně se přitom domnívám, že pro efektivní uplatňování náhrady 

škody a vnitřní koherenci právního řádu (tedy veřejnoprávní a soukromoprávní 

vymáhání soutěžního práva) by bylo vhodné uvažovat o dovození odpovědnosti 

podniku ve smyslu soutěžního práva, a to nejen pro náhradu škody, ale také pro ostatní 

soukromoprávní nároky. 

 Na závěr je vhodné zmínit, že článek 11 Směrnice stanoví povinnost členským 

státům zajistit, „aby podniky, které společně porušily právní předpisy o hospodářské 

soutěži, byly společně a nerozdílně odpovědné za škodu způsobenou tímto porušením 

právních předpisů.“ Určité výjimky jsou stanoveny pro malé a střední podniky a pro 

spolupracující podniky (účastníky leniency programů). V českém právním řádu je 

úprava implementována v § 5 a násl. ZNHŠ. 

3.2.3 Procesní specifika 

 Vzhledem k  faktické náročnosti soukromoprávního vymáhání soutěžního práva 

v praxi bylo třeba posílit postavení poškozených, a tím je více motivovat k uplatňování 

svých nároků. Směrnice tak obsahuje určitá procesní ustanovení usnadňující pozici 

žalobce. Mezi nimi i pro kontinentální kulturu významnou novinku v institutu 

zpřístupnění důkazů, kterou lze připodobnit k angloamerickému „discovery“. 

Následující kapitola nejdříve hovoří o rozdílu mezi samostatnými a následnými 

žalobami (také nazývané jako stand alone a follow-on), následně se zabývá výše 

zmíněným zpřístupněním důkazů a krátce nastiňuje, kudy by se mohla právní úprava 

procesních institutů ubírat do budoucna. Tím může být například zavedení institutu 

hromadných žalob. 

  

Následné a samostatné žaloby 

 Žaloby podávané proti osobám, které porušily soutěžně-právní normy, lze 

rozlišit z hlediska toho, zda jim předcházelo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany 

hospodářské soutěže či nikoli. Pokud v okamžiku podání žaloby již existuje 

pravomocné rozhodnutí, označuje je terminologie jako následné žaloby (follow-on 

actions).  

 V případě, že rozhodnutí orgánu ochrany neexistuje, žaloby jsou označovány 

jako samostatné nebo také samostatně stojící (stand alone). Tímto orgánem může být 

buď Evropská komise, nebo některý z národních orgánů ochrany hospodářské soutěže. 

V případě, že již bylo některým orgánem ochrany hospodářské soutěže v rámci 
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veřejnoprávního vymáhání shledáno, že došlo k porušení soutěžního práva, by výše 

uvedené již nemělo být „znovu předmětem sporu v následných žalobách o náhradu 

škody“93, a to z důvodu „právní jistoty, zamezení nejednotnosti při uplatňování článků 

101 nebo 102 Smlouvy o fungování EU, zvýšení účinnosti a zjednodušení řízení o 

náhradě škody a posílení fungování vnitřního trhu pro podniky a spotřebitele.“94   

 Dle čl. 9 Směrnice jsou rozhodnutí orgánů ochrany včetně rozhodnutí 

odvolacích soudů (v českém právním řádu v rámci správního soudnictví) při 

uplatňování náhrady škody v rámci civilního řízení závazná. Směrnice rozlišuje mezi 

vnitrostátním rozhodnutím, kterým je myšleno rozhodnutí vnitrostátního orgánu 

ochrany nebo odvolacího soudu, a rozhodnutím vydaným v jiném členském státě. 

Zatímco vnitrostátní rozhodnutí zakládá nevyvratitelnou domněnku o tom, zda došlo k 

porušení soutěžně-právních norem a kdo se jej dopustil, rozhodnutí vydané v jiném 

členském státě zakládá domněnku vyvratitelnou95. ZNHŠ upravuje výše uvedené v § 27, 

přičemž explicitně stanoví stejné účinky rozhodnutí Evropské komise jako 

vnitrostátního rozhodnutí a následně v druhém odstavci kopíruje úpravu pro rozhodnutí 

orgánu jiného členského státu obsaženou ve Směrnici. Oproti české úpravě německý 

§ 33b GWB stanoví stejný charakter závaznosti pro všechna rozhodnutí orgánů ochrany 

hospodářské soutěže. Nečiní tedy rozdíl, zda o protisoutěžním jednání rozhodl 

vnitrostátní orgán dohledu (Bundeskartellamt) či německý soud, nebo orgán ochrany či 

soud z jiného členského státu. Dle čistě jazykového výkladu však činí rozdíl mezi 

rozhodnutími o porušení evropského soutěžního práva a rozhodnutími o porušení 

národních úprav. Nelze tudíž s jistotou uzavřít, že dle německé úpravy všechna 

pravomocná rozhodnutí zakládají nevyvratitelnou domněnku toho, že došlo 

k protiprávnímu jednání. Bude třeba, alespoň po určitou dobu, nadále obezřetně 

přistupovat k tomu, který úřad rozhodl. Dle anglické úpravy zakládá rozhodnutí úřadu 

jiného členského státu nevyvratitelnou domněnku porušení soutěžního práva.  

 Pozornosti by se rovněž mělo dostat úvaze, v jakém rozsahu je rozhodnutí 

závazné. Nelze přitom bez dalšího tvrdit, že všechny skutečnosti (ať už uvedené ve 

výroku či odůvodnění) budou pro soud u následné žaloby závazné, jelikož by tím mohlo 

být dotčeno právo žalovaného na spravedlivý proces. Žalovaný by měl mít alespoň 

šanci se reálně řízení před úřadem zúčastnit a případně uplatňovat opravné prostředky. 

                                                 
93

 Srov. bod 34 Preambule Směrnice. 
94

 Srov. op. cit. 93 
95

 Směrnice užívá termín prima facie. 
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K rozsahu závaznosti je v jednotlivých státech přistupováno rozdílně.  Tak například dle 

anglického práva je rozhodnutím vnitrostátního úřadu založena vyvratitelná domněnka 

správnosti faktických zjištění úřadu. V Německu jsou dle judikatury závazná zjištění, na 

jejichž základě bylo shledáno porušení soutěžního práva, nikoli však zjištění o výši 

způsobené škody vypočítávané pro účely stanovení výše pokuty udělené příslušným 

úřadem. Ač částečně zpochybněno rozhodnutím Vyššího krajského soudu 

(Oberlandsgericht) v Mnichově, závazná by měla být i definice relevantního trhu96. 

Český ZNHŠ ani jeho důvodová zpráva se k rozsahu závaznosti blíže nevyjadřuje. 

Interpretován by však měl být v souladu se zněním bodu 34 Preambule Směrnice, dle 

nějž by se měl účinek „týkat pouze povahy daného porušení, jakož i jeho věcné, osobní, 

časové a územní působnosti v rozsahu, jaký uvedl dotyčný orgán pro hospodářskou 

soutěž nebo odvolací soud.“  Německý přístup požadavkům Směrnice odpovídá a 

domnívám se, že by mohl být vhodným vzorem i pro české právní prostředí. 

 Podání následné žaloby značně posiluje postavení žalobce co do prokázání 

jednoho z předpokladů pro úspěšné uplatnění náhrady škody. Ostatní tři (vzniklou 

škodu, příčinnou souvislost a zavinění) však bude muset žalobce prokázat stejným 

způsobem, jako u samostatných žalob. 

 

Zpřístupnění důkazů 

 V hospodářské soutěži obecně platí, že informace znamenají pro osobu, která 

s nimi disponuje, konkurenční výhodu. Je tedy logické, že se účastníci trhu snaží chránit 

informace, které se jich nebo jejich působení na trhu týkají. Důsledkem vztahujícím se k 

uplatňování žalob na náhradu škody způsobené porušením soutěžního práva je 

informační asymetrie mezi stranami sporu97. Z tohoto důvodu Kapitola II Směrnice 

zavádí institut zpřístupnění důkazů. Ten reaguje na situace, kdy žalobce má indicie o 

tom, že je aktivně legitimován (tedy že mu byla způsobena škody) a že pro jeho tvrzení 

existují relevantní důkazy. K těm ovšem nemá přístup, jelikož je není schopen přesně 

označit, aby soud mohl nařídit jejich předložení v souladu s obecnou ediční povinností 

(v českém právu dle § 129 odst. 2 OSŘ). O zpřístupnění důkazů bude vždy rozhodovat 

na návrh soud. Český a německý právní řád zavedly možnost zahájit zpřístupnění 

důkazů i před zahájením řízení o náhradě škody. Takováto úprava značně připomíná 

                                                 
96

 Srov. Fanck, J., v , Implementation of the EU Damages Directive into Member State Law (September 

12, 2017). Concurrences N°3-2017, Conference, s. 39 a tam citovanou judikaturu a literaturu; dostupné 

na: https://ssrn.com/abstract=3035794 
97

 Srov. bod 15 Preambule. 

https://ssrn.com/abstract=3035794
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americký pre-trial. Cílem nové úpravy je situace, kdy žalobci budou mít reálnou 

možnost na zpřístupnění důkazů vymezených jejich společnými znaky, ale nedojde 

přitom ke zneužívání institutu, což je občas terčem kritiky institutu zpřístupnění 

(discovery) v americké právní kultuře (tzv. fisihnig expeditions). Tedy že budou 

dostatečně chráněna obchodní tajemství a jiné důvěrné informace. Institut zpřístupnění 

důkazů může využít vůči žalobci i žalovaný, a to z důvodu dodržení principu rovnosti 

zbraní. V praxi se pro využití žalobcem zdá typickou situace passing-on defence (k 

tomu srov. kapitolu 3.2.1).  

 Žalobce nemusí uplatnit institut zpřístupnění pouze vůči žalovanému. Například 

ZNHŠ stanoví povinnost zpřístupnit důkazy tomu, „kdo má pod svou kontrolou 

písemnosti nebo jiné prostředky, kterými lze zjistit stav věci, vymezené jednotlivě nebo 

souborně jejich společnými vlastnostmi“98 V úvahu tedy připadají i jiní povinní, jako 

například ÚOHS nebo různé asociace podnikatelů. Soud může rovněž dle § 10 odst. 2, 

písm. b) stanovit tomu, kdo měl předmětné dokumenty pod kontrolou, povinnost sdělit, 

kde se podle jeho poznatků nacházejí. 

 

 Hromadné žaloby 

 V souvislosti se soukromoprávním vymáháním soutěžního práva bývá také 

velmi často skloňována úprava hromadných žalob jako nejtypičtější formy úpravy 

kolektivního vymáhání práva (mass litigation). Směrnice v bodu 13 sice výslovně 

stanoví, že z ní neplyne povinnost zavést mechanismy kolektivního odškodňování 

(collective redress), lze však předpokládat, že jeho úprava bude jedním z dalších 

předmětů harmonizace práva členských států, přičemž právní řády některých států již 

tento institut obsahují (mezi nimi například Anglie). Kromě již několika let probíhající 

odborné debaty, přijala Komise 11. června 2013 Doporučení o společných zásadách pro 

prostředky kolektivní právní ochrany týkající se zdržení se jednání a náhrady škody v 

členských státech v souvislosti s porušením práv přiznaných právem Unie (dále také 

„Doporučení“). Bod 7 Doporučení zmiňuje oblast hospodářské soutěže jako jednu 

z těch, v nichž má kolektivní právní ochrana význam. To plyne ze složitosti a s ní 

související nákladností soukromoprávního vymáhání, k čemuž se přidává mnohdy 

roztříštěná a individuálně nižší výše způsobené škody. Poškození tak v případě 

absentující úpravy mechanismu kolektivního odškodňování mnohdy nemají dostatečnou 
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 Srov. § 10 odst. 1, písm. a) ZNHŠ. 
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motivaci  k uplatňování náhrady škody. Není proto s podivem, že státy, v nichž 

určitý mechanismus existuje, patří mezi ty nejrozvinutější i co do oblasti 

soukromoprávního vymáhání (např. Anglie, Nizozemsko).  Rovněž v České republice 

se úpravě kolektivního vymáhání dostává čím dál větší pozornosti. V říjnu 2017 byl 

dokonce přijat Návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách. 

 Nelze si nevšimnout, že mezi hromadnými žalobami a žalobami na náhradu 

škody plynoucí z porušení soutěžního práva existuje mnoho paralel. Oba instituty 

nejsou pro kontinentální právní kulturu typické a největšího rozvoje se jim dostalo 

v USA. Oba systémy jsou rovněž značně komplexní a u jejich legislativní úpravy je 

třeba dbát mnoha partikularit, které mohou významně ovlivnit, zda budou skutečně 

naplněny cíle kladené při zavádění těchto institutů do právního řádu. Kolektivní 

vymáhání může mít mnoho podob, jako například reprezentativní žaloby, vzorové 

žaloby, nebo skupinové žaloby. Rozdílným způsobem může být řešeno formování 

poškozených (opt-in nebo opt-out  režim), uplatňování dispoziční zásady (zejména ve 

vztahu k uzavírání smíru či zpětvzetí žaloby) a rozhodně by nemělo být opomíjeno 

financování žaloby a problematika náhrady nákladů. Výše uvedené plyne ze 

skutečnosti, že i v rámci skupiny poškozených a dalších osob zapojených do systému 

kolektivního vymáhání, existuje pluralita rozdílných motivací a zájmů. Názorným 

příkladem může být uzavření smíru ve vleklém sporu. Mezi poškozenými mohou 

vzniknout rozdílné názory na to, zda je nabízená částka adekvátní či zda má smysl dále 

vést spor. Významnou roli může hrát rovněž úprava odměny advokáta a její závislost na 

výsledku sporu, zda dojde k náhradě nákladů řízení nebo zda uzavřením smíru dojde 

k ukončení sporu pro žalovaného (vznik překážky res iudicata). Rovněž je třeba dodat, 

že v souvislosti s hromadnými žalobami se občas objevují i obavy z možného zneužití. 

Typickou situací může být podání žaloby za účelem poškození dobré pověsti 

žalovaného. 

 Přesto mohou hromadné žaloby přinést mnoho pozitiv. Mezi ty hlavní se řadí 

snížení racionální apatie, posílení zásady hospodárnosti, usnadnění přístupu ke 

spravedlnosti a v neposlední řadě odrazující efekt vůči osobám uvažujícím nad 

protiprávním jednáním. Domnívám se však, že konkrétní podobě úpravy by měla 

předcházet obsáhlejší odborná diskuze, kterou však (zdá se) prozatím zveřejnění Návrhu 

věcného záměru bohužel nevyvolalo. 
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4. Soudní příslušnost 

 Jak plyne z výše uvedeného, i po harmonizaci právních předpisů prostřednictvím 

Směrnice existují mezi právními řády členských států určité rozdíly, které mohou 

ovlivnit šanci na úspěch případné žaloby. Tyto rozdíly lze spatřovat jak v hmotněprávní, 

tak v procesněprávní rovině. Vzhledem k tomu, že v důsledku hospodářského 

propojování a globalizace bude v určitých případech předmětného jednání obsažen 

mezinárodní prvek (k tomu viz kapitola 2.2), je nutné zodpovědět základní otázky 

mezinárodního práva soukromého. Tedy určit mezinárodní (soudní) příslušnost99 a 

rozhodné právo, kterým se bude vzniklý právní poměr řídit. V řízení o 

soukromoprávních věcech se přitom „zásadně postupuje podle tuzemských procesních 

předpisů (lex fori).“100 Ač Směrnice v procesní rovině výrazně posiluje práva 

poškozených, domnívám se, že v souvislosti s dosavadními zkušenostmi a ustálením 

určitých právních institutů v některých právních řádech členských států, může i nadále 

přetrvávat snaha žalobců dosáhnout příslušnosti v těchto členských státech a naopak u 

žalovaných snaha se jim vyhnout. V praxi má mezinárodní příslušnost vliv na šanci 

úspěchu ve sporu, náklady na vedení sporu či zvolení optimální procesní strategie pro 

jeho vedení101. Rozhodnutí o příslušnosti „toho kterého státu [má] vliv na věcný 

výsledek řízení“102 i z toho důvodu, že soud „postupuje podle kolizních norem svého 

práva při určení rozhodného práva.“103 Tento důvod je však u sporů v rámci Evropské 

unie omezen v důsledku nařízení Řím II. 

4.1 Brusel I bis a obecné pravidlo příslušnosti 

 Pro určení mezinárodní příslušnosti je pro členské státy klíčovým předpisem 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o 

příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních 

věcech (dále také „Brusel I bis“). Pro jeho aplikaci má značný význam existence 

mezinárodního prvku a skutečnost, zda má žalovaný bydliště v členském státě104.  

Úprava přitom nemá intra-unijní povahu a bydliště či sídlo žalobce může být klidně ve 
                                                 
99

 K termínu srov. op. cit. 15, s. 352, či k výkladu o vývoji od pojmu „pravomoc“ op. cit. 25, s. 96 a násl. 
100

 Srov. op. cit. 15, s. 49 
101

 K tomu srov. Beenders, D., Hofstee, W., The first blow is half the battle; the 

'torpedo' in (international) legal proceedings, dostupné na: https://www.debrauw.com/wp-

content/uploads/2016/04/The-first-blow-is-half-the-battle_-the-torpedo-in-international-.pdf  
102

 Srov. op. cit. 15, s. 50 
103

 Srov. op. cit. 102 
104

 Srov. bod 13 Preambule Brusel I bis  

https://www.debrauw.com/wp-content/uploads/2016/04/The-first-blow-is-half-the-battle_-the-torpedo-in-international-.pdf
https://www.debrauw.com/wp-content/uploads/2016/04/The-first-blow-is-half-the-battle_-the-torpedo-in-international-.pdf
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třetím státě105. Aplikace nařízení Brusel I bis nemusí „nutně vyplývat ze zapojení 

několika smluvních států z důvodu merita sporu nebo vzájemného bydliště stran 

sporu.“106 Postačí pokud „situace, o kterou jde ve sporu, kterým se zabývá soud 

členského státu, může vyvolat otázky ohledně určení mezinárodní příslušnosti tohoto 

soudu.“107 Není tedy vyloučeno, aby v některých případech bylo nařízení Brusel I bis 

aplikováno, přestože žalobce i žalovaný mají bydliště ve stejném členském státě.  

 Brusel I bis v čl. 4 odst. 1 stanoví obecné pravidlo, dle nějž mohou být osoby, 

které mají bydliště v některém členském státě, bez ohledu na svou státní příslušnost 

žalovány u soudů tohoto členského státu (označováno jako pravidlo actor sequetor 

forum rei). Podle čl. 63 odst. 1 se pro právnické osoby a jim obdobné entity rozumí 

bydlištěm „místo, kde mají: a) sídlo, b) ústředí, nebo c) hlavní provozovnu.“ V případě, 

že bude žalovanou právnická osoba, se tedy otvírá určitý prostor pro žalobce, „aby 

vybral stát, kde bude žalovat.“108 V případě žalob na náhradu škody plynoucí z porušení 

soutěžního práva navíc musíme brát do kontextu institut jedné hospodářské jednotky (k 

tomu viz výše kap. 3.2.2). Pro posouzení toho, zda má žalovaný bydliště (pro právnické 

osoby ve smyslu čl. 63) v členském státě soudu, u něhož byl podán návrh, se dle čl. 62 

Brusel I bis použije právo tohoto soudu. 

 V souladu s čl. 25 si mohou strany  bez ohledu na jejich bydliště smluvit 

příslušnost soudu některého členského státu (tzv. prorogace). Domnívám se však, že 

v případě sporů vyplývajících z porušení soutěžního práva nebude příliš často 

využívána. V případě vůle stran jednoznačně určit sudiště se dá čekat spíše podřízení se 

rozhodčímu řízení.  

4.2 Alternativní pravidla příslušnosti 

 Vedle obecného pravidla Brusel I bis stanoví alternativní pravidla pro určení 

mezinárodní příslušnosti. V souladu s čl. 5 Brusel I bis totiž mohou být osoby 

s bydlištěm v některém členském státě na základě pravidel stanovených v Oddílech 2 až 

7 Kapitoly II nařízení Brusel I bis žalovány i v jiném členském státě. Pokud by 

žalovaný bydliště v některém z členských států neměl, určovala by se mezinárodní 

                                                 
105

 Srov. Rozsudek ESD ve věci C-412/98 ze dne 13. července 2000, Group Josi. 
106

 Srov. Rozsudek ESD ve věci C-281/02 ze dne 1. března 2005, Owusu, marg. 26 
107

 Srov. Rozsudek ESD ve věci C-327/10 ze dne 17. listopadu 2011, Hypotéční banka, marg. 35 
108

 Srov. Bříza, P., Břicháček, T., Fišerová, Z., Horák, P., Ptáček, L., Svoboda, J.: Zákon o mezinárodním 

právu soukromém. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 47 
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příslušnost daného členského státu podle jeho právních předpisů (tedy dle národní 

úpravy).  

 

Místo vzniku škody 

 Pro případy protisoutěžního jednání obsahujícího mezinárodní prvek je 

relevantním čl. 7 odst. 2 Brusel I bis, který stanoví „možnost žalovat ve věcech 

týkajících se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti u soudu místa, kde došlo nebo 

může dojít ke škodné události.“ Ačkoli je třeba dané ustanovení vykládat restriktivně, 

dle rozhodnutí Hydrogen Peroxide zahrnuje v případech uplatňování náhrady škody 

plynoucí z porušení soutěžního práva místo, „kde došlo ke škodě, a zároveň místo 

příčinné události, v níž má tato škoda původ, takže žalovaný může být podle volby 

žalobce žalován u soudu jednoho nebo druhého místa.“109 Soud v citovaném rozhodnutí 

dovodil zaprvé mezinárodní příslušnost soudu, kde došlo k příčinné souvislosti. Tím 

bylo v daném případě místo, kde byla uzavřena kartelová dohoda nebo jiná dohoda, 

která je sama příčinnou souvislostí vzniku škody kupujícímu110. Zadruhé ale také soudu 

místa, „kde se tvrzená škoda konkrétně projeví“111, čímž se ESD přiklonil k závěru 

vyjádřeném dříve v rozsudku Zuid-Chemie112 a zároveň se tím odchýlil od stanoviska 

generálního advokáta v případu Hydrogen Peroxide.  Místem, kde se škoda projeví, je 

dle ESD typicky bydliště (sídlo) poškozeného, jelikož tamní soud má nejlepší 

předpoklady posoudit situaci toho konkrétního poškozeného. Je však třeba upozornit 

(zejména s ohledem na výklad podávaný níže), že příslušnost soudu, kde se škoda 

projevila, se „omezuje na škodu způsobenou podniku, jehož sídlo se nachází v jeho 

obvodu.“113 Nelze tudíž u soudu, jehož příslušnost je založena projevením se škody, 

žalovat i náhradu škody, která se projevila jinde. 

 Rozhodnutí si zcela jistě najde své kritiky z důvodu nízké úrovně právní jistoty, 

poskytnutí příliš širokého prostoru pro forum shopping a možnosti jeho zneužití (k tomu 

níže). Dle mého názoru však za pozornost stojí i další skutečnost a to, že se ESD dále 

nevěnoval vztahu mezi „škodnou událostí“ a relevantním trhem z pohledu soutěžního 

práva.  Lze přitom souhlasit, že škoda, kterou žalobce utrpěl, vznikla v místě jeho sídla. 

                                                 
109

 Srov. Rozsudek ESD ve věci C-352/13 ze dne 21. května 2015, Hydrogen Peroxide, marg. 38 a tam 

uvedenou judikaturu. V daném případě byl navíc žalobní nárok postoupen na výše v  textu zmíněnou 

společnost Cartel Damages Claims. ESD s  odkazem na své předchozí rozhodnutí ve věci C‑147/12 ze dne 

18. července 2013, ÖFAB, zopakoval, že postoupení pohledávky nemá na určení příslušnosti vliv. 
110

 Srov. parafrázovaný op. cit. 109, marg. 50 
111

 Srov. op cit. 109, marg. 52 
112

 Rozsudek ESD ve věci C‑189/08 ze dne 16. července 2009, Zuid-Chemie 
113

 Srov. op. cit. 109, marg. 55 
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Je však možné si představit i situaci, kdy žalobce jakožto zahraniční osoba podniká 

v jiném členském státě114. Tedy situaci, kdy místo sídla neodpovídá relevantnímu trhu, 

jehož pravidla byla porušena. Je přitom otázkou, zda je pak místem, kde se škoda 

skutečně projeví, opravdu vždy pouze sídlo dané společnosti. Z pohledu hospodářských 

výsledků je tímto místem sídlo společnosti. Stojí ovšem za úvahu, zda zejména u 

transnacionálních společností, které mají mnohdy velmi vyvinutou a silnou firemní 

kulturu a politiku, se škoda nemůže projevit i v jiných rovinách115. Uznávám ovšem, že 

takovéto úvahy jsou z pohledu praxe a právní jistoty pravděpodobně neudržitelné a 

odporují nutnosti chápání „škody“ jakožto právního pojmu116.  

 

Koncentrace příslušnosti 

 Významným je také čl. 8 odst. 1, který stanoví pravidla pro případy dostatečně 

úzce spojeného společenství žalovaných (tzv. pravidlo koncentrace příslušnosti). Je-li 

žalováno více osob společně, lze podat žalobu u soudu, kde má bydliště některý ze 

žalovaných, pokud „právní nároky jsou spojeny tak úzce, že je účelné je projednat a 

rozhodnout o nich společně, aby se zabránilo vydání vzájemně neslučitelných 

rozhodnutí v oddělených řízeních.“ Při hodnocení je kladen důraz zejména na zabránění 

vzájemně neslučitelných rozhodnutí, což ESD rozvedl, když stanovil, že pravidlo se 

aplikuje, pokud „existuje mezi jednotlivými žalobami podanými týmž žalobcem proti 

různým žalovaným takový vztah souvislosti, aby bylo účelné je vyšetřit a rozhodnout o 

nich společně, aby se zabránilo možnosti dojít v oddělených řízeních k protichůdným 

soudním rozhodnutím“117  

 Pro závěr, že jsou řešení rozporná, přitom nelze brát v úvahu pouze rozdílné 

řešení sporu, jelikož je třeba, aby bylo naplněno i kritérium téže skutkové a právní 

situace118. Ve zmiňovaném případu Hydrogen Peroxide se ESD v rámci follow-on 

žaloby rovněž zabýval otázkou, zda je výše uvedená podmínka totožnosti naplněna u 

kartelové dohody, která byla uzavírána a plněna na různých místech a v různých 
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 Příkladem je například irská společnost Apple Distribution International provozující podnikatelskou 

aktivitu i v České republice. 
115

 Srov. například rozvinuté CSR programy nebo diskutované rozdíly pojmy stakeholder a shareholder. 

K tomu např. Fenwick, M., Wulf A. and Vermeulen, E., The ‘Unmediated’ and ‘Tech-Driven’ Corporate 

Governance of Today's Winning Companies. TILEC Discussion Paper No. 2017-009 nebo Smith, J., The 

Shareholders vs. Stakeholders Debate. MIT Sloan Management Review. Summer2003, Vol. 44 Issue 4, s. 

85-90 
116

 Srov. Tichý, L., Hrádek, J. Deliktní právo, 1. vydání. Praha, s. 92 
117

 Srov. Rozsudek ESD ve věci C‑98/06 ze dne 11. října 2007, Freeport, marg. 39 
118

 Srov. op. cit. 109, marg. 20 a rovněž tam citovaná judikatura.  
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obdobích, přičemž s ohledem na předchozí soutěžní rozhodnutí Komise dospěl 

k závěru, že tato podmínka naplněna byla. Dále řešil otázku, zda existuje riziko 

vzájemně neslučitelných rozhodnutí. Tu rovněž zodpověděl kladně vzhledem 

k rozdílům vnitrostátní úpravy a podmínek civilní odpovědnosti účastníků protiprávní 

kartelové dohody119 (k tomu viz kapitola 2.1). Zajímavým důsledkem je, že k čím 

silnější harmonizaci úpravy náhrady škody plynoucí z porušení soutěžního práva bude 

případně docházet, tím „slabší“ bude argument pro koncentraci příslušnosti.  

4.3 Forum shopping a nebezpečí torpéda 

Obecně k forum shopping 

 Jak plyne z výše uvedeného, žalobce bude mít mnohdy na výběr mezi více 

mezinárodně příslušnými soudy. Takovýto jev je označován jako forum shopping. Ten 

byl zejména v minulosti vnímán s ohledem na značné rozdíly „kvality“ právní úpravy 

členských státu jako negativní. Rovněž určité negativum lze spatřovat v dopadu na 

právní jistotu a potenciálně nepřiměřené zatížení žalovaného, který může být žalován u 

jiného než svého obecného soudu (mimo své bydliště/sídlo). Je nezpochybnitelné, že 

mezinárodní příslušnost výrazně ovlivňuje projednávání sporu a jeho výsledek. Na 

druhou stranu forum shopping může pozitivně přispět k účinné vymahatelnosti práva. 

Zcela jistě je přitom legitimní brát do úvahy všechny okolnosti případného sporu, jako 

například procesní úpravu v daném státě, předpokládané náklady na právní zastoupení, 

úpravu jejich náhrady, průměrnou délku trvání sporu, atd. Domnívám se přitom, že 

v moderní a čím dál více propojené společnosti nelze jinak než přijmout fakt, že určitá 

míra umožnění forum shopping je nezbytná a odpovídá hospodářské realitě. Jak uvádí 

Pauknerová: „Obecně lze uvést, že forum shopping již není tak negativním jevem, jak 

tomu bylo dříve. Dnes je realitou a je možné k  forum shopping přistupovat tak, že 

v rámci EU není potřebné tomuto jevu nějak zásadně, nebo spíše radikálně bránit, 

protože lze očekávat určitý standard soudního řízení ve všech členských státech.“120  

 

Negativní určovací žaloby a torpédo 

 Ovlivnit mezinárodní příslušnost se ovšem, mimo toho komu byla 

protisoutěžním jednáním způsobena škoda, může pokoušet i ten, kdo protiprávně jednal. 

Nařízení Brusel I bis totiž ve svém čl. 29 odst. 1 obsahuje pravidlo litispendence, dle 
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 Srov. op. cit. 109, marg. 22 
120

 Srov. op. cit. 25,s.100 



40 

 

nějž soud, u něhož bylo zahájeno řízení později, přeruší řízení v téže věci mezi týmiž 

stranami do doby, dokud se neurčí jako příslušný ten soud, u něhož bylo řízení zahájeno 

jako první. Pro danou problematiku má rovněž význam čl. 30 odst. 1, který dává soudu, 

u něhož bylo řízení zahájeno později, možnost jej přerušit, jsou-li u soudů různých 

členských států zahájena řízení, která navzájem souvisejí. „Žaloby navzájem souvisejí 

tehdy, pokud je mezi nimi dán tak úzký vztah, že jejich společné projednání a rozhodnutí 

je vhodné k tomu, aby se zabránilo vydání vzájemně si odporujících rozhodnutí 

v oddělených řízeních.“121 Dle ustálené judikatury ESD se přitom pravidlo litispendence 

použije i u tzv. negativních určovacích žalob122. Pomocí takto formulované žaloby se 

porušitel soutěžního práva může domáhat určení, že jiné osobě nezpůsobil škodu, 

přičemž se ve stejné míře aplikují pravidla pro určení mezinárodní příslušnosti dle 

Brusel I bis jako u podání žaloby na náhradu škody. Vzniká tedy nebezpečí, že porušitel 

využije výše uvedených pravidel pro určení jurisdikce, která je pro něj nejpřívětivější. 

Je přitom možné si klást otázku, zda se již nejedná o zneužití práva. ESD se výše 

uvedeným zabýval ve věci Turner123, v níž dospěl k závěru, že nelze bránit straně 

v zahájení a pokračování v řízení a to i přesto, že žalující v jiném státě nejedná v dobré 

víře. Dokonce je možná i situace, kdy poškozený podá žalobu, ale řízení bude na 

základě čl. 30 Brusel I bis přerušeno z důvodu již jinde probíhajícího souvisejícího 

řízení, kterého se poškozený neúčastní.  

 Že se nejedná pouze o teoretické problémy, dokládají zkušenosti z Nizozemí a 

Německa, kde ve věci kartelu výrobců cukru k takovéto situaci došlo. Porušitel (jednalo 

se o follom-on žalobu), německá společnost Südzucker, podala negativní určovací 

žalobu v době, kdy vyjednávala podmínky předběžného smíru s poškozenou skupinou 

společností Dawn Foods předtím, než ta stihla podat žalobu na náhradu škody 

v Nizozemí. Německý Krajský soud v Mannheimu (Landgericht Mannheim) však 

s odkazem na judikaturu ESD (Turner a rovněž známý rozsudek Gasser124) nedovodil, 

že došlo ke zneužití práva, což nizozemský soud, u něhož byla podána žaloba na 

náhradu škody, respektoval. Nizozemský soud navíc řízení na základě čl. 30 Brusel I bis 

zastavil i vůči osobám, proti kterým nebyla u německého soudu podána negativní 

určovací žaloba125. Závěrem tedy je fakt, že u žalob na náhradu škody plynoucí 
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 Srov. op. cit. 25, s. 117 a rovněž rozsudek ve věci C-406/92 ze dne 6. prosince 1994, Tatry 
122

 Srov. Rozsudky ESD ve věci C-144/86 ze dne 8. prosince 1987, Gubisch a ve věci Tatry.  
123

 Rozsudek ESD ve věci C-159/02 ze dne 27. dubna 2004, Turner.  
124

 Rozsudek ESD ve věci C-116/02 ze dne 9. prosince 2003, Gasser. 
125

 K detailům a popisu obdobného případu v  Anglii srov. op. cit. 101. 
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z porušení soutěžního práva existuje v některých státech možnost použití torpéda126 jako 

obranné procesní strategie. S ohledem na přístup ke spravedlnosti a princip rovných 

zbraní je obecně poněkud kontroverzní zasahovat výrazně do procesních práv jakékoli 

strany. Domnívám se však, že není možné pominout i praktický dopad výše uvedeného 

a výrazné ztížení pozice žalobce při použití strategie torpéda. Je přitom obtížné se 

ztotožnit se závěry německého i nizozemského soudu (byť si uvědomuji svou 

nedostatečnou znalost všech skutkových okolností), jelikož jsou pravděpodobně na 

samé hranicí zneužití práva (pokud ne za ní) a zároveň požadavku na skutečnou a 

účinnou možnost domoci se náhrady škody.  

4.4 Shrnutí 

 Žalobce má kromě obecného pravidla mezinárodní příslušnosti, tj. podání žaloby 

u soudu bydliště žalovaného, dále možnost podat žalobu: 

a) u soudu místa, kde došlo ke škodné události ve smyslu příčinné souvislosti, nebo 

b) u soudu, kde je bydliště poškozeného (ovšem pouze do výše jemu způsobené 

škody), nebo 

c) v případě, že je žalovaných víc (např. v případě kartelové dohody) u soudu 

některého z nich v souladu s pravidlem koncentrace příslušnosti. 

Lze mít přitom za to, že forum shopping není výrazně reprobováno, čemuž odpovídá i 

rozhodnutí ve věci Hydrogen Peroxide. Na druhou stranu přitom existuje reálná hrozba 

využití torpéda jako obranné procesní strategie, přičemž existuje odůvodněná obava, 

zda tím nemůže být nerušena skutečná možnost realizovat právo na náhradu škody. 
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 Termínem používám jako parafrázi na strategii tzv. italského torpéda využívaného jako zdržovací 

strategie podáváním negativních určovacích žalob u soudů, u nichž projednávání věci trvalo neúměrně 

dlouho (dříve například právě v  Itálii). Ačkoli v diskutovaných případech element neúměrných průtahů v 

řízení chybí, má přesto ovlivnění příslušnosti zásadní význam pro průběh a výsledek sporu.  
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5. Rozhodné právo 

 Další a zcela zásadní otázkou je určení rozhodného práva. Jak je přitom patrné 

z výše uvedeného textu, mezi členskými státy existují i nadále značné rozdíly co do 

hmotněprávní úpravy náhrady škody plynoucí z porušení soutěžního práva. V případě, 

že je dána mezinárodní příslušnost soudu členského státu a zároveň jsou splněny 

podmínky pro časovou a věcnou působnost, aplikuje se pro určení rozhodného práva 

nařízení Řím II.  

5.1 Řím II a obecná pravidla pro určení rozhodného práva  

 Nařízení Řím II určuje prostřednictvím kolizní metody rozhodné právo a 

v souladu se zásadou přednosti evropského práva se aplikuje před národní úpravou. 

Nařízení Řím II se použije pro skutečnosti vedoucí ke vzniku škody, ke kterým došlo od 

11. ledna 2009 (datum účinnosti), přičemž „datum zahájení řízení o náhradu škody, 

jakož i datum určení rozhodného práva soudem, kterému byl spor předložen, nemá vliv 

na vymezení časové působnosti tohoto nařízení.“127 Pozitivně je věcná působnost 

vymezena na mimosmluvní závazkové vztahy občanského a obchodního práva v 

případě kolize právních řádů. Tento pojem se v členských státech liší a je třeba jej 

vykládat jako samostatný právní pojem128. Nařízení Řím II ve čl. 1 a čl. 2 obsahuje dále 

negativní vymezení věcné působnosti. Je nepochybné, že nařízení Řím II se aplikuje na 

náhradu škody plynoucí z porušení soutěžního práva v případech, kdy k předmětnému 

jednání porušitelů došlo po 11. lednu 2009. Otázkou však je, zda jej bude možné 

aplikovat i na jednání zahájené před tímto datem, ale po něm trvající (např. kartelová 

dohoda). Lze se domnívat, že tomu tak bude, jelikož k určitému jednání vedoucímu ke 

vzniku škody by v takovémto případě (pokračujícím deliktu) docházelo i po nabytí 

účinnosti nařízení Řím II. Je vhodné také zmínit, že dle čl. 3 Řím II se uplatní tzv. 

princip univerzality, což znamená, že právo určená na základě nařízení Řím II se užije 

bez ohledu na to, zda je právem některého z členských států. 

 

Volba práva 

 S ohledem na princip autonomie vůle stran připouští nařízení Řím II určit 

rozhodné právo dle čl. 14 Řím II dohodou mezi stranami. Mohou tak učinit buď poté, co 

                                                 
127

 Srov. Rozsudek ESD ve věci C‑412/10 ze dne 17. listopadu 2011, Homawoo. 
128

 Srov. bod 11 Preambule Řím II a čl. 1 Řím II. 



43 

 

došlo ke skutečnosti vedoucí ke vzniku škody (ex post) nebo v případě, že jednají 

v rámci své podnikatelské činnosti i před vznikem této skutečnosti (ex ante). Z tohoto 

principu ovšem existují určité výjimky. Jedna z nich vyplývá z čl. 6 odst. 4 Řím II, na 

jehož základě je volba práva pro případy odpovědnosti za nekalosoutěžní jednání a za 

omezení hospodářské soutěže vyloučena. Dalším okruhem vyloučeným pro volbu práva 

jsou práva duševního vlastnictví (čl. 8 odst. 3 Řím II).  

 

Obecné pravidlo 

 Obecné pravidlo upravené v čl. 4 Řím II stanoví, že rozhodným právem pro 

mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají z civilních deliktů, je právo země, kde 

škoda vznikla (lex loci damni infecti). A to bez ohledu na to, ve které zemi došlo ke 

skutečnosti, jež vedla ke vzniku škody, a bez ohledu na to, ve které zemi nebo kterých 

zemích se projevily nepřímé následky této skutečnosti. Oproti vymezení mezinárodní 

příslušnosti na základě místa vzniku škody (k tomu viz kapitola 4.2) je tedy obecné 

pravidlo pro určení rozhodného práva výrazně užší.  

5.2 Zvláštní pravidla pro určení rozhodného práva  

 Pro určení rozhodného práva pro mimosmluvní závazkové vztahy, které vznikají 

z omezení hospodářské soutěže (a mezi nimi i právo na náhradu škody), existuje ovšem 

pravidlo zvláštní. Dle čl. 6 odst. 3, písm. a) Řím II se aplikuje právo země, jejíž trh je 

nebo může být narušen. „Zvláštní pravidlo uvedené v článku 6 [přitom]není výjimkou z 

obecného pravidla stanoveného v čl. 4 odst. 1, ale spíše jeho vyjasněním.“129 

Domnívám se tedy, že lze vypozorovat rozdílné chápání ve výkladu pojmu „místo, kde 

vznikla škoda“ v porovnání s výkladem učiněným v souvislosti s výkladem čl. 7 odst. 2 

Brusel I bis ve věci Hydrogen Peroxid, kde je spojováno s bydlištěm (sídlem) 

poškozeného (k tomu viz kapitola 4.2).  

 Pokud pominu rezignaci na vzájemný soulad ve výkladu pojmů a vnitřní 

koherenci práva EU, nejsem si jistý, zda výsledné situace budou skutečně vždy 

naplňovat ideu spravedlnosti. Lze si totiž představit hypotetický příklad, v němž 

rozhodné právo bude odlišné od všech zemí potenciálně mezinárodně příslušných 

soudů. V takovém případě bude reálná šance žalobce domoci se náhrady škody značně 

ztížená, jelikož již v současné situaci lze vypozorovat určitou nevoli (či spíše obavu) 
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 Srov. bod 21 Preambule Řím II. 
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soudů přiznávat žalobcům náhradu škody130.  Domnívám se přitom, že v případech, 

v nichž bude soudce rozhodovat podle cizího (a jím tedy ne tolik seznaného) práva, 

bude šance na úspěch žaloby ještě nižší. I to tedy může být argumentem pro možnost 

ovlivnění mezinárodní soudní příslušnosti (např. ve prospěch soudu trhu, jež byl 

narušen) a uvolnění širšího prostoru pro forum shopping. Výše uvedené je také třeba 

chápat v souvislosti s praktickými problémy při vymezení relevantního trhu, a to nejen 

jeho produktové, ale i geografické roviny, která je ve vztahu k určení rozhodného práva 

relevantní131. 

 

Více narušených trhů a více poškozených 

 V případě, že bude narušených trhů více, je situace ještě složitější. Jak uznává 

bod 22 Preambule Řím II: „Jestliže je nebo může být narušen trh ve více zemích, měla 

by mít osoba usilující o náhradu škody v určitých případech možnost rozhodnout se 

žalovat podle práva soudu, u něhož je žaloba podávána.“ Žalobce se tak může 

rozhodnout žalovat podle práva soudu členského sátu, u něhož podává žalobu (lex fori), 

pokud jsou kumulativně splněny dvě podmínky. První z nich je, že tímto soudem je 

soud bydliště žalovaného, což koresponduje s obecným pravidlem určení mezinárodní 

příslušnosti. Druhou podmínkou pak je, že „trh v daném členském státě [soudu] je 

jedním z trhů, jež byly přímo a významně narušeny omezením hospodářské soutěže, z 

něhož vzniká mimosmluvní závazkový vztah, o který je žaloba opřena.“132 V případě, že 

se pro výše uvedené žalobce nerozhodne, uplatní se tzv. mozaiková úprava133, což 

znamená, že by protisoutěžní jednání bylo nutné posuzovat jako větší počet 

jednotlivých deliktů, které by se vždy řídily tím kterým právním řádem ve vztahu vždy 

k danému státu. 

 Nadto, dle čl. 6 odst. odst. 3, písm. b) Řím II věty za středníkem: „pokud 

žalobce u daného soudu v souladu s platnými pravidly o určení příslušnosti žaluje více 

než jednoho žalovaného, může se rozhodnout žalovat pouze podle práva tohoto soudu, 

pokud omezení hospodářské soutěže, na němž je žaloba proti každému ze žalovaných 

založena, přímo a významně narušuje také trh členského státu daného soudu.“ Jedná se 
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 Srov. op. cit. 24 
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 Srov. op. cit. 17, s. 40 a násl. Významnou roli mohou hrát samozřejmě znalecké posudky. Jejich cena 

je ovšem obvykle poměrně vysoká. 
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 Srov. čl. 6 odst. 3, písm. b) Řím II. 
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 Srov. Rozehnalová, N., Valdhans, J., Drličková, K., Kyselovská, T. Mezinárodní právo soukromé 

Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I). Praha. Wolters Kluwer, 2013, s. 181. 
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přitom o nepříliš zdařilou formulaci, kterou snad lze interpretovat tak, že žalobce může 

jako rozhodné zvolit právo členského státu, pokud je kumulativně splněno následující: 

a) trh daného členského státu byl přímo a významně narušen; 

b) žaloba je podána u soudu daného členského státu; a 

c)  příslušnost soudu členského státu je dána v souladu s pravidly v čl. 8 Brusel I 

bis (společenství žalovaných)134. 

5.3  Shrnutí 

 Z výše uvedeného plyne, že v případech, kdy je jednáním porušujícím právo 

hospodářské soutěž narušen trh ve více členských státech, a v případech, kdy je více 

žalovaných, má určení mezinárodní příslušnosti významný dopad i pro stanovení 

rozhodného práva. V těchto případech může žalobce za splnění určitých podmínek 

zvolit jako rozhodné právo soudu, u nějž je podána žaloba (lex fori). V ostatních 

(jednodušších) případech se užije právo státu, jehož trh byl narušen. Rozhodným 

právem tedy bude: 

a) právo země, jejíž trh byl, nebo mohl být narušen; nebo 

b) v případě, že se tak žalobce rozhodne, právo soudu členského státu, u nějž byla 

podána žaloba (lex fori), pokud byl i trh tohoto státu přímo a významně narušen; 

nebo 

c) v případě, že je žalováno více osob a jsou splněny podmínky uvedené pro bod b) 

a zároveň jsou naplněna kritéria čl. 8 Brusel I bis, může se žalobce rozhodnout, 

že lex fori se užije vůči všem žalovaným. 
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6. Závěr 

 Předmětem diplomové práce bylo prozkoumat vybrané otázky uplatňování žalob 

na náhradu škody plynoucí ze soutěžního práva, a to zejména z pohledu mezinárodního 

práva soukromého. Ačkoli Směrnice harmonizuje právní řády členských států, 

porovnáním některých z nich docházím k závěru, že mohou i nadále existovat určité 

rozdíly, které mají pro uplatňování náhrady škody značný význam. Tyto lze (mimo 

úpravu obecných základů institutu náhrady škody, u níž je to logické) shledávat 

zejména u některých specifických otázek vztahujících se k hmotněprávní rovině 

soutěžního práva. Nutno však dodat, že se nejedná o kategorické závěry jednotlivých 

jurisprudencí, ale spíše o možný prostor pro rozdílnou interpretaci. Typickým příkladem 

může být úprava pasivní legitimace. 

 Další rozdíly, které mohou do značné míry ovlivnit rozhodování žalobce o tom, 

kde podat žalobu, lze shledávat v absenci (resp. úpravě) určitých právních institutů, jako 

třeba hromadných žalob. Jiné významné instituty Směrnice unifikovala. Jako příklad lze 

uvést proces zpřístupnění důkazů, který byl v minulosti označován za jednu z hlavních 

motivací k určení mezinárodní příslušnosti soudů v některých členských státech. 

Nejspíš až budoucí vývoj praxe konečným způsobem zodpoví, do jaké míry lze hovořit 

o dalších, mezi něž lze řadit diskutovaný rozsah závaznosti rozhodnutí orgánu dohledu 

u follow-on žalob. 

 Jak plyne z výše uvedeného, do značné míry lze usilovat a ovlivnit určené 

mezinárodní soudní příslušnosti a v některých případech i rozhodné právo. Motivací 

přitom nemusí být pouze právní rovina, ale i praktické zkušenosti soudů, výše 

předpokládaných nákladů a možnost jejich náhrady, očekávaná délka trvání sporu a tak 

dále. Určení mezinárodní příslušnosti a rozhodného práva je komplexně provázané a dle 

mého názoru poněkud složité (resp. otevřené široké interpretaci). Domnívám se, že lze 

souhlasit s názorem de lege ferenda generálního advokáta Nilla Jääskinena, že by bylo 

„rozumné, aby unijní zákonodárce zvážil, že do nařízení Brusel I [bis] vloží pravidlo pro 

určení příslušnosti pro takové praktiky dle příkladu kolizní normy, která je konkrétně 

uvedena pro povinnosti plynoucí z omezení hospodářské soutěže v nařízení obvykle 

nazývaném „Řím II“.“135 Určení mezinárodní příslušnosti přitom může ovlivnit i 

rozhodné právo. Pro skutečnou možnost poškozených domoci se náhrady škody je 
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 Srov. Stanovisko generálního advokáta ve věci C-352/13 přednesené dne 11. prosince 2014, Hydrogen 

Peroxide, marg. 10 
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nebezpečí využití obranné strategie prostřednictvím „torpéda“. Neexistuje ovšem 

indicie, že by ESD do budoucna přehodnotil své závěry ve vztahu k tomu, zda se 

(ne)jedná o zneužití práva. 

 Úplným závěrem lze dle mého názoru s povděkem přijmout kroky přijaté pro 

prosazení účinného uplatňování nároků na náhradu škody v rámci Evropské unie. Je 

přitom zřejmé, že nadále bude třeba řešit řadu souvisejících právních otázek. V kontextu 

toho, že se pro evropskou právní kulturu jedná o méně známý způsob vymáhání a 

rovněž za ním neleží desetiletí praxe, jako je tomu třeba v USA, není důvod nahlížet na 

ně negativně. Každopádně však bude zajímavé sledovat budoucí vývoj. 
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Shrnutí 

  

 Předkládaná práce se zabývá tématem uplatňování náhrady škody plynoucí 

z porušení soutěžního práva. Zaměřuje se obzvláště na případy, kdy je dána existence 

relevantního mezinárodního prvku. Prací se prolíná úvaha, že i po přijetí Směrnice o 

určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v 

případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské 

soutěži existují mezi právními řády jednotlivých členských států nadále významné 

rozdíly, které mohou do značné míry uplatňování náhrady škody ovlivnit.  

 Práce je rozdělena do šesti kapitol, přičemž první a poslední z nich jsou obecný 

úvod a závěr. Druhá kapitola se zabývá vymezením soukromoprávního vymáhání 

soutěžního práva a jeho vztahem k mezinárodnímu právu soukromému. Třetí kapitolu 

lze členit do dvou relativně samostatných částí. První z nich pojednává o obecné 

konstrukci náhrady škody v českém občanském zákoníku a provádí základní porovnání 

s úpravou v Německu a Anglii. Druhá část se pak zabývá vybranými specifickými 

oblastmi pro soutěžní právo. Zejména aktivní legitimací žalobce, pasivní legitimací 

žalovaných a nastiňuje základní procesní specifika (rozdíl mezi stand alone a follow on 

žalobami, proces zpřístupnění důkazů upravený Směrnicí a institut hromadných žalob). 

 Čtvrtá kapitola se zabývá určením mezinárodní příslušnosti dle nařízení Brusel I 

bis, přičemž zohledňuje relevantní judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Značná 

pozornost je rovněž věnována možnosti forum shopping a využití procesní obrany 

v podobě (italského) torpéda.  Předmětem páté kapitoly je určení rozhodného práva, 

které je upraveno kolizními normami v nařízení Řím II. 

  

Klíčová slova: náhrada škody, soutěžní právo, mezinárodní právo soukromé 
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Abstract 

 
 The thesis deals with the topic of damages claims arising from breach of 

competition law. In particular, it focuses on the cases in which is involved a relevant 

international element. The thesis reflect the thought that even after adoption of Directive 

on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of 

the competition law provisions of the Member States and of the European Union, there 

are still significant differences between the legal systems of the Member States, which 

to a large extent affect the compensation for damages. 

 The thesis is divided into six chapters, the first and last of which are general 

introduction and conclusion. The second chapter deals with the definition of private 

enforcement of competition law and its relation to private international law. The third 

chapter can be divided into two relatively separate parts. The first one deals with the 

general construction of damages in the Czech Civil Code and performs a basic 

comparison with the Germany and England. The second part deals with selected 

specific areas of competition law. In particular, with the topics such as: who is eligible 

to bring an action; who can be considered as liable; or the basic procedural specificities 

(the distinction between stand alone and follow-on actions, the disclosure of evidence 

provided by the Directive and the institute of collective action). 

 The fourth chapter deals with the determination of international jurisdiction 

under the Brussels I bis Regulation, taking into account the relevant case law of the 

Court of Justice of the European Union. Considerable attention is also paid to the 

possibility of forum shopping and using procedural defence in the form of an (Italian) 

torpedo. The purpose of the fifth chapter is to evaluate on determination of the 

applicable law, which is governed by conflict rules in Rome II Regulation. 
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