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kapitola

Cílem	této	práce	bylo	především	zmapovat	vývoj	komunitárního	soutěž-
ního práva z pohledu jeho aplikace a interpretace Evropským soudním dvo-
rem,	později	rovněž	Soudem	prvého	stupně	a	Komisí,	jakožto	veřejnoprávní	
soutěžní	 regulace	 jednání	podniků,	 ale	 i	 států	na	 společném	 (a	následně	
pak vnitřním) trhu Evropské unie. Předmětem práce naopak nebyla pře-
vážně	soukromoprávní	regulace	komunitárního	práva	proti	nekalé	soutěži,	
které je jednak citelně mladší, má spíše harmonizační povahu ve vztahu 
k	národním	právním	 regulacím,	 neboť	 vychází	 ze	 směrnic,	 které	 naproti	
tomu	u	veřejnoprávní	regulace	hospodářské	soutěže	nemají	své	místo.	Před-
mětem	této	práce	rovněž	není	právní	regulace	spojování	soutěžitelů,	která	
je	podstatně	mladší	a	která	jako	jediná	není	obsažená	ve	Smlouvě.	

Účelem bylo naopak komplexní zkoumání tohoto veřejného komunitární-
ho	práva	obsaženého	v	původně	výlučně	ve	Smlouvě,	především	pak	v	jeho	
hmotněprávní rovině a judikatorním vývoji. Práce přitom měla pojmout 
některé jeho širší souvislosti, především pak obecné principy jeho fungo-
vání, výkladu a vztahu k vnitrostátním právním řádům jednotlivých člen-
ských	 států	 Evropské	 unie.	 Veřejnoprávně	 pojímaná	 hospodářská	 soutěž	
se	zásadně	odvíjí	od	základního	pramene	–	Smlouvy,	 jakožto	primárního	
komunitárního práva. Tento princip „narušuje“ toliko v podstatě „mladá“ 
právní	úprava	a	regulace	spojování	soutěžitelů.	

V	logice	Smlouvy	i	hospodářského	života	vstupují	do	hospodářské	sou-
těže,	 resp.	mohou	 jí	na	vnitřním	trhu	Evropské	unie	ovlivnit	dvě	katego-
rie významných hráčů. První kategorii těchto hráčů představují samotné 

Úvodní poznámky
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kapitola

Úprava	hospodářské	soutěže	podporuje	základní	cíle	Společenství,	kte-
rými	jsou	zejména	trvalý	a	udržitelný	rozvoj	hospodářského	života,	vyso-
ká úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, vysoký stupeň konkurence-
schopnosti a konverze ekonomické výkonnosti a vysoká úroveň ochrany 
a	zlepšování	kvality	životního	prostředí	a	zvyšování	životní	úrovně	a	kva-
lity	života.

1

Soutěžní	 politika,	 regulatorní	 opatření	 a	 předpisy	 směřující	 k	 úpravě	
hospodářské	 soutěže	by	měly	dosažení	 těchto	konečných	cílů	napomoci.	
Z	výše	uvedeného	lze	dovodit,	že	soutěžní	politika	je	tak	považována	spíše	
za	nástroj,	nežli	samotný	cíl.	Reálná	a	efektivní	hospodářská	soutěž	usku-
tečnění	těchto	cílů	napomáhá,	neboť	nutí	podnikatelské	subjekty	ke	zvyšo-
vání	efektivnosti	produkce	a	dále	též	ke	zkvalitnění	a	snížení	cen	nabíze-
ných	výrobků,	služeb	či	jiných	komodit.	Existence	soutěžních	pravidel	je	
nezbytným předpokladem pro vytvoření prostředí konstruktivního soupe-
ření	mezi	soutěžiteli,	což	nepochybně	zvyšuje	užitek	pro	společnost	 jako	
celek.	V	hospodářství	 založeném	na	principech	 tržní	ekonomiky	platí	do	
jisté	míry	předpoklad,	 že	pokud	bude	hospodářská	 soutěž	narušena,	pak	
celkový	ekonomický	komplex	nebude	řádně	fungovat.	Zneužití	dominant-
ního	postavení	je	jedním	z	oněch	nežádoucích	narušení	zdravého	tržního	
prostředí.

Primární komunitární právo upravuje v článku 82 Smlouvy zákaz zne-
užití	dominantního	postavení	na	společném	trhu	 jakožto	převážně	unila-

1 Jak vyplývá z ustanovení článku 2 Smlouvy.

1
Základní vymezení právní úpravy
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terálního jednání podniků, které zaujímají na společném trhu dominantní 
postavení.

1.1 Obecná charakteristika článku 82 Smlouvy

Článek 82 Smlouvy říká: „Se společným trhem je neslučitelné, a proto 
zakázané, aby, pokud to může ovlivnit obchod mezi členskými státy, jeden 
nebo několik podniků zneužívalo dominantního postavení na společném 
trhu nebo jeho podstatné části.

Takové	zneužívání	může	zejména	spočívat:

a) v přímém nebo nepřímém vnucování nákupních nebo prodejních cen 
anebo jiných obchodních podmínek,

b) v omezování výroby, odbytu nebo technického rozvoje ke škodě spotře-
bitelů,

c) v uplatňování nerovných podmínek vůči obchodním partnerům při 
rovnocenných	 plněních,	 čímž	 jsou	 někteří	 partneři	 znevýhodněni	
v	soutěži,

d)	ve	vázání	uzavření	smlouvy	na	podmínku,	že	druhá	strana	přijme	dal-
ší plnění, která podle povahy věci nebo podle obchodních zvyklostí 
s předmětem takové smlouvy nesouvisejí.“ 2

Pravidla	 hospodářské	 soutěže	 se	 uplatňují	 ve	 všech	 sektorech	 ekono-
mických	 aktivit,	 což	 platí	 i	 pro	 článek	 82	 Smlouvy	 zakazující	 zneužívá-
ní dominantního postavení na společném trhu. Jsou sem tedy zahrnovány 
jak	výrobky	na	straně	jedné,	tak	služby	na	straně	druhé,3	přičemž	je	neroz-
hodné, zda lze aplikovat Nařízení 17/62 (nyní Nařízení 1/2003), či niko-
liv 4.	Pravdou	však	zůstává,	že	z	uvedeného	principu	ESD	připouští	některé	
výjimky	spadající	pod	specifickou	úpravu,	což	je	například	oblast	námořní	
dopravy,5 popř. letecké dopravy.6

Článek	82	Smlouvy	má	bezprostřední	účinek,	což	lze	dokumentovat	jed-
nak na ustanovení článku 9/3 Nařízení 17/62 zakládající působnost orgánů 
členských států k aplikaci ustanovení článků 81 a 82 Smlouvy do doby 
než	Komise	 zahájí	 ve	věci	 řízení,	 jednak	prostřednictvím	 judikatury,	 kdy	
se	 Evropský	 soudní	 dvůr	 vyslovil	 v	 tom	 smyslu,	 že	 zákazy	 vyplývající	
z ustanovení těchto dvou článků mají bezprostřední účinek na vztahy mezi 
subjekty	soutěžního	práva	a	zakládají	práva	a	povinnosti,	jejichž	ochranu	
a uplatnění musí národní soudy zajistit.7	 Účelu	 právní	 úpravy	 obsažené	
v ustanoveních článku 82 Smlouvy má být dosahováno i pomocí preven-
2 Úplné znění ustanovení článku 82 Smlouvy.
3 Viz rozhodnutí Komise ze dne 2. 6. 1971 GEMA IV/26760, L 134.
4	 Rozhodnutí	ESD	C	–	209	až	213/84	ze	dne	30.	4.	1986	Letecké	tarify	I.,	s.	1425.
5	 Zde	jsou	soutěžní	podmínky	upraveny	Nařízením	4056/86	ze	dne	22.	12.	1986	ÚL	L	378.
6 Oblast letecké dopravy je upravena Nařízením 3975/87 ze dne 14. 12. 1987 ÚL L374.
7 Rozhodnutí ESD 127/73 ze dne 30. 1. 1974 BRT I., s. 51.
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tivního přístupu spočívajícího v regulaci vzniku dominantního postavení 
zákazem kartelu a dále pak kontrolou fúzí. Přesto existence dominantního 
postavení	nemůže	být	sama	o	sobě	postihována,	což	jednoznačně	vyplývá	
z ustanovení věty první článku 82 Smlouvy.

Na	 rozdíl	 od	 kartelu	 nepřipouští	 bezprostřední	 zákaz	 zneužívání	 domi-
nantního	postavení	žádné	výjimky	a	má	tedy	v	tomto	smyslu	absolutní	pova-
hu. V této práci jsou demonstrativně vyjmenovány některé skutkové podstaty 
zneužívání	dominantního	postavení	jakožto	možné	formy	závadného	jedná-
ní	 soutěžitele	 nacházejícího	 se	 v	 dominantním	postavení.	 Jak	 o	 tom	bude	
podrobně	pojednáno	níže,	ústřední	význam	zde	mají	pojmy	„obchod	mezi	
členskými státy“, „podnik“, „dominantní postavení“ či „společný trh nebo 
jeho podstatná část“. Pro konkrétní vymezení těchto pojmů má rozhodující 
význam judikatura Evropského soudního dvora a Soudu prvého stupně. 

Článek	82	Smlouvy	je	obsažen	v	kapitole	upravující	pravidla	soutěže	–	
nevztahuje se pouze na jednání, která jsou způsobilá přivodit újmu koneč-
ným	spotřebitelům	nebo	klientům	či	soutěžitelům,	nýbrž	 i	na	situace,	za	
nichž	 je	 jim	 tato	 újma	 způsobena	 nepřímo	 v	 důsledku	modifikace	 tržní	
struktury.8 Na podnicích s dominantním postavením se tak nejen v komuni-
tárním	právu	obecně	požaduje,	aby	v	soutěži	jednaly	se	zvláštní	rozvahou.	
Jednání	omezující	soutěž,	která	mohou	být	předmětem	vynětí	na	základě	
článku 81/3 Smlouvy, jsou nekompromisně posuzována jako porušení člán-
ku	82	Smlouvy,	aniž	by	příslušný	podnik	mohl	uplatnit	jakýkoliv	odůvod-
ňující prvek. Podniky s dominantním postavením na trhu se tak nacházejí 
ve	značně	delikátní	situaci.	Na	straně	jedné	se	oprávněně	snaží	stabilizo-
vat, ne-li zvýšit své hospodářské výsledky, moc a postavení, na straně dru-
hé	však	 tyto	podniky	musí	zvažovat,	zda	v	uplatnění	 soutěžního	 jednání	
nebude	spatřováno	zneužití	dominantního	postavení.	Ten	samý	prostředek	
k	dosažení	stanoveného	cíle,	který	si	podnik	vytýčil,	může	být	v	případě	
malého podniku kvalifikován jako prvek dynamického obchodního rozvoje, 
který	je	plně	v	souladu	s	pravidly	hospodářské	soutěže,	v	případě	podniku	
s	dominantním	postavením	může	být	závadným	jednáním.	Jde	tu	o	tzv.	kon-
cept zvláštní odpovědnosti, kdy nezávisle na příčinách svého výjimečného 
postavení na trhu je podnik nucen dbát o to, aby svým jednáním nezpů-
sobil	 újmu	 efektivní	 hospodářské	 soutěži.9 S touto výhradou má podnik 
s dominantním postavením nepochybně právo na ochranu svých obchod-
ních	zájmů,	k	čemuž	může	volit	v	hospodářské	soutěži	tomu	odpovídající	
prostředky.10 

Článek	 82	Smlouvy	 se	 zásadně	 vztahuje	 na	 všechna	 zneužití,	 ať	 už	 je	
jejich forma jakákoliv. U jediného podniku to platí bezvýjimečně, v případě 
vícero	subjektů	je	již	situace	složitější.	Například	na	jednání	ve	vzájemné	

8 Rozhodnutí Komise ze dne 14. 12. 1985 ECS/AKZO Chemie IV/30698, L 374.
9 Viz rozhodnutí ESD 322/81 ze dne 9. 11. 1983 Michelin, s. 3461.
10 Jak vyplývá z rozhodnutí Soudu I. Instance T-65/89 ze dne 1. 4. 1993 BPB Industries, s. 389.
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shodě lze aplikovat výlučně jednotlivá ustanovení článku 81 Smlouvy,11 tím 
ale	není	vyloučena	možnost	postihnout	i	kolektivní	dominantní	postavení,	
jak je uvedeno dále.

1.2 Vymezení osobní působnosti článku 82 Smlouvy

Článek 82 Smlouvy se vztahuje na podniky. Při vymezení osobní působ-
nosti (ratione personae) hraje pojem „podnik“ klíčovou úlohu, zahrnuje 
jak podniky soukromé, tak podniky veřejné. Není rozhodující, zda se sídlo 
podniku nachází na území členského státu či mimo území Společenství. 
V komunitárním právu hovoříme o funkčním pojetí pojmu podniku; je jím 
každý	subjekt	práva,	který	prostřednictvím	osobních,	věcných	a	imateriál-
ních	 faktorů	sleduje	dosažení	určitého	hospodářského	účelu.12 K podrob-
nostem komunitární definice podniku srovnej kapitolu 6 této části.

1.3 Věcná působnost článku 82 Smlouvy

Principiálně	se	pravidla	soutěžního	práva	obsažená	ve	Smlouvě	vztahují	
na	 všechny	 oblasti	 hospodářského	 života	 (zásada	universality).	 Z	 působ-
nosti	právní	úpravy	 týkající	 se	zneužití	dominantního	postavení	 jsou	ně
které oblasti vyňaty. Jsou to tzv. sektorová vynětí na straně jedné, historicky 
potom vynětí na základě smluv speciální povahy na straně druhé.

1.3.1 Sektorová vynětí
Soutěžní	 pravidla	 nelze	 v	 jejich	 klasické	 podobě	 aplikovat	 na	 některá	

odvětví,	 jako	 je	oblast	zemědělství,	dopravy,	bankovnictví,	pojišťovnictví,	
energetického průmyslu, zbrojního průmyslu či telekomunikací. Vzhledem 
k významu odlišností v oblasti zemědělství a dopravy je nutno věnovat 
každému	z	těchto	odvětví	zvláštní	pojednání.

1.3.1.1 Oblast zemědělství
Na základě ustanovení článku 32/2 Smlouvy se pravidla stanovená pro 

vytváření společného trhu uplatní i na zemědělské produkty pouze za 
předpokladu,	že	články	33	až	38	Smlouvy	nestanoví	jinak.	K	výše	uvede-
nému	se	připojuje	ta	skutečnost,	že	Evropský	soudní	dvůr	stanovil	v	roce	
1980 princip přednosti zemědělské politiky ve vztahu k ostatním cílům 
Smlouvy.13	Obecně	se	soutěžní	pravidla	vztahují	na	zemědělské	produkty	
a obchod s nimi jen do té míry, kdy s ohledem na cíle zemědělské politiky 
obsažené	v	jednotlivých	ustanoveních	článku	33	Smlouvy	Rada	nestanovila	
něco	 jiného	za	použití	 článku	37/2	a	3	Smlouvy.	Tyto	výrobky	 jsou	 taxa-
tivně vyjmenovány v příloze II. Smlouvy. Dle Nařízení 26/62 ze dne 4. 4. 
11 Srovnej s rozhodnutím ESD 40/73 ze dne 15. 12. 1975 Suiker Unie, s. 1671.
12 Viz rozhodnutí ESD 19/61 ze dne 13. 8. 1962 Mannesmann, s. 717–750.
13 Rozhodnutí ESD 139/79 ze dne 29. 11. 1980 Maizena.




