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1.  Úvod 

  V dnešní době se ve svém každodenním životě setkáváme s nějakou formou soutěže. 

Děti ve školkách a ve školách soutěží o nejlepší známky nebo nejhezčí obrázek. Dospělí 

soutěží v práci o lepší pozici či lepší plat. Obchody soutěží mezi sebou, aby nás přilákaly 

právě na to své zboží, televizní stanice se bijí o naši pozornost. My s oblibou navštěvujeme a 

sledujeme nejrůznější sportovní klání, utkání, zápasy a soutěže. A stejně jako atleti, kteří aby 

dosáhli lepších výkonů a poráželi své soupeře, užívají dopingové látky, tak i podniky 

soutěžící na trhu chtějí dosahovat vyšších zisků a lepších výsledků než konkurence a sahají 

proto k nedovoleným prostředkům. Jedním z těchto nedovolených prostředků jsou i kartelové 

dohody. 

 Problematika kartelových dohod a ochrany hospodářské soutěže mě velmi zaujala, 

protože si myslím, že kartelové dohody mohou negativně ovlivňovat náš ekonomický život. 

Proto jsem se rozhodla věnovat se ve své diplomové práci právě tomuto tématu.  

 Tato práce bude členěna do tří hlavních kapitol. V první kapitole se budu zabývat 

vývojem soutěžního práva jak u nás, tak i na komunitární úrovni, dále některými základními 

pojmy z oblasti soutěžního práva, cíli soutěžního práva a především samotnými kartelovými 

dohodami z hlediska právního.  

 Druhá část této práce se bude týkat ekonomických teorií v oblasti kartelových dohod. 

V této části budu se teoreticky i graficky věnovat ekonomické rovnováze kartelu z různých 

pohledů a ekonomickým cílům soutěžní politiky. 

 Ve třetí části se budu zabývat možnostmi postihování kartelových dohod ze správně-

právního i trestněprávního hlediska, krátce se také zmíním o Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže. Dále v této části budu prezentovat výsledky svého výzkumu v oblasti informovanosti 

veřejnosti o kartelových dohodách a následně zhodnotím právní úpravy týkající se 

kartelových dohod a ochrany hospodářské soutěže a předestřu vlastní návrhy na zlepšení. 

 Hlavním cílem této práce je zhodnotit možnosti postihu kartelových dohod a ochrany 

hospodářské soutěže a případně uvést vlastní návrhy na zlepšení. Dílčím cílem bude analýza 

ekonomických a právních aspektů kartelových dohod a jejich vzájemných souvislostí a také 

dotazníkovým šetřením analyzovat postoj veřejnosti ke kartelovým dohodám. 

 Při zpracování této diplomové práce využiji metodu analýzy pro rozbor jednotlivých 

tematických okruhů, metodou syntézy budu sledovat vzájemné souvislosti mezi těmito okruhy 

a pro vlastní výzkum použiji metodu dotazníkového šetření. V dílčích částech využiji také 

metodu komparace.  
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2. Právní úprava kartelových dohod 

 Základním stavebním kamenem tržní ekonomiky je soutěžní hra mezi podnikateli. 

Tuto hru nazýváme hospodářskou soutěží. Hospodářská soutěž pomáhá dosahovat vyšší 

úrovně spotřebitelského blahobytu a zvyšovat efektivitu alokace zdrojů. Dobře fungující 

hospodářská soutěž je zdrojem inovací, má pozitivní dopad na výkonnost a 

konkurenceschopnost celého hospodářství a spotřebitelům přináší větší výběr výrobků a 

služeb za nižší ceny. 

 

2.1 Komunitární soutěžní právo 

 

 Komunitární soutěžní právo bylo ovlivněno německou tzv. Freiburskou školou a bylo 

považováno za nezbytný prvek pro vytvoření Společného trhu. „Prointegračnímu pojetí 

komunitárního soutěžního práva odpovídal rovněž výběr praktik, kterým komise věnovala 

svou pozornost a kterými byly zpočátku především vertikální dohody, neboť právě ujednání 

ve vertikálních vztazích mohou velmi snadno představovat překážku pro volný obchod mezi 

státy.“
1
 Také první blokové výjimky, které Komise přijala, se týkaly vertikálních dohod. 

Horizontálními dohodami se Komise začala zabývat až v sedmdesátých letech. 

V devadesátých letech se zaměření ochrany hospodářské soutěže přesouvá od prostředku 

vytváření Společného trhu, který je touto dobou již v podstatě vytvořen, k důrazu na přínosy 

fungující soutěže, tedy především vyšší efektivitu a blaho spotřebitele. V roce 2004 došlo 

zároveň s rozšířením EU k modernizaci komunitárního soutěžního práva. Před modernizací 

byl systém aplikace komunitárního soutěžního práva postaven na tzv. autorizačním systému, 

což znamená, že každé jednání, které je možné považovat za zakázanou dohodu je zakázané a 

neplatné, a o všech výjimkách musel rozhodnout k tomu pověřený orgán. Rozhodování o 

výjimkách náleželo pouze komisi a národní instituce tak hrály jen okrajovou roli. Autorizační 

systém byl tedy systémem centralizovaným. S postupným rozšiřováním EU a s přibývajícími 

případy začal být tento centralizovaný systém kapacitně přetížen a v roce 2004 po přistoupení 

dalších deseti států se systém dostal na hranice svých možností. Proto došlo v tomto roce 

k modernizaci systému prostřednictvím Nařízení 1/2003 s účinností od 1.5.2004. Nová 

aplikační pravidla byla značně odlišná od těch předcházejících a to jak na komunitární, tak i 

na národní úrovni. Změny vedly k decentralizaci aplikace soutěžního práva. Systém 

individuálních výjimek byl nahrazen systémem legálních výjimek. 
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2.2 České soutěžní právo 

 

 „Základem českého soutěžního práva byl zákon o ochraně hospodářské soutěže z roku 

1991“
2
 (OHS 1991). Tento zákon byl postupně harmonizován s komunitárním právem 

několika novelami. OHS 1991 čerpal z principů komunitárního práva a zabýval se 

zakázanými dohodami, zneužíváním dominantního postavení a kontrolou koncentrací. OHS 

1991 nepracoval s pojmem soutěžitel nýbrž podnikatel, což omezovalo jeho působnost, a také 

se nevztahoval na sdružení. Pojem soutěžitel byl zaveden od roku 1993 novelou, která 

současně stanovila, že soutěžitel může být i jiná osoba než podnikatel, a že se tento zákon 

vztahuje také na sdružení. Zákon se také vztahoval na činnost některých orgánů veřejné moci, 

jejichž působnost se, přímo či nepřímo, týkala hospodářské soutěže. 

 „Zákon byl konstruován po vzoru komunitárního soutěžního práva; ve vztahu 

k chování soutěžitelů reguloval uzavírání zakázaných dohod, zneužívání monopolního či 

dominantního postavení a do určité míry i koncentrace. Orgánům veřejné moci pak zakazoval 

omezovat nebo vylučovat hospodářskou soutěž.“
3
 OHS 1991 ještě nerozlišoval horizontální a 

vertikální dohody a místo systému legálních výjimek bylo stanoveno, že nejsou zakázány 

dohody týkající se jednotného používání obchodních, dodavatelských nebo platebních 

podmínek, s výjimkou dohod o cenách nebo jejich složkách, dohody racionalizující 

hospodářskou činnost a také dohody soutěžitelů s nízkým tržním podílem. OHS 1991 

obsahoval také zvláštní úpravu dohod v oblasti průmyslového a duševního vlastnictví. 

Orgánům veřejné moci bylo zakázáno vlastními opatřeními, zjevnou podporou nebo jinými 

způsoby omezit nebo vyloučit hospodářskou soutěž. Při porušení tohoto zákazu bylo možno 

vyžadovat po orgánu veřejné moci zjednání nápravy, nicméně toto zjednání nebylo přímo 

vynutitelné. 

 „V rámci přípravy na přistoupení k EU a aproximace práva byl proto přijat dnes platný 

zákon o ochraně hospodářské soutěž, který již vycházel z koncepčích východisek plně 

odpovídajících komunitárnímu soutěžnímu právu.“
4
 Od doby svého přijetí byl OHS již 

několikrát novelizován především z důvodu změn v komunitárním právu vzniklých po roce 

2001, kdy byl přijat OHS.  

  

                                                                                                                                                         
1
 Petr, M. a kol. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR, str. 12. 

2
 Petr, M. a kol. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR, str. 17. 

3
 Petr, M. a kol. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR, str. 18. 

4
 Petr, M. a kol. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR, str. 19. 
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2.3 Hospodářská soutěž 

 

 Pro pojem hospodářské soutěže existuje množství různých definic. Tyto definice 

vyplývají z různých přístupů, které zdůrazňují různé charakteristické vlastnosti tohoto pojmu. 

Jako tři základní znaky se nicméně uvádí: „existence trhu s minimálně dvěma nabízejícími 

nebo poptávajícími subjekty, které se chovají antagonisticky.“
5
 Konkrétní definici pojmu 

hospodářské soutěže nenajdeme ani v českých právních normách. 

 Od pojmu hospodářské soutěže je odvozen pojem účinné hospodářské soutěže. I tento 

pojem připouští několikerý výklad. Účinná hospodářská soutěž je stavěna „do role vlastního 

předmětu ochrany ze strany soutěžního práva.“
6
 Pro posouzení, zda je spojení soutěžitelů 

dovolené či nikoli, je podstatné, zda toto spojení naruší efektivní hospodářskou soutěž. „ ... 

zda je určitý trh charakterizován účinnou hospodářskou soutěží, závisí na tom, jakých 

výsledků z hlediska spotřebitelského blahobytu dosahuje.“
7
  

 

2.4 Soutěžní politika 

 

 Cílem soutěžního práva a soutěžní politiky by měla být maximalizace spotřebitelského 

blahobytu a k regulatorním zásahům by se mělo přistupovat jen v případech, kdy tento zásah 

bude ve prospěch spotřebitelů. „Soutěžní politika – už proto, že je to právě politika – spočívá 

ve vážení různých zájmů a v jejich optimalizaci.“
8
 Z toho vyplývá, že názory na to, jaké by 

měly být cíle soutěžní politiky, se různí podle ekonomických a názorových proudů. „Soutěžní 

politika je součástí hospodářské politiky, tedy součástí zasahování státu do ekonomických 

procesů, čili – jinými slovy – součástí státní regulace ekonomiky.“
9
 Tzv. resignační (tzn. 

žádnou) soutěžní politiku dnes nenajdeme v žádném fungujícím ekonomickém systému. 

Soutěžní politika nemá za úkol ovlivňovat či ochraňovat jednotlivé podniky nebo odvětví, ale 

plošně ovlivňovat všechny účastníky soutěže za účelem vytvoření, udržení a ochrany 

hospodářské soutěže. Hlavním nástrojem soutěžní politiky je právo. 

 

2.5 Cíle soutěžního práva 

 

                                                 
5
 Kindl, J. Kartelové a distribuční dohody, str. 37. 

6
 tamtéž, str. 38. 

7
 tamtéž, str. 40. 

8
 Bejček, J. Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu, str. 16. 

9
 tamtéž, str. 17. 
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 O cíli či cílech soutěžního práva se celosvětově vedou vášnivé debaty. Diskutuje se o 

tom, zda by mělo soutěžní právo mít jen jeden cíl nebo by jeho prostřednictvím mělo být 

sledováno cílů více, a také samozřejmě které z možných cílů by měly být vybrány jako 

prioritní. 

 Potenciální cíle soutěžního práva mohou mít povahu nejen ekonomickou nebo právní, 

ale také např. sociální, politickou, aj. Takovýmito potenciálními cíli soutěžního práva mohou 

být např.: 

 blahobyt (spotřebitelský, společenský, výrobců,...) 

 ochrana spotřebitele 

 ochrana malých a středních podniků 

 podpora integrace trhu 

 ekonomická svoboda 

 ochrana trhu práce 

 atd. 

Nicméně podle Bejčka
10

 i podle Kindla
11

 by právní úprava v oblasti ochrany hospodářské 

soutěže měla sledovat pouze cíle týkající se soutěže samotné, ostatní cíle by měly být 

upraveny v jiných právních úpravách (např. zákon o ochraně spotřebitele, zákon o ochraně 

životního prostředí, atp.)  

 V americkém soutěžním právu se prosazuje názorový proud tzv. chicagské školy, 

který říká „... že jediným cílem kartelového práva je ekonomická efektivnost vedoucí ke 

zvýšení spotřebitelského blahobytu. Nejde jen o hlasitost či četnost projevů zastánců této 

školy, ale především o stabilní trend praktického rozhodování antitrustových orgánů a soudů. 

Konstatuje se, že antitrustové právo je identické s mikroekonomií, a že se dokonce stalo 

odvětvím ekonomiky.“
12

 

 Cíle, které sleduje EU v oblasti ochrany hospodářské soutěže, jsou tři: integrace 

vnitřního trhu, blahobyt spotřebitelů a zvyšování ekonomické efektivnosti. “Soutěž se 

tradičně pokládala za nezastupitelný anonymní kontrolní a řídící mechanismus. Dá se tedy 

konstatovat, že cílem kartelového práva je prostřednictvím zachování svobodné soutěže 

zachovat nástroj k dosažení cíle ekonomického blahobytu, který zahrnuje i blahobyt 

spotřebitelů.“
13

 

                                                 
10

 Bejček, J. Soutěžní politika a fůze v evropském kontextu. 
11

 Kindl, J. Kartelové a distribuční dohody. 
12

 Bejček, J. Soutěžní politika a fůze v evropském kontextu, str.19. 
13

 Bejček, J. Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu, str. 20. 
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 Avšak „... soutěžní právo není jen o ekonomii
14

“ a také „soutěžní právo nelze nahradit 

soutěžní ekonomií.“
15

 V širším rámci nemůžeme zapomínat na neekonomické aspekty 

soutěžního práva, protože soutěž není cílem nýbrž prostředkem k dosažení jiných politických, 

ekonomických a společenských cílů. Pro dobré fungování hospodářské soutěže jsou také 

velmi důležité právní cíle soutěžního práva, jako je např. princip právní jistoty nebo 

srozumitelnost právních norem pro jejich recipienty. 

 

2.6 Soutěžitel 

 

 Pod pojem soutěžitel se podle OHS řadí fyzické i právnické osoby, jejich sdružení, 

sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení nebo 

seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou 

svou činností ovlivňovat. Zároveň není nezbytně nutné, aby fyzické či právnické osoby, 

respektive jejich sdružení či seskupení, byly podnikateli podle ObchZ. Z výše uvedeného 

vyplývá, že v soutěžním právu se pojem soutěžní vztah neomezuje pouze na vztahy mezi 

vzájemnými konkurenty, ale nastává i v případě jakékoliv účasti na soutěži, tedy i v rámci 

vertikálních a diagonálních vztahů.  

 

2.7 Relevantní trh 

 

 Dalším pojmem vymezeným v OHS je pojem relevantního trhu. Při posuzování 

chování soutěžitelů v záležitostech dodržování pravidel hospodářské soutěže je elementárním 

úkolem vymezení relevantního trhu. Definice OHS vymezuje relevantní trh jako trh zboží, je 

z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo 

vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní 

a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Od správného vymezení relevantního trhu se 

odvíjí určení typu dohody (dohoda mezi přímými konkurenty, vertikální nebo diagonální 

dohody). Při aplikaci obecných výjimek ze zákazu kartelových dohod a také při uplatnění 

pravidla de minimis na bagatelní kartely je zásadní správné určení relevantního trhu pro 

následné posouzení tržních podílů. Z definice relevantního trhu můžeme vyčlenit dvě základní 

složky: produktovou a prostorovou. Při určování relevantního trhu je třeba tyto dvě složky 

zkoumat ve vzájemných souvislostech. Nelze zkoumat prostorový relevantní trh a výrobkový 
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relevantní trh odděleně neboť oba jsou pouze geografickou a věcnou stránkou hledaného 

relevantního trhu. Českým telekomunikačním úřadem bylo jako třetí aspekt pro určení 

relevantního trhu stanoveno ještě časové hledisko, což vyplývá z dynamické povahy trhu v 

oblasti elektronické komunikace. Časové vymezení se používá při určování relevantního trhu 

na trzích dynamické povahy, kde dochází k časté změně velikosti tržních podílů 

(telekomunikace, sezónní prodej, ...). Toto časové vymezení nicméně nemá oporu v českých 

zákonech ani v komunitární úpravě.  

 

2.8 Generální klauzule 

 

 Podle generální klauzule je materiální podmínkou kartelové dohody, aby cílem nebo 

výsledkem takové dohody bylo narušení hospodářské soutěže a to v nikoliv nezanedbatelné 

míře. Podle generální klauzule je postihováno společné jednání soutěžitelů (individuální 

jednání je posuzováno podle ustanovení o zneužití dominantního postavení. Generální 

klauzule nerozlišuje dohody podle vztahů mezi soutěžiteli (horizontální, vertikální,...). Různé 

stupně nebezpečnosti těchto dohod jsou řešeny až v ustanoveních o výjimkách, pravidlem de 

minimis nebo výší ukládaných peněžitých trestů. 

  

2.9 Dohoda 

 

 Podle § 3 odst. 1 OHS rozeznává české soutěžní právo tři formy spolupráce omezující 

hospodářskou soutěž. Jsou to dohody stricto sensu, jednání ve vzájemné shodě a rozhodnutí 

sdružení soutěžitelů.  

  

2.9.1 Dohody stricto sensu 

 

 Dohody stricto sensu, tedy dohody v užším smyslu, nejsou totožné s pojmem smlouvy 

v civilním právu. Samozřejmě se také může jednat o klasické smlouvy, soukromoprávní či 

veřejnoprávní, podepsané i nepodepsané, také to mohou být smlouvy ústní nebo i tzv. 

gentlemanské dohody. „Za takovou dohodu jsou považovány i dohody k ukončení 

probíhajícího či hrozícího soudního řízení, není však zřejmé, zda jí mohou být i soudní smíry 

s povahou soudního rozhodnutí.“
16

 Za jednu dohodu mohou být považovány i vzájemně 
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propojené smlouvy. „...unilaterální jednání by mohlo být pokládáno za (skrytou) dohodu jen 

v případě, že je patřičným způsobem doložena určitá bilaterální či multilaterální koordinace 

zdánlivě jednostranného jednání, přičemž důkazní břemeno ohledně této skutečnosti leží na 

příslušném soutěžním úřadu.“
17

 

  

2.9.2 Jednání ve vzájemné shodě 

 

 „Koncept „jednání ve vzájemné shodě“ je zaměřen na rozšíření dopadu ustanovení čl. 

81 SES, resp. § 3 OHS. Jedná se v podstatě o určitou zbytkovou či sběrnou kategorii, do které 

by měly být zařazeny všechny formy kooperativního jednání, které nedospějí do formy 

dohody.“
18

 Jednání soutěžitelů můžeme považovat za jednání ve shodě, pokud existuje 

vzájemná komunikace mezi soutěžiteli o zamýšleném soutěžním jednání, a k této komunikaci 

došlo ještě před jednáním uskutečněným na trhu. Zároveň musí být výsledkem takové 

komunikace snížení či dokonce odstranění nejistoty týkající se chování ostatních 

zúčastněných soutěžitelů na trhu. Musí dojít ke sladění všech zmíněných prvků, na toto 

sladění musí navazovat jednání na trhu, a mezi jednáním na trhu a sladěním musí být příčinná 

souvislost. Na rozdíl od jednání ve shodě, paralelní jednání není žádnou z forem zakázané 

dohody. Výsledek paralelního jednání může být týž jako při jednání ve vzájemné shodě, 

nicméně tyto dvě formy jednání odlišuje způsob, jakým je tohoto výsledku dosaženo. U 

jednání ve shodě můžeme nalézt znaky koordinace jednání, zatímco u paralelního jednání 

není postup soutěžitelů koordinován přímo ani zprostředkovaně. Typicky jde o případ, kdy 

lídr na trhu změní ceny svého zboží a ostatní soutěžitelé v zájmu zachování 

konkurenceschopnosti přistoupí k podobným krokům. Paralelní jednání se vyskytuje hlavně 

na trzích, kde lze jednoduchým a spolehlivým způsobem zjistit cenu konkurenčního zboží. 

Jednání ve vzájemné shodě také často nese znaky dohody stricto sensu, nicméně za základní 

rozdíl je považován fakt, že vzájemná koordinace jednání není důsledkem uzavření formální 

dohody. 

 

2.9.3 Rozhodnutí sdružení soutěžitelů 

 

 Třetí formou spolupráce je rozhodnutí sdružení soutěžitelů nebo podniků. Zákaz 

takového způsobu koordinace jednání má význam především při postihování horizontálních 
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kartelů. „Rozhodnutí sdružení soutěžitelů lze definovat jako veškerý, jakoukoli formou 

podchycený projev vůle směřující vůči soutěžitelům od orgánu, který reprezentuje útvar, který 

si tito soutěžitelé založili. Sdružení (jeho orgány nebo osoby, které jsou za relevantní orgány 

sdružení jeho členy považovány) tedy uskutečňuje úkon, který směřuje k unifikaci soutěžního 

chování jeho členů a umožňuje identifikovat budoucí soutěžní chování členů sdružení i osob 

stojících vně sdružení.“
19

 Forma projevu vůle sdružení není směrodatná – může jít o závazné 

akty sdružení vůči jeho členům, ale také o nezávazná doporučení vydaná sdružením pro své 

členy. Ilustrativním příkladem může být výslovné stanovení budoucího postupu nebo 

přijímání jednotných ceníků zboží. „Základní podmínkou pro možnost konstatování závěru, 

podle něhož doporučení uskutečněná v rámci sdružení soutěžitelů jsou zakázaným 

rozhodnutím soutěžitelů, je podmínka, že jde skutečně o úkon sdružení.“
20

 Z toho vyplývá, že 

aby byl daný úkon zakázaným jednáním, musí být učiněn osobou oprávněnou jednat za 

sdružení nebo tak musí být tato osoba členy sdružení vnímána. Současně musí být úkon 

směřován od sdružení směrem k jeho členům, lhostejno zda přímou či nepřímou formou a 

musí být způsobilý alespoň potenciálně omezit hospodářskou soutěž. Zakázaný pak není úkon 

provedený jedním z členů sdružení, který však v daném případě není reprezentantem vůle 

sdružení. Zakázaným jednáním je uskutečnění daného úkonu, ale také jeho pouhé 

odsouhlasení.  

 

2.10 Narušení hospodářské soutěže 

 

 Podle § 1 odst. 1 OHS má být hospodářská soutěž na trhu výrobků a služeb chráněna 

proti jejímu vyloučení, omezení a jinému narušení nebo omezení. Zakázáno je takové jednání 

soutěžitelů, které, ať skutečně či potenciálně, směřuje k narušení hospodářské soutěže. Za 

„narušení“ je tedy považována jakákoliv forma negativního vlivu na hospodářskou soutěž. 

Narušení (i potenciální) hospodářské soutěže je podle generální klauzule materiální 

podmínkou pro posouzení určité dohody jako zakázané. 

 

2.11 Zakázané dohody podle vzájemných vztahů mezi jejími účastníky 

 

2.11.1 Horizontální kartelové dohody 
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 Horizontální kartelové dohody mají pro hospodářskou soutěž nejvážnější následky. 

Dohoda mezi soutěžiteli má horizontální charakter, pokud jsou tito soutěžitelé na téže úrovni 

téhož relevantního trhu. „Pokud například dva soutěžitelé jsou výrobci zboží, které věcně 

spadá do jednoho relevantního trhu, a uzavřou-li při své činnosti, jež má souvislost s výrobou 

tohoto zboží, dohodu, která bude dohodou naplňující materiální podmínky generální klauzule, 

pak takovou dohodu bude třeba posuzovat jako dohodu horizontální.“
21

 Pokud by se však titíž 

soutěžitelé dohodli, že jeden soutěžitel bude využívat distribučního systému druhého 

soutěžitele, pak je na jejich vztah bylo nazíráno jako na vztah vertikální. 

 „Horizontální dohody jsou tradičně děleny do dvou kategorií, a to na ty, které 

zakládají „hard – core“ omezení, a na ty, které nemusí zasáhnout soutěž vždy a jednoznačně 

negativně, nebo dokonce mohou mít na soutěž pozitivní vliv, neboť z nich plynou výhody, 

které převažují negativa.“
22

 Na rozdíl od Rause a Oršulové
23

, kteří se domnívají, že hard-core 

dohody jsou za protizákonné považovány automaticky, Kindl
24

 tvrdí že i u těchto dohod, 

jejichž účelem je narušení hospodářské soutěže, „ ... je totiž třeba doložit, že jsou způsobilé 

narušit hospodářskou soutěž citelným způsobem, byť to v naprosté většině nebude 

regulátorovi činit jakékoli obtíže.“
25

 Horizontální dohody s tvrdým omezením jsou dohody 

obsahující ujednání o přímém či nepřímém určení cen, o omezení či kontrole výroby nebo 

odbytu nebo o rozdělení trhu, nákupních zdrojů nebo zákazníků. 

 

2.11.2 Vertikální kartelové dohody 

 

 „Vertikální dohody jsou dohodami soutěžitelů, kteří působí na různých úrovních 

relevantních trhů. Soutěžiteli na rozdílných úrovních tru jsou takoví soutěžitelé, jež z pohledu 

spotřebitele nelze označit za soutěžitele ve vztahu přímo konkurenčním, vůči spotřebiteli jsou 

na stejné úrovni nabídky, ale naopak jde o soutěžitele v širším smyslu, „soutěžitele 

nekonkurenty“.“
26

 Pojem soutěžitel zde chápeme spíše jako pojem podnik, protože mezi 

účastníky vertikální dohody, v rámci této dohody, není přímý soutěžní vztah. Typickými 

příklady vertikálních dohod jsou dohody mezi maloobchodníkem a velkoobchodníkem nebo 

mezi výrobcem a distributorem. Rozlišujeme vertikální dohody cenové a necenové. 
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 Z hlediska dopadů na hospodářskou soutěž nejsou vertikální dohody tak nebezpečné 

jako dohody horizontální. Nebezpečné pro hospodářskou soutěž jsou vertikální dohody 

obsahující tvrdá omezení a dohody kdy má jeden z jejích účastníků významnou tržní sílu. 

Tvrdými omezeními ve vertikálních dohodách jsou ujednání o přímém či nepřímém určení 

cen kupujícímu pro další prodej zboží a o poskytnutí absolutní teritoriální ochrany kupujícímu 

pro jeho další prodej.  

 Zakázané nejsou vertikální cenové dohody, které obsahují pouze doporučení pro 

prodejní ceny nebo stanovení maximální prodejní ceny. Doporučené ceny však nesmí být 

vynucovány (např. hrozbou nevýhod při jejich nerespektování). 

 Necenové vertikální dohody jsou např. dohody o exkluzivitě, o zakládání selektivních 

distribučních systémů, o omezení dalšího prodeje a další druhy subdodavatelských dohod. 

 

2.11.3 Smíšené kartelové dohody 

 

 Pokud dohoda obsahuje prvky jak horizontální tak vertikální a nelze hovořit o dvou 

samostatných dohodách, hovoříme o dohodě smíšené. Dohody, které obsahují současně 

horizontální i vertikální prvky nebo dohody, u kterých existují pochybnosti, zda se jedná o 

dohodu horizontální či vertikální, se podle §5 odst. 3 OHS posuzují jako dohody horizontální. 

 

2.11.4 Diagonální kartelové dohody 

 

 Diagonální kartelové dohody nejsou právní úpravou definovány. Jedná se o dohody, 

mezi jejichž účastníky není ani konkurenční ani dodavatelsko-odběratelský vztah. Nemají 

tedy horizontální ani vertikální prvek a tudíž nemohou být označeny ani za dohodu smíšenou. 

Diagonální dohody jsou uzavírány mezi soutěžiteli působícími v různých odvětvích. 

Příkladem může být dohoda mezi pojišťovnou a penzijním fondem. Tyto dohody mají velmi 

specifický charakter a nelze předem určit jejich důsledky pro hospodářskou soutěž. Proto 

nelze stanovit jednotné podmínky, za kterých by byly tyto dohody zakázány. Diagonální 

dohody se posuzují podle generální klauzule, popř. podle ustanovení o zákonných výjimkách. 

 

2.12 Druhy kartelových dohod 

 

2.12.1 Cenové kartely 
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 Zákaz cenových dohod je obsažen v § 3 odst. 2 písm. a) jako zákaz dohod 

obsahujících ujednání o přímém či nepřímém stanovení cen, případně o jiných obchodních 

podmínkách. Vztahuje se na všechny formy a typy dohod. Podstatou je jakékoli soutěžní 

jednání, které vede ke koordinaci v oblasti cen. Tato koordinace nemusí být zřetelná a nemusí 

vést u všech soutěžitelů zúčastněných v kartelu ke stejné či podobné cenové politice. Cílem 

cenového kartelu je obvykle dosažení stejné spotřebitelské ceny určitého zboží (price fixing) 

nebo stanovení ceny pro konečného spotřebitele v rámci vertikálních dohod (RPM
27

). 

 

2.12.1.1 Price fixing 

 Horizontální cenové kartely přímo eliminují cenovou soutěž na trhu a zároveň omezují 

výběr pro spotřebitele. Díky tomu jsou nejzávažnější formou porušování pravidel hospodářské 

soutěže. Cenový kartel je takové obchodní chování, při kterém se soutěžitelé – vzájemní 

konkurenti – koordinují svou činnost v oblasti cen. Buďto se mohou dohodnout přímo na 

cenách, za které budou prodávat na trhu své zboží: prodejní cenové kartely nebo na cenách, za 

které budou své zboží nakupovat: nákupní cenové kartely. Cenový kartel může být založen 

také na dohodě o způsobu stanovení ceny zboží, koordinaci systému slev, stanovení 

maximální nebo minimální ceny při prodeji či nákupu, atd. Důsledkem existence cenového 

kartelu je potlačení nebo úplná eliminace faktické konkurence na trhu, protože soutěžitelé 

nabízejí své zboží za shodných podmínek. Příčinou vzniku cenových kartelů je snaha jeho 

členů o maximalizaci zisku při minimalizaci obchodního rizika. Cenový kartel se pak na trhu 

chová svým způsobem jako monopol. 

 Zjištění, že na určitém relevantním trhu mají soutěžitelé stejnou nebo podobnou 

cenovou politiku, ještě nezbytně nemusí znamenat, že se dotyční soutěžitelé účastní cenového 

kartelu. I na vysoce konkurenčním trhu se konkurenti vzájemně sledují, a pokud je určitá 

změna v cenové politice daného konkurenta trhem akceptována, pak mohou ostatní 

soutěžitelé napodobovat tuto cenovou politiku za účelem dosažení zisku nebo udržení či 

zvýšení tržního podílu. Z tohoto důvodu může být někdy složité odhalení cenového kartelu, 

protože jen shodné ceny nebo podobná cenová politika nemusí být primárně důsledkem 

dohody o cenách. Při hledání důkazů se zjišťují příčinné souvislosti jednání soutěžitelů 

v oblasti cenové politiky. „Prokázání existence cenového kartelu pak postačí ke konstatování, 

že jde o dohodu narušující soutěž, tedy že je splněna materiální podmínka jejího 
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protisoutěžního charakteru, neboť již z povahy věci každá cenová dohoda újmu soutěži 

způsobuje.“
28

 

 

2.12.1.2 Resale price maintenance (RPM) 

 RPM je vertikální kartelová dohoda, popř. koordinovaný postup, jejímž účelem je 

přímé či nepřímé stanovení fixní nebo minimální prodejní ceny nebo cenové úrovně pro 

navazujícího distributora. Dohoda RPM zasahuje do dodavatelsko-odběratelských vztahů a 

tím vylučuje konkurenční prostředí v navazujících stupních distribuce. Za zakázanou 

vertikální cenovou dohodu není považováno nezávazné doporučení cen zboží pro další prodej 

nebo určení maximálních cen. Nezávazné doporučení cen je postaveno na principu, že 

distributor má informace o tom, za jakou cenu je zboží reálně uplatnitelné na trhu. Tuto 

informaci může poskytnout svému odběrateli, aniž by z toho explicitně či implicitně vyplýval 

závazek pro odběratele doporučenou cenu dodržovat. Pokud by však distributor spojoval 

s dodržením doporučené ceny určité výhody (např. slevy na zboží, bonusy) už by se jednalo o 

dohodu omezující hospodářskou soutěž. Doporučování a určování maximálních cen je 

povoleno v případě, že na trhu i přes existenci těchto doporučení funguje cenová soutěž a 

doporučené ceny nejsou na trhu v podstatné míře respektovány, a tudíž doporučení fakticky 

nevedlo k jednotné hladině cen.  

  

 Dalšími typy cenových dohod mohou být dohody o dodržování systému slev (popř. o 

jejich zrušení či snížení), o metodách pro stanovení cen, stanovení pevných úvěrových 

podmínek, o udržení existujících cen, udržování daných cenových rozdílů mezi různými typy, 

velikostmi či množstvím zboží. 

 

2.12.2 Kartely o obchodních podmínkách 

 

 Kartely o obchodních podmínkách jsou zmíněny v § 3 odst. 2 písm a) OHS jako 

dohody „o jiných obchodních podmínkách.“ V praxi se jedná o takové dohody, při kterých se 

účastníci kartelu dohodnou na podmínkách objednávek, termínech dodávek nebo odběrů, 

podmínkách poskytování úvěrů, na reklamačních lhůtách, a jiných zvýhodněních pro 

odběratele nebo dodavatele. Dohody o obchodních podmínkách mohou být směřovány jak 
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vůči soutěžitelům, kteří již na trhu působí, tak i vůči nově vstoupivším a samozřejmě také 

vůči spotřebitelům. Tyto dohody mohou mít vertikální i horizontální charakter. 

 Pokud se dva soutěžitelé v horizontálním vztahu dohodnou na uplatňování jednotných 

obchodních podmínek (vyjma ceny) vůči svým odběratelům pak se bude jednat o dohodu 

zakázanou, protože výsledkem takové dohody by byla eliminace jejich vzájemného 

soutěžního stavu.  V kartelu o obchodních podmínkách vertikálního charakteru se dohodnou 

dodavatel s odběratelem, že odběratel bude potvrzovat objednávky svým navazujícím 

odběratelům pouze za dohodnutých podmínek. O zakázanou dohodu by se nejednalo, pokud 

by odběratel přistoupil k takovým praktikám na základě uplatňování vlastní soutěžní politiky. 

 

2.12.3 Kontrolní a restrikční kartely 

 

  Podle § 3 odst. 2 písm. b) OHS jsou zakázány dohody, které omezují či kontrolují 

výrobu, odbyt, výzkum a vývoj nebo investice. Účelem takovýchto dohod bývá vzájemné 

zajištění pozic při nepříznivém vývoji na trhu. Soutěžitelé se například dohodnou na utlumení 

výroby v situaci, kdy nastane relativně stabilní pokles poptávky. Kontrolní kartel může mít 

také formu dohody, kdy konkurenti, dodávající na trh dva druhy zboží, se dohodnou, že jeden 

bude dodávat jeden druh a druhý soutěžitel druhý druh. Zvlášť nebezpečná je taková dohoda. 

Pokud byly tyto dva druhy zboží vzájemnými substituty. V případě, že by byla uzavřena 

dohoda, ve které dodavatel odběrateli stanovuje jaký druh zboží a v jakém množství bude na 

trh dodávat, jednalo by se o vertikální kartel. Kdyby dodavatel takovýchto vertikálních dohod 

uzavřel více, mohl by dosáhnout stejného efektu jako u dohody horizontální. 

 

2.12.4 Segmentační kartely 

 

 Dalším z druhů zakázaných dohod jsou podle § 3 odst. 2 písm. c) OHS jsou takové 

dohody, jejichž cílem je rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů. Principem segmentačního 

kartelu horizontálního typu je koordinace poptávek účastníků dohody vůči jejich dodavatelům 

nebo vůči území, na kterém tito dodavatelé působí. Cílem takové dohody je stav, kdy každý 

její účastník má „svého“ dodavatele, od kterého nebudou odebírat zboží ostatní členové 

dohody. Dodavatelé jsou pak více závislí na takovém odběrateli a tito odběratelé pak pro sebe 

mohou snadněji vyjednat výhodné obchodní podmínky. Taková dohoda je o to nebezpečnější, 

o co větší je finanční síla jejích účastníků. Trh může být rozdělen personálně nebo 
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geograficky. Personální rozdělení znamená, že účastníci dohody budou dodávat pouze 

určitému typu odběratelů - např. jeden soutěžitel bude dodávat do distribuční sítě 

velkoobchodů, druhý jen maloobchodům, třetí servisním dílnám, atp. Segmentační dohoda na 

geografickém principu rozděluje trh na jednotlivá území, kdy každý účastník dohody dodává 

pouze na své dohodnuté teritorium a nesmí své zboží dodávat na teritorium ostatních 

účastníků kartelu. Výsledný efekt těchto dohod o rozdělení trhu může být posílen souběžným 

uzavřením dohody o cenách. U vertikálních segmentačních dohod na personální bázi jsou 

účastníci, při nákupu či prodeji, omezeni ve výběru osob, od kterých budou odebírat nebo 

kterým budou dodávat své zboží. Analogicky při geografickém rozdělení trhu jsou dohodnuta 

území, na kterých může daný soutěžitel nakupovat nebo prodávat své zboží. 

 

2.12.5 Diskriminační kartely 

 

 Na základě § 3 odst. 2 písm. e) jsou zakázány dohody, které uplatňují rozdílné 

podmínky vůči jednotlivým obchodním partnerům při stejném nebo srovnatelném plnění. 

Takovéto smlouvy vedou ke znevýhodňování třetích osob, které nejsou účastníky kartelu, 

k upevňování tržní síly zúčastněných soutěžitelů a k umělé regulaci vstupu nových subjektů 

na trh. Diskriminační dohody mohou být uzavírány v horizontálním i vertikálním směru. 

 Abychom mohli hovořit o diskriminačním kartelu, musí být splněny současně tři 

podmínky: 

 existence shodného či srovnatelného plnění; rovnocennost plnění je posuzována podle 

jednotlivých případů a podle mnoha hledisek. Za rovnocenné plnění se např. 

nepovažuje situace, kdy dva odběratelé odeberou stejné zboží ve stejném množství, ale 

jeden z nich odebírá dlouhodobě, zatímco u druhého se jednalo o jednorázovou akci. 

O rovnocenné plnění se také nejedná, pokud odběratel odebere výrazně větší množství 

zboží než ostatní odběratelé; 

 uplatňování rozdílných podmínek; u dohod horizontálního charakteru se soutěžitelé 

dohodnou na podmínkách dodávek pro určité osoby s tím, že jiné třetí osoby za stejné 

obchodní situace nebudou mít možnost takových podmínek dosáhnout; u vertikálního 

diskriminačního kartelu odběratel bude zboží od jednoho dodavatele prodávat za 

stejné obchodní situace s různými podmínkami (cena, dodací podmínky, splatnost, ...); 

 způsobení újmy znevýhodněným soutěžitelům; diskriminovaní soutěžitelé nejsou 

důsledkem znevýhodňujících podmínek schopni konkurovat (např. cenou) na trhu. 
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2.12.6 Vázané dohody (Juktimační dohody) 

 

 Vázané dohody jsou zakázány podle § 3 odst. 2 písm. d) OHS. Vázané dohody, jinak 

také tzv. junktimy, jsou dohody, které váží uzavření smlouvy na přijetí dalšího plnění, které 

věcně ani podle obchodních zvyklostí a zásad poctivého obchodního styku s předmětem 

smlouvy nesouvisí. V takovém případě se účastníci kartelu dohodnou na koordinaci postupu 

při akceptaci smluv se třetími osobami za dohodnutých podmínek. To má za následek 

omezení možností třetích osob uzavřít smlouvy s pro ně výhodnými podmínkami. 

„Podmínkou pro konstataci zákazu takové dohody je skutečnost, že jde o dva samostatné 

druhy zboží, které není důvodné ani možné z technického nebo zdravotního hlediska nabízet 

samostatně a není mezi nimi logicky zdůvodnitelná souvislost.“
29

 Důsledkem zakázaných 

dohod jsou dodatečné náklady pro odběratele, který musí odebrat i zboží které původně 

nechtěl, čímž je omezena jeho konkurenceschopnost. 

 

2.12.7 Bojkotové kartely 

 

 § 3 odst. 2 písm. f) zakazuje dohody, jejichž účastníci nebudou obchodovat či jinak 

hospodářsky spolupracovat se soutěžiteli, kteří se neúčastní (kartelové) dohody anebo jim 

budou jinak působit újmu (skupinový bojkot). Charakteristika bojkotových kartelů je podobná 

kartelům diskriminačním. U diskriminačního kartelu soutěžitelé vytvoří pro nečleny tak 

nevýhodné podmínky, že tyto třetí osoby ztratí zájem o spolupráci, zatímco u bojkotového 

kartelu jsou třetí osoby ze spolupráce vyloučeny úplně. Z toho vyplývá, že diskriminační i 

bojkotové kartely mají na hospodářskou soutěž stejný účinek – zamezují vstupu nových 

soutěžitelů na trh a upevňují tržní pozici členů kartelu. 

 Bojkotové kartely můžou mít jak horizontální tak vertikální směr. V bojkotových 

dohodách mohou být stanoveni odběratelé či dodavatelé, se kterými výhradně mohou 

účastníci dohody spolupracovat nebo v ní mohou být uvedeni dodavatelé či odběratelé, se 

kterými členové kartelu spolupracovat nebudou. Čím větší počet soutěžitelů se účastní 

bojkotového kartelu a čím větší je jejich společná tržní síla, tím větší nebezpečí pro 

hospodářskou soutěž takový kartel představuje. Účelem vertikálního bojkotového kartelu je 

stav, kdy z určitého distribučního systému nebude možno odebírat zboží. Potenciální 
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odběratelé pak budou muset spolupracovat s jinými odběrateli, kteří pak mohou nastavit pro 

ně výhodnější obchodní podmínky. 

 

2.12.8 Tendrové kartely (Big rigging) 

 

 Kartely o manipulaci nabídek vznikají v souvislosti s vypisováním výběrových řízení 

a veřejných zakázkách (obecně při tendrech). Při tzv. big rigging dochází ke koordinaci 

činnosti konkurentů při tendrech. Dochází k tomu, že se zájemci o veřejnou zakázku ještě 

před podáním svých nabídek dohodnou, že si nebudou vzájemně konkurovat. Důsledkem je, 

že vítěz zakázky nemusí podat pro zadavatele tak výhodnou nabídku, jako by tomu bylo 

v případě, že by kartel neexistoval. Tendrové kartely mají výlučně horizontální charakter, 

protože všichni účastníci kartelu jsou vůči zadavateli tendru v postavení vzájemných 

konkurentů. Tendrový kartel má většinou znaky segmentačního a cenového kartelu. Dohody o 

manipulaci zakázek bývají uskutečňovány na základě několika principů: 

 princip rotace; v každém tendru podá jeden z účastníků kartelu „nejvýhodnější“ 

nabídku; ostatní podají své méně výhodné nabídky pouze formálně; v pozici 

soutěžitele s nejlepší nabídkou se postupně střídají všichni účastníci kartelu a tím si 

zajistí rovnoměrné rozdělení zakázek mezi sebou; 

 princip rozdělení trhu; každý člen kartelu má „své“ území, na kterém mu ostatní 

členové kartelu pomáhají vítězit v tendrech; segmentace může být realizována 

z hlediska geografického, charakteru zakázek nebo na základě rozdělení zadavatelů; 

 princip kompenzace; členové kartelu se dopředu dohodnou na vítězi tendru, tento 

vybraný soutěžitel podá svou nabídku, zatímco ostatní své nabídky nepodají vůbec; 

vítěz tendru se pak ostatním „odmění“ za spolupráci např. formou subdodávek nebo 

peněžitého plnění; 

 princip doplňkových nabídek; tímto principem mohou být doplňovány předchozí 

principy; účastníci dohody se zaváží, že budou podávat nabídky s nadsazenými 

cenami; to má u zadavatele vyvolat dojem, že soutěž splnila svůj účel a vyhrála 

zakázka s nejnižší cenou, což však neodpovídá reálné tržní situaci; 

 princip kontrolovaných nabídek; také tento princip může doplňovat ty předchozí; tento 

princip umožňuje účast na soutěži jen ti, kteří splní podmínky kartelu – nejčastěji jde o 

„vstupní poplatek“; suma poplatků se pak podle dohodnutého klíče rozdělí mezi členy 

dohody. 
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2.12.9 Další druhy kartelových dohod 

 

 Dohod, které podle generální klauzule splňují podmínku alespoň potenciálního 

narušení soutěže je celá řada a jejich konečný výčet není uveden v žádné právní úpravě. Čím 

více dohoda omezuje přirozeně konkurenční vztahy mezi soutěžiteli, vstup nových soutěžitelů 

na trh, upevňuje stávající pozice určitých soutěžitelů, tím větší je pravděpodobnost, že bude 

tato dohoda zakázanou. 

 

2.12.9.1 Kartely při výzkumu a vývoji 

 Obsahem těchto kartelových dohod bývá dohoda o spolupráci v oblasti společného 

výzkumu nebo vývoje, podpory uvedení nového zboží na trh nebo vylepšování stávajících 

technologií. Na základě těchto dohod se soutěžitelé mohou dohodnout na spolupráci nebo na 

založení nového soutěžitele, který bude pro členy dohody provádět výzkum a vývoj.  

 Výhodami takovýchto kartelů může být omezení dvojitých nákladů a urychlení 

výzkumu a vývoje, zlepšení kvality zboží. Nicméně kartely při výzkumu a vývoji mohou také 

omezovat celkovou produkci zboží, rozdělit trh mezi své členy nebo určovat ceny. 

 

2.12.9.2 Produkčně koordinační kartely 

 Produkčně koordinační kartely jsou dohody o předem koordinované produkci zboží. 

Jsou to např. dohody o společné výrobě, specializační dohody, přičemž se jejich účastníci 

recipročně dohodnou, že se zaměří pouze na jeden segment své činnosti nebo dohody se 

subdodavateli, při kterých účastníci dohody přesunou výrobu určitého zboží na 

subdodavatele. 

 

2.12.9.3 Jednotně nákupní kartely 

 Jedná se o horizontální i vertikální dohody o společném nákupu. Většinou jsou 

uzavírány mezi malými a středními podnikateli za účelem dosažení množstevních slev, 

kterých velkoobchodníci dosahují samostatně. Obvykle nemají tyto dohody protisoutěžní 

charakter. 
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2.12.9.4 Standardizační kartely 

 „Standardizační dohody mají za svůj primární cíl definování technických nebo 

kvalitativních požadavků, které by mělo splňovat současné nebo budoucí zboží, výrobní 

procesy nebo metody.“
30

 Mohou obsahovat ujednání např. o technických parametrech, atp. 

 

2.12.9.5 Komercializační kartely 

 Jde o dohody o spolupráci mezi soutěžiteli v oblasti distribuce, propagace nebo 

prodeje zboží. Komercializační dohody umožňují jejich účastníkům výměnu citlivých 

obchodních informací. 

 

2.12.9.6 Kartely o zákazu konkurence  

 V těchto dohodách je vždy obsažen prvek výhradnosti (při nákupu nebo prodeji, 

výzkumu, vývoji, atd.) Zákaz konkurence v nich může být obsažen skrytě i výslovně (např. 

dohody o prodeji podniku nebo jeho části). 

 

2.12.9.7 Poolové kartely 

 Tzv. pooly jsou určitá sdružení nebo seskupení soutěžitelů, většinou v rámci jednoho 

oboru, kde tito soutěžitelé dávají dohromady své zdroje nebo úsilí. V praxi jsou typické pooly 

pojišťovací, zajišťovací nebo v oblasti finančních služeb. Poolové kartely mají za účel 

eliminaci rizik spojených se samostatným fungováním jejich členů na trhu.   

 

2.13 Výjimky ze zákazu kartelových dohod 

 

 Z obecného zákazu kartelových dohod existují výjimky, na jejichž základě lze 

kartelovou dohodu ze zákazu vyjmout. Před novelou OHS v roce 2001 měl ÚHOS oprávnění 

udělovat individuální výjimky. Po novele systém individuálních výjimek nahradil systém 

přímo použitelných zákonných výjimek.  

 Princip vyjmutí dohody ze zákazu je takový, že dohoda, která má protisoutěžní 

charakter může být ze zákazu vyňata, pokud splňuje podmínky některé z výjimek. Ze zákona 

vyplývají dva typy výjimek: 

 výjimky ex lege (výjimky zákonné); 
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 blokové výjimky. 

Někdy se také uvádí výjimka, de minimis, která se uplatňuje u bagatelních kartelů. Nicméně 

v českém právu po novele z roku 2009 pravidlo de minimis není považováno za výjimku, 

protože dohoda, která splňuje toto pravidlo, není zakázaná. 

 Pokud jsou splněny podmínky, za kterých je dohoda vyjmuta ze zákazu, výjimky se 

aplikují automaticky, bez nutnosti vést jakékoli řízení před některým soutěžním úřadem. I 

v případě, že dohoda splňuje podmínky pro udělení výjimky, může být „zpět zakázána“, 

pokud má výrazně negativní účinky na soutěž. 

 

2.13.1 Bagatelní kartely, pravidlo de minimis 

 

 Podle § 3 odst. 1 OHS dohoda není zakázaná, pokud je její dopad na hospodářskou 

soutěž zanedbatelný. Z toho vyplývá, že dohoda, která sice splní podmínky pravidla de 

minimis, ale její dopad na hospodářskou soutěž bude citelný, může být klasifikována jako 

zakázaná. Analogicky pak také dohoda, která podmínky de minimis nesplňuje, ale přesto její 

dopad na soutěž je zanedbatelný, může být ze zákazu vyjmuta. 

 Pro aplikaci pravidla de minimis existují tři druhy omezení: 

 hranice tržního podílu  

 dohoda obsahuje „hard-core“ omezení 

 existence kumulativního efektu podobných dohod na trhu 

 

2.13.1.1 Hranice tržního podílu 

 V komunitární úpravě jsou stanoveny různé hranice pro horizontální (10%) a ostatní 

dohody (15%). Pravidlo de minimis se pak bude vztahovat na takové dohody, jejíž účastníci 

na žádném z relevantních trhů, společně či jednotlivě, nepřekročí stanovenou hranici podílu 

na trhu. 

 

2.13.1.2 Obsah dohody 

 Aby bylo možné aplikovat pravidlo de minimis, nesmí daná dohoda obsahovat tzv. 

tvrdá omezení. U horizontálních kartelů jde především o cenová ujednání, o omezení výroby 

či odbytu nebo rozdělení trhu nebo zákazníků. Vertikální dohody nesmí obsahovat např. 

ujednání o stanovení prodejní ceny odběrateli, o exkluzivitě, omezení prodejů konečnému 

spotřebiteli, aj. 
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2.13.1.3 Kumulativní sítě dohod 

 Pokud se na relevantním trhu vyskytuje více dohod jednotlivě splňujících pravidla pro 

aplikaci de minimis, které však v důsledku společného působení jsou způsobilé ohrozit 

hospodářskou soutěž, snižuje se požadovaná maximální hranice jejich celkového tržního 

podílu (u horizontálních i vertikálních dohod) na 5% . 

  

2.13.2 Zákonné výjimky (výjimky ex lege)  

 

 Jedná se o výjimky upravené v §3 odst. 4 OHS. Zákonné výjimky nahradily dřívější 

systém udělování individuálních výjimek. Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Vynětí 

ze zákazu se vztahuje na dohody, které splňují současně tyto podmínky: 

 přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či 

hospodářského rozvoje a vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho 

plynoucích;
31

 

 neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení výše zmíněných cílů; 

32
 

 neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, 

jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohody.
33

 

 Pokud dohoda splňuje všechny tyto podmínky, pak je vyjmuta ze zákazu již od 

okamžiku jejího uzavření. Posouzení, zda jsou splněny podmínky pro vyjmutí dohody ze 

zákazu, je na samotných účastnících dohody. Pokus si však soutěžitelé nesprávně vyhodnotí 

podmínky pro liberalizaci dohody ze zákazu, vystavují se nebezpečí, že budou pokutováni 

v sankčním řízení za porušení zákazu kartelových dohod. Podmínky pro udělení zákonné 

výjimky musí být naplněny po celou dobu trvání dohody. Pokud se v průběhu účinnosti 

dohoda změní podmínky, na jejichž základě byla dohoda vyjmuta ze zákazu, může se dohoda 

stát opět zakázanou. 

 

2.13.3 Blokové výjimky 

 

 Na rozdíl od zákonných výjimek, které se zabývají individuálními případy dohod, se 

blokové výjimky týkají vždy celých skupin dohod, které mají určité charakteristické znaky 

                                                 
31

 § 3 odst. 4 písm. a) OHS. 
32

 § 3 odst. 4 písm. b) OHS.  
33

 § 3 odst. 4 písm. c) OHS. 
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(např. obsah, obraty jejích účastníků, podíl jejích účastníků na relevantních trzích, atd.). 

Blokové, někdy také obecné či skupinové, výjimky se týkají takových dohod, které jsou sice 

zakázané, ale předpokládá se, že jejich pozitivní efekt vyváží jejich protisoutěžní účinky. 

ÚHOS je také oprávněn podle § 4 odst. 2 OHS vydávat další blokové výjimky, pokud 

výhody, především pro spotřebitele, převáží nad negativními dopady na hospodářskou soutěž. 

  Blokové výjimky členíme na: 

 horizontální, které se týkají oblasti specializačních dohod a dohod o výzkumu a 

vývoji; 

 vertikální, týkající se vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě 

 ostatní (např. bloková výjimka pro motorová vozidla, oblast pojišťovnictví, dohody o 

převodu technologií, aj.). 

 

2.13.3.1 Horizontální blokové výjimky 

 Horizontální blokové výjimky se týkají dohod, rozhodnutí sdružení a jednání ve 

vzájemné shodě, které mají pozitivní dopady na racionalizaci, efektivitu a 

konkurenceschopnost podniků. Horizontální blokové výjimky se týkají především dohod o 

používání norem a typů, o výzkumu a vývoji anebo o specializaci. 

 

2.13.3.1.1  Specializační dohody 

 

 „Dohody o výrobní specializaci obecně přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce 

zboží, neboť umožňují podnikům soustředit se na výrobu určitých produktů, čímž se zvyšuje 

jejich efektivnost a současně snižují náklady na výrobu těchto produktů.“
34

 Tyto dohody se 

mohou týkat také oblasti poskytování služeb. Specializační dohody pomáhají podnikům 

snižovat náklady díky úsporám z rozsahu, ze sortimentu nebo inovativní výrobní technologie. 

Specializační dohody mohou být jak jednostranné tak reciproční. U jednostranných dohod se 

jeden podnik zaváže, že nebude vyrábět určité produkty a namísto toho je bude odebírat od 

konkurenčního podniku, který se zase zaváže dané produkty vyrábět a dodávat. U 

recipročních dohod se podniky vzájemně zaváží, že nebudou vyrábět určité, vzájemné 

odlišné, produkty a budou je nakupovat od ostatních, kteří se zaváží je dodávat. Mezi 

specializační dohody můžeme zařadit i dohody o společné výrobě.  

                                                 
34

 Petr, M. a kol. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR, str. 200. 
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 Výjimka se vztahuje pouze na dohody, jejichž členové mají v souhrnu menší než 20% 

podíl na relevantním trhu. 

 

2.13.3.1.2  Dohody o výzkumu a vývoji 

 

 Tyto dohody mají pozitivní vliv na pokrok v technické a hospodářské oblasti. 

Zamezují duplicitě výzkumných a vývojových prací, rozšiřují know-how, podporují výměnu 

informací v oblasti know-how, pomáhají implementovat výsledky výzkumu a vývoje a také 

napomáhají racionalizaci výroby. Výsledkem jsou pak výhody pro spotřebitele, jako např. 

snížení ceny produktů, rozšíření sortimentu nebo vyšší kvalita produktů.  

 Dohody o výzkumu a vývoji jsou založeny na podmínkách společného výzkumu a 

vývoje produktů a postupů, společného využívání výsledků těchto činností. 

 Aby mohla být uplatněna výjimka, nesmí celkový tržní podíl všech členů dohody 

překročit 25%. 

 

2.13.3.2 Vertikální blokové výjimky 

 Vertikální blokové výjimky se týkají dohod o dodávání či odběru zboží či služeb 

uzavřených mezi podniky, které nejsou vzájemnými konkurenty, mezi některými sdruženími 

maloobchodníků se zbožím nebo mezi některými konkurenty. Vertikální dohody většinou 

hospodářskou soutěž neohrožují. Nebezpečné jsou však ty dohody, jejichž účastníci mají na 

trh velký vliv. Vertikální bloková výjimka se nevztahuje na dohody mezi malými a středními 

podniky a na bagatelní dohody. Princip vertikální blokové výjimky vychází z toho, že určité 

druhy vertikálních dohod mohou pozitivně ovlivnit efektivitu výrobního a distribučního 

řetězce, využitím spolupráce mezi podniky umožňující optimalizaci investic a prodeje a 

snížení nákladů. Podmínkou udělení blokové výjimky je, aby dodavatel (popř. odběratel u 

dohod o výhradních dodávkách) neměl na relevantním trhu podíl větší než 30%. 

 Bloková výjimka se týká také dohod mezi sdružením soutěžitelů a jeho členy anebo 

jeho dodavateli, pokud jsou všichni členové sdružení maloobchodníci se zbožím, přičemž ani 

jeden člen sdružení nemá spolu s propojenými podniky celkový roční obrat vyšší než 50 

milionů euro. 

 

2.13.3.2.1  Černé klauzule 
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 Černé klauzule jsou taková ujednání, která zamezují aplikaci blokové výjimky na 

dohodu, která je obsahuje. Jedná se o dohody obsahující ujednání o: 

 omezení odběratele v určení prodejní ceny (např. vertikální dohody o přímém či 

nepřímém stanovení cen pro další prodej, o stanovení maximálních výše slevy); 

 exkluzivitě (výjimkou jsou dohody o omezení aktivního prodeje na určitém území 

nebo určitým zákazníkům, o omezení odběratele–velkoobchodníka prodávat zboží 

konečným uživatelům, o omezení členů selektivního distribučního systému dodávat 

zboží mimo tento systém, o omezení odběratele prodávat meziprodukty nebo výrobní 

vstupy zákazníkovi, který by který by je mohl použít k výrobě zboží konkurenčnímu 

ke zboží vyráběného dodavatelem těchto meziproduktů či vstupů); 

 omezení maloobchodního prodejce, který je součástí selektivního distribučního 

systému, v uskutečňování aktivního a pasivního prodeje konečným zákazníkům; 

 omezení křížových dodávek mezi členy selektivního distribučního systému bez ohledu 

na úroveň trhu, na které působí; 

 omezení dodavatele součástek, aby tyto součástky prodával jako náhradní díly 

konečným spotřebitelům nebo opravářům. 

 

2.13.3.2.2 Šedé klauzule 

 

 „Obsahuje-li dohoda ustanovení, které má charakter šedé klauzule, pak to nutně 

neznamená, že se za zakázanou ve smyslu generální klauzule bude považovat celá vertikální 

dohoda.“
35

 V případě, že je možné oddělit šedou klauzuli od zbytku dohody, je zakázána 

pouze tato klauzule. Ujednání vzcházející z šedé klauzule jsou zakázána bez ohledu na 

velikost tržního podílu. Ujednání považované za šedé klauzule jsou: 

 závazky o nekonkurování (kupující se zaváže, že u stanoveného dodavatele uskuteční 

nákupy ve výši alespoň 80% z celkového objemu uskutečněných v předchozím roce), 

které jsou uzavřeny na pět a více let nebo  

 na dobu neurčitou; 

 závazky o nekonkurování po uplynutí dohody (odběratel se zavazuje, že po skončení 

dohody nebude vyrábět, nakupovat nebo prodávat zboží popř. služby, které byly 

předmětem dohody);  

                                                 
35

 Raus, D. , Oršulová, A. Kartelové dohody, str. 158. 
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 závazek o omezení prodeje konkurenčních značek (omezení člena selektivního 

distribučního systému v prodeji konkurenčních značek určitých dodavatelů) 

 

2.13.4 Ostatní blokové výjimky 

 

 Další blokové výjimky se týkají dohod v oblasti dopravy (námořní a letecké), 

pojišťovnictví, dohod pro transfer technologií nebo dohod v sektoru motorových vozidel. 
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3. Ekonomická hlediska kartelových dohod 

 

 Kartel je typem oligopolní tržní struktury, „...kdy je odvětví reprezentováno skupinou 

několika firem chovající se jako monopol s mnoha závody.“
36

 Kartel je smluvním typem 

oligopolu. V oligopolu existuje vcelku vysoký stupeň vzájemné závislosti při rozhodování 

jednotlivých firem. Ekonomickým cílem kartelu je maximalizace celkového zisku v daném 

odvětví.  

 

3.1 Oligopol 

 

 Pro potřeby ekonomického modelování oligopolu jsou uznávány tři základní 

předpoklady: 

1. relativně malý počet firem působících v odvětví (z řeckého „oligo“ – několik a „poleo“ 

– prodávám, čili „několik prodávajících); 

2. produkt může být homogenní i diferencovaný (u homogenního produktu hovoříme o 

čistém či homogenním oligopolu, v druhém případě o ologopolu diferecnovaném);  

3. mohou existovat bariéry vstupu do odvětví (pokud je trh vzhledem k optimální 

optimální velikosti firmy, tj. taková velikost, při které firma realizuje úspory 

z rozsahu, velký, mohou na něj po překonání bariér vstoupit další firmy a tím fakticky 

ukončit existující oligopolní strukturu). 

 

 Pro účely modelů oligopolu předpokládáme fixní počet firem v odvětví n. Celkový 

výstup odvětví označíme Q, výstup jednotlivých firem qi (i =1,2,...,n). Dále budeme také 

předpokládat, že firmy v odvětví mají stejné náklady a tím pádem i stejné objemy optimálních 

výstupů. Na straně poptávky předpokládáme velký počet spotřebitelů, z nichž žádný není 

schopen ovlivnit tržní cenu. 

 Výstup celého odvětví vyjadřuje rovnice: 

P=f(q1+q2+...+qn) 

 Funkce: 

P=f(Q) 

je inverzní funkcí poptávky a vyjadřuje cenu, kterou jsou kupující ochotni akceptovat při 

měnícím se objemu výstupu odvětví. 

                                                 
36

 Hořejší,B., Soukupová, J.m, Macáková,L. Soukup,J. Mikroekonomie, str. 333 
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 Jednotlivé firmy v oligopolu chtějí maximalizovat zisk, takže se snaží o maximalizaci 

rozdílu mezi celkovými příjmy a celkovými náklady: 

 

 i = TRi (qi) - TCi (qi)= P  qi – TCi (qi)= f (Q) – TCi (qi) 

  

 U homogenního oligopolu se uplatňuje zákon jediné ceny, přičemž spotřebitelé jsou 

indiferentní při výběru výrobce. V reálné ekonomice se však firmy snaží co nejvíce odlišit 

svůj produkt od produktů konkurenčních např. designem, kvalitou, značkou, doprovodnými 

službami, atd. 

 

3.2 Kartel 

 

 V ekonomickém pojetí je kartel smluvním typem oligopolu s homogenní produkcí, 

který se chová jako monopol s mnoha závody. Ekonomickým cílem kartelu je maximalizace 

zisku celého odvětví. Tento cíl můžeme vyjádřit jako rozdíl mezi úhrnem všech příjmů a 

všech výdajů kartelu: 

  

 = P  Q – (TC1 (q1) + TC2 (q2) + ... + TCn (qn)) 

 

Podmínka maximalizace zisku bude vyjádřena: 

 

/ q1 = MR (Q) – MCi (qi) = 0 

MR (Q) = MCi (qi) 

 

 Z rovnic vyplývá, že pro maximalizaci zisku kartelu musí být produkován takový 

objem výroby, při kterém je společný mezní příjem kartelu roven sumě mezních nákladů 

jednotlivých členů kartelu. Podmínku maximalizace zisku znázorňuje graf na Obr. 2.2-1. 
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Obr. 3.2-1 

3.3 Teorie her 

 

 Rozhodování firem v oligopolních tržních strukturách je do značné míry strategické, 

protože firmy při něm musí brát v úvahu také reakce ostatních firem na své rozhodnutí. 

K analýze tohoto strategického rozhodování je v ekonomii využívána teorie her.  

 Hru definujeme jako situaci řídící se danými pravidly, ze které vyvstane jasně 

stanovený výsledek, a která je charakterizována vzájemnou závislostí hráčů.
37

„Svou podstatou 

je strategická hra pro každého z hráčů vlastně typickým příkladem rozhodování za neurčitosti, 

kde hráč může svou volbou strategií ovlivnit pouze to, že výsledek bude patřit do nějaké 

podmnožiny výsledků. Který z této podmnožiny skutečně nastane, to už svými strategiemi 

ovlivňuje jeho protihráč.“
38

 Hráčem je každý, kdo se hry účastní a kdo samostatně rozhoduje 

o své strategii. Strategie je „... každá z možných činností, pro kterou se může hráč v dané hře 

rozhodnout“
39

. Výsledek, resp. jeho hodnota, představuje míru užitku, kterou si hráči spojují 

s tímto výsledkem. Výsledky lze zachytit v tzv. výplatní matici. 

 Při hře kde je více hráčů s různými preferencemi a odlišnými funkcemi užitku je 

účelné, aby hodnotu výsledku nesl nějaký společný nositel užitku. Takovýto společný nositel 

by měl být univerzální (užitek z tohoto nositele bude pro všechny hráče stejný) a jeho 

užitková funkce by měla být lineární (určitý přírůstek nositele znamená stejný přírůstek 

                                                 
37

 Gardner, R. Games for business and economics. 
38

Mareš, M. Principy strategického chování, str.25. 
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užitku, analogicky platí i pro úbytek). Pro zjednodušení se za takového univerzálního nositele 

považují peníze, nicméně ty při hlubším zamyšlení nesplňují ani jednu podmínku (různá 

kupní síla, konvertibilita měny, jiný užitek pro bohatého a jiný pro chudého...). 

 

3.3.1 Rovnováha v teorii her 

 

 V ekonomické teorii oligopolů byla za rovnovážný stav na trhu považována taková 

situace, kdy nabízející ani kupující, při dané ceně a velikosti výstupu, nemají zájem měnit své 

chování. V teorii her je rovnovážný stav chápán jako „... výsledek takových strategických 

rozhodnutí firem, která vedou ke stabilnímu řešení, tj. nenutí je [hráče –pozn. aut.] měnit své 

rozhodnutí. Přesněji řečeno, dvojice strategií, které označíme jako a*, b*, budou v rovnováze, 

když je a* nejlepší strategií firmy A při současném uplatnění strategie b* firmou B a b* je 

nejlepší strategií firmy B při současném uplatnění strategie a* firmou A.“
40

 Takto 

definovanou rovnováhu nazýváme Nashova rovnováha. V Nashově rovnováze hraje 

informovanost konkurentů nulový význam, tedy zveřejní-li jedna z firem svou strategii, druhá 

z této informace nemá žádný užitek. 

 

3.3.1.1 Vězňovo dilema 

 Hra nazvaná „Vězňovo dilema“ dokládá, že strategie, které vedou k Nashově 

rovnováze, nemusí být pro jednotlivé hráče tou nejlepší. Možnosti hráčů jsou zobrazeny 

v tabulce na Obr. 2.3-1. 

 

Vězeň 
B 

přiznat nepřiznat 

A 
přiznat    6 : 6    0 : 10 

nepřiznat  10 : 0  1 : 1 

Obr. 3.3-1 

  

 Řekněme, že byli policií zadrženi dva muži podezřelí ze spáchání zločinu, nicméně 

důkazy svědčící proti nim jsou jen nepřímé. Pokud se žádný z nich ke zločinu nepřizná, 

dostanou oba trest 1 roku vězení. Pokud se oba k činu přiznají, bude každý z nich uvězněn na 

šest let. Oba podezřelí jsou vyslýcháni zvlášť, aby mezi sebou nemohli komunikovat. Každý 

                                                                                                                                                         
39

 Hořejší,B., Soukupová, J., Macáková,L. Soukup,J. Mikroekonomie, str.347. 
40

Hořejší,B., Soukupová, J., Macáková,L. Soukup,J. Mikroekonomie, str.347.  
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z nich dostane nabídku: když se přizná, bude propuštěn, zatímco jeho komplic popírající vinu, 

dostane trest 10 let vězení. Nejpreferovanější strategií obou podezřelých bude přiznání a oba 

tedy budou odsouzeni na šest let. Tímto řešením nastala Nashova rovnováha. Pokud by však 

měli vězni možnost kontaktu, dohodli by se na strategii „nepřiznat“ a tím pádem by byli oba 

odsouzeni pouze na jeden rok. Tato strategie by byla pro oba podezřelé efektivnějším a 

racionálnějším řešením než přiznání, nicméně je pravděpodobné, že se každý z nich bude 

snažit zkrátit délku svého trestu a svalit vinu na spolupachatele. „Poselství, které (vězňovo 

dilema pozn. aut.) přináší, je poměrně jasné. I když se každý člen nějaké skupiny jedná jako 

jedinec rozumně a optimálně, přesto se skupina jako celek může chovat velmi hloupě.“
41

  

 

3.3.2 Kooperační a koaliční hry 

 

 Kromě nekooperativních her,  ve kterých hráči mezi sebou nemohou uzavírat dohody, 

popsaných výše, mohou být také hry kooperativní a koaliční. 

 U koaličních her zkoumáme tvorbu a chování koalic a jejich vzájemné vyjednávání. 

 „O kooperativní hře mluvíme tehdy, jestliže se zajímáme o jednu univerzální koalici 

všech hráčů, podmínky její existence a rozdělení užitku mezi její členy.“
42

 Kooperativní hry 

jsou v zásadě brány jako součást koaličních her. 

 Prostřednictvím kooperačních a koaličních her můžeme studovat chování firem 

v kartelu.  

 Teorie těchto her zahrnuje dvě významné části, a to: „hry s postranními výplatami“ a 

„hry bez postranních výplat“. 

 Při hře s postranními výplatami je každá koalice homogenním celkem, řídí se jednou 

společnou strategií a získává jednu společnou výhru. Výhra se pak rozděluje mezi členy 

koalice podle předem stanoveného schématu.  

 Ve hře bez postranních výplat je každý hráč sám za sebe, získává vlastní výhru a má 

svou vlastní strategii, kterou ale v rámci koaliční spolupráce koordinuje s ostatními členy 

koalice. Koordinace jednotlivých strategií probíhá tak, aby členové získali své výhry ve 

vzájemných dohodnutých proporcích. 

 Podstatou kooperativních a koaličních her je ochota hráčů vzájemně spolupracovat, 

popř. vycházet vstříc potřebám svých koaličních partnerů.  Zároveň ale všichni hráči sledují 

svůj vlastní užitek a nechtějí dopustit jeho snížení. Tyto dvě protichůdné síly se musí 

                                                 
41

Mareš, M. Principy strategického chování, str. 56.  
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Mareš, M. Principy strategického chování, str. 76.  
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koordinovat. Nejdříve při vytváření koalic, kdy jsou hráči ochotni účastnit se koalice, jen 

pokud se jejich vlastní užitek nesníží. Hráči tedy primárně nevyžadují zvýšení své výplaty při 

vstupu do koalice – tzv. „princip koaliční solidarity“. Druhou situací, kdy je třeba sladit tyto 

protichůdné požadavky, je vyjednávání o rozdělení výhry mezi členy koalice. Každý z nich by 

chtěl výhru celou pro sebe, ale je třeba přijmout takové řešení, které motivuje členy koalice 

k další spolupráci a zároveň zachovává princip spravedlnosti, ať už je její pojetí jakékoli. 

 Pokud aplikujeme poznatky z ekonomie a teorie her na kartelové dohody, zjistíme, 

z čeho vyplývají úskalí kartelových dohod, jako např. neochota členů poskytovat pravdivé a 

úplné informace o výrobě, nákladech, výstupu apod., vyplácení tzv. postranních plateb členy 

kartelu, kteří mají vysoké zisky, těm členům, kteří jsou ziskoví málo, aby je motivovali 

k setrvání v kartelu. Dalším problémem kartelu může být tajné zvyšování produkce u těch 

jeho členů, kteří vyrábějí výstup, jehož cena je nad mezními náklady, což může ohrozit 

cenovou strategii kartelu. Dále je pro kartel složité a nákladné zjišťování tržní poptávkové 

křivky, za účelem stanovení optimálního výstupu. A také fakt, že jsou kartely ve většině zemí 

zakázané a tudíž dodržování kartelových dohod není možné vynutit právní cestou, vede 

k tomu, že je kartel velmi nestabilní formou obchodního uspořádání. 

 

3.4 Užitek spotřebitele 

 

 Spotřebitel si může na trhu vybírat z nepřeberného množství statků. Pro získání 

každého z těchto statků musí vynaložit určitou část svého důchodu (příjmu). Chování 

spotřebitele v ekonomickém smyslu je myšlen způsob, jakým jednotlivci vynakládají svůj 

důchod. 

 Teorie spotřebitele předpokládá, že spotřebitelé se chovají racionálně, a tedy 

maximalizují svůj užitek. Užitek vyplývá z preferencí spotřebitele. Preference jsou závislé na 

mnoha faktorech např. biologické, společenské, kulturní, aj. Spotřebitel je při svém výběru 

omezován výší svého důchodu. 

 Spotřebitelé si vybírají mezi tzv. spotřebními koši, což jsou různé soubory statků. Při 

svém rozhodování spotřebitel volí podle svých preferencí takový spotřební koš, který mu 

přinese největší užitek. Pro zjednodušení analýzy spotřebitelských preferencí používáme 

axiomy: 

 axióm úplnosti srovnání: podle tohoto předpokladu uvažujeme, že každé dva 

spotřební koše můžou být srovnávány z hlediska preferencí spotřebitele. To znamená, 

že spotřebitel je schopen seřadit koše podle preferencí; 
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 axióm tranzitivity: jestliže máme tři spotřební koše A, B a C, pak musí platit: je-li C 

preferováno před B a zároveň B preferováno před A, pak bude i C preferováno před 

A; čili právě tehdy, když C > B ʌ B > A => C > A. 

 V některých modelech chování spotřebitele je použit také axiom nepřesycenosti, 

který říká, že větší množství určitého statku je vždy preferováno před menším množstvím 

tohoto statku. 

 

3.4.1 Měření užitku 

 

 Maximalizace užitku nastává tehdy, když spotřebitel nalezne nejvíce preferovanou 

situaci. Problémem, se kterým se teorie užitku potýká, je měřitelnost užitku a způsob jeho 

měření. Existují dva způsoby přístupu k měření užitku: kardinalistický a ordinalistický. 

  

3.4.1.1 Kardinalistický přístup 

 Podle kardinalistického přístupu je užitek přímo měřitelný. Celkový užitek (TU) 

vyjadřuje celkové uspokojení potřeb při spotřebě určitého množství statku. Mezní užitek 

(MU) ukazuje, jak se změní celkový užitek při změně spotřebovávaného množství určitého 

statku o jednotku.  

 Na Obr. 2.4-1 můžeme vidět, že s rostoucím množstvím spotřebovávaného statku (X) 

roste i celkový užitek (TU), ale přírůstky se s každou další jednotkou snižují. Z toho vyplývá, 

že funkce mezního užitku (MU) je klesající a hovoříme o zákonu klesajícího mezního užitku. 

Celkový užitek roste až do tzv. bodu nasycení (A resp. A‘). Od tohoto bodu zase klesá a 

mezní užitek je záporný.  
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Obr. 3.4-1 

  

  Množství daného statku, při kterém se spotřebitel dostane do bodu nasycení a zda se 

do něj vůbec dostane, záleží na povaze statku a preferencích spotřebitele. 

 Užitek je funkcí množství spotřebovávaných statků, tedy: 

U = f (X1, X2,...Xn) 

kde X1, X2,...Xn jsou množství spotřebovávaných statků. A pokud budeme uvažovat dva 

statky, pak: 

MUX =    a   MUY =  

 

3.4.1.2 Ordinalistický přístup 

 K tomuto přístupu se ve většině případů přiklání současné ekonomické teorie. Podle 

ordinalistické verze teorie užitku není užitek přímo měřitelný, spotřebitel je pouze schopen 

srovnat spotřební situace podle preferencí, není schopen určit konkrétní velikost užitku. Pro 

grafické znázornění používáme tzv. indiferenční křivky. Indiferenční křivka znázorňuje 

množinu kombinací statků X a Y se stejným celkovým užitkem. Indiferenční křivky mohou 

mít různé tvary podle toho, jaké preference má spotřebitel vůči daným statkům. 

 

3.4.2 Optimum spotřebitele 
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MU 
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 Optimum spotřebitele představuje takovou volbu statků, ze které má největší užitek a 

která současně respektuje jeho tržní možnosti (výši důchodu a ceny statků na trhu). 

 Podle kardinalistického přístupu dosahuje spotřebitel svého optima při volbě jednoho 

statku v bodě, kdy se mezní užitek z toho statku rovná jeho ceně (MUX = PX). Optimální 

kombinace dvou statků nastává podle kardinalistů tehdy, když: 

MUX / PX = MUY / PY 

 Ordinalistický přístup používá pro určení optimální kombinace statků poměr mezních 

užitků – mezní míru substituce. Optimální varianta nastává, jestliže poměr, ve kterém je 

spotřebitel ochoten nahrazovat jeden statek druhým, je roven poměru, ve kterém je může 

směnit na trhu. 

 

3.4.3 Přebytek spotřebitele, hospodářský blahobyt 

 

 Přebytek spotřebitele je rozdíl mezi celkovým užitkem, který spotřebiteli přinese 

spotřebovávané množství určitého statku, a výdaji vynaloženými na jeho získání. Kromě 

přebytku spotřebitele může nastat také přebytek výrobce, který je dán rozdílem mezi prodejní 

cenou a mezními výrobními náklady. 

 Spotřebitelský blahobyt je součtem všech individuálních přebytků jednotlivých 

spotřebitelů. Analogicky pak přebytek výrobců bude suma přebytků všech jednotlivých 

výrobců. 

 Celkový hospodářský blahobyt je dán součtem celkového přebytku spotřebitelů a 

celkového přebytku výrobců.  

 

3.5 Ekonomické cíle soutěžní politiky 

 

 „Nejobecnějším cílem kartelově právních předpisů je posílení a zachování tržní 

ekonomiky prostřednictvím právních mechanismů k zajištění svobody soutěže a k omezení 

nadměrné hospodářské moci tam, kde tato moc ohrožuje účinnost soutěže (tedy naplňování 

jejich tzv. funkcí).“
43

  

 Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.5, cílem amerického soutěžního práva a jedním z cílů 

soutěžní politiky v EU je spotřebitelský blahobyt a jeho maximalizace. Zakázána by tedy 

měla být především taková jednání, která tento blahobyt snižují. „... zjednodušeně řečeno, že 

                                                 
43

 Bejček, J. Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu, str. 20 
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by se soutěžní úřad měl zaměřit na ta jednání, která vedou k tomu, že si dotčené zboží (či 

služby) může koupit méně spotřebitelů, než by bylo za ně ochotno zaplatit odpovídající cenu 

při situaci na trhu prosté namítaného jednání.“
44

 Z uvedeného vyplývá, že nebezpečná jsou 

jednání, která mají za následek zvýšení ceny (oproti ceně, která by na trhu vznikla při 

neporušené soutěži), resp. která snižují množství zboží nabízeného na trhu. Z ekonomického 

pohledu vedou taková jednání k tzv. alokační neefektivitě. 

 Levý graf na Obr. 2.5.-1 znázorňuje alokační efektivitu v podmínkách dokonalé 

konkurence. Velikost rovnovážného výstupu je Q*, celkový spotřebitelský užitek znázorňuje 

oblast A0Q*B, celkové výrobní náklady znázorňuje oblast C0Q*B. Rozdíl mezi těmito dvěma 

oblastmi představuje přebytek výrobců (žlutá plocha P*CB) a přebytek spotřebitelů (fialová 

plocha AP*B). 

 

 

Obr. 3.5-1 

 

 Graf napravo znázorňuje situaci na trhu s kartelovou dohodou. Z grafu je vidět, že 

oproti dokonalé konkurenci je cena vyšší a výstup nižší. Fialový trojúhelník představující 

přebytek spotřebitele se zmenšil, zatímco přebytek výrobce (P*CEF) se zvětšil. Oblast 

P*HGF představuje část přebytku spotřebitelů, kterou kartel přeměnil na svůj zisk. Celkový 

přínos odvětví pro společnost (fialová a žlutá oblast) je u kartelu menší než v dokonalé 

konkurenci. Tento pokles znázorněný oblastí FEB, je nazýván jako ztráta mrtvé váhy. 

Z uvedených faktů vyplývá, že kartel je alokačně neefektivní tržní struktura. 
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4. Možnosti postihování kartelových dohod, jejich zhodnocení a 

návrhy na zlepšení  

 

 Postihování kartelových dohod má dvě hlediska – veřejnoprávní a soukromoprávní. 

Soukromoprávní prosazování soutěžního práva je pouze druhořadé a ve vztahu k veřejnému 

prosazování má jen doplňkovou funkci. „... nejzřetelnější funkcí soukromoprávního 

prosazování je dosáhnutí kompenzace poškozeného za negativní důsledky, které se vůči němu 

projevily porušením soutěžních pravidel, typicky jde o náhradu škody, která byla způsobená 

individuálnímu subjektu porušením soutěžních pravidel.“
45

  Kromě náhrady škody se tímto 

způsobem lze domáhat také zdržení se protiprávního jednání nebo odstranění závadného 

stavu. Soukromoprávní prosazování soutěžního práva tedy slouží především jako prostředek 

k odstrašení před uzavíráním kartelových dohod.  

 Veřejnoprávní prosazování soutěžního práva vykonávají orgány veřejné moci, které 

dohlížejí na dodržování soutěžního práva. „Situace v České republice, stejně jako v ostatních 

členských státech EU, specifická tím, že řízení ve vztahu k jednání, které má negativní účinky 

na území ČR, je oprávněna vést vedle českého ÚOHS i komunitární Komise, a do určité míry 

i soutěžní orgány jiných členských států.“
46

 Spolupráce mezi těmito jednotlivými soutěžními 

orgány v rámci EU probíhá v rámci tzv. Evropské soutěžní sítě (ECN – Europian competition 

network) 

 

4.1 Evropská soutěžní síť 

 

 ECN je tvořena Komisí a soutěžními orgány jednotlivých členských států a má být 

prostředkem ke koordinaci a spolupráci mezi těmito orgány v zájmu zachování 

konzistentnosti rozhodovací praxe po modernizaci komunitárního soutěžního práva.. ECN „... 

poskytuje platformu, na které mohou soutěžní orgány EU koordinovat své postupy při 

prosazování soutěžního práva, zajišťovat konzistentnost svých aktivit a diskutovat otázky 

soutěžní politiky.“
47

 Komise má pravomoc vydávat blokové výjimky, vybrat si případy, které 

bude řešit nebo odejmout případ NSÚ a rozhodnout v něm sama. Komise nese hlavní 

zodpovědnost za konzistentnost rozhodování v rámci ECN. NSÚ jsou povinny informovat 

                                                 
45

 Raus, D; Oršulová, A. Kartelové dohody, str. 297. 
46

 Petr, M. a kol. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR, str. 383. 
47

 tamtéž, str. 385. 
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Komisi o svých rozhodnutích alespoň třicet dní před jejich vydáním. K nim pak Komise může 

NSÚ poskytnout své stanovisko, které je v zásadě neformální, nicméně NSÚ se jimi řídí.  

 Řízení by mělo být vedeno tzv. dobře umístěným orgánem. Dobře umístěný je takový 

orgán, k jehož území má zakázaná dohoda jasný vztah, který je schopen shromáždit dostatek 

podkladů pro posouzení případu, a má pravomoc přikázat zjednání nápravy či uložit pokutu. 

Dobře umístěné jsou tedy ve většině případů jednotlivé NSÚ. V případech porušení 

komunitárního práva je za dobře umístěnou považována Komise. Komise se však nezabývá 

všemi případy, volí si je podle svých priorit. V případech, kdy dojde k porušení práva ve více 

než třech členských státech, a v případech, které mohou přispět k rozvoji a konzistentnosti 

judikatury, se Komise považuje za zvlášť dobře umístěnou. 

 Řízení v určité věci vede zpravidla jen jeden orgán, který však nemusí mít k dispozici 

všechny důkazy. U Komise není tento problém nijak velký, protože její jurisdikce zahrnuje 

celou EU. NSÚ jsou oprávněny na svůj účet požádat jiný členský NSÚ, o provedení 

vyšetřovacích úkonů pro ověření, zda došlo v jeho jurisdikci k porušení soutěžního práva. 

 

4.2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) 

 

 „Posláním Úřadu je zajistit takové fungování trhů, které bude v souladu s pravidly 

hospodářské soutěže a bude přinášet prospěch spotřebitelům.“
48

 Úřad také dohlíží na 

transparentnost u veřejných zakázek a koncesí. 

 ÚOHS sídlí v Brně a je ústředním orgánem státní správy, jehož rozhodovací činnost je 

zcela nezávislá. ÚOHS je pověřen veřejným prosazováním soutěžního práva v ČR. Do čela 

ÚOHS je prezidentem na návrh vlády jmenován předseda. Jeho funkční období je šest let a 

nesmí být členem žádné politické strany či hnutí. Jedna osoba může být jmenována předsedou 

maximálně dvakrát. 

 

4.2.1 Správní řízení před ÚOHS 

 

 Sankční správní řízení před ÚOHS je správním řízením a řídí se Správním řádem, 

pokud OHS nestanoví jinak. Podle zásady subsidiarity je tedy Správní řád obecným 

předpisem správního práva a OHS je vůči němu lex specialis.  

                                                 
48

 ÚOHS. Poslání a kompetence. [on-line]. © 2006 - 2012 [cit. 2012-07-11]. Dostupné z: 

http://www.compet.cz/o-uradu/poslani-a-kompetence/ 
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4.2.1.1 Vyšetřovací fáze 

 První fází ještě před zahájením samotného správního řízení je vyšetřovací fáze. 

Podnětem pro zahájení této fáze mohou být podněty třetích osob nebo vlastní poznatky 

ÚOHS. Třetí osoby mohou podněty podávat svým jménem nebo anonymně. ÚOHS je 

povinen do třiceti dnů od obdržení podnětu informovat osobu která podala podnět, k jakému 

výsledku v daném případě došel. Tyto podněty nejsou návrhem na zahájení sankčního řízení, 

neboť toto řízení není řízením návrhovým. v této fázi řízení může ÚOHS provádět 

vyšetřovací úkony, požadovat poskytnutí informací nebo zahájit řízení z moci úřední.  

 Účelem vyšetřovací fáze je zjistit, zda došlo k porušení OHS. Pokud zákon nebyl 

porušen, správní řízení není zahájeno. Pokud zákon porušen byl, nebo existuje důvodné 

podezření, že byl porušen, zpravidla zahájí ÚOHS správní řízení. ÚOHS nicméně nemá 

povinnost správní řízení zahájit, zahájení řízení je ponecháno na jeho odborné úvaze. 

 

4.2.1.2 Průběh správního řízení 

 „...sankční řízení ve věcech zakázaných dohod ... se zahajují z moci úřední, přičemž 

ÚOHS je povinen předmět řízení náležitě vymezit, po zahájení řízení postupovat v souladu se 

základními zásadami správního řádu a vést řízení k očekávanému výsledku – vydání 

rozhodnutí.“
49

 Subjekty správního řízení jsou ÚOHS a účastníci řízení. Účastníky řízení jsou 

ti soutěžitelé, o jejichž právech a povinnostech je rozhodováno ve správním řízení. Účastníci 

řízení mají právo nahlížet do spisu. Z nahlížení jsou podle § 21c odst. 1 vyloučeny části spisu 

obsahující obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství. V rámci řízení je 

také využíváno institutu sdělení výhrad. „ Inspirací pro zakomponování sdělení výhrad do 

OHS bylo zcela zřetelně statement of objections příznačné pro řízení před Komisí, kde 

představuje formální krok v rámci vyšetřovací procedury sloužící k tomu, aby Komise 

písemně informovala dotčené podniky, v čem spatřuje porušení soutěžních pravidel, stanovila 

jim lhůtu k vyjádření a tímto způsobem jim umožnila realizaci práva být slyšen.“
50

 Obsahem 

sdělení výhrad je tedy shrnutí podkladů pro vydání následného rozhodnutí.  
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4.2.1.3 Rozhodování ÚOHS ve správním řízení 

 ÚOHS je oprávněn vydávat jak rozhodnutí, tak usnesení. ÚOHS může vydat 

předběžné opatření, aby mohly být zatímně upraveny poměry účastníků řízení. „ÚOHS sahá 

po nařízení předběžného opatření, snad s přehnaným respektem k mimořádnosti uvedeného 

institutu, jen výjimečně.“
51

 V případech kdy ÚOHS přistoupí k předběžnému opatření, 

většinou ukládá účastníkům řízení, aby se něčeho zdrželi nebo naopak něco vykonali. 

 „Bylo-li soutěžitelům prokázáno, že spáchali správní delikt, tj. uzavřeli zakázanou 

dohodu ..., pak sankční řízení v soutěžních věcech standardně končí deklarací protisoutěžního 

jednání a jeho zákazem do budoucna, uložením sankce, popř. opatření k nápravě. ÚOHS 

řízení zastaví, když se mu nepodaří prokázat účastníkům řízení protisoutěžní jednání. 

Opatření k nápravě ukládá ÚOHS, podle § 20 odst. 4, za účelem obnovení účinné 

hospodářské soutěže na trhu, a pro jeho splnění stanoví přiměřenou lhůtu. Uložení opatření 

k nápravě nevylučuje, aby byla zároveň uložena pokuta.  

 Ačkoliv se podle § 25a OHS na lhůty pro vydání rozhodnutí v řízení před ÚOHS 

nepoužijí ustanovení Správního řádu, řídí se tyto lhůty jeho zásadami, především zásadou 

rychlosti a hospodárnosti řízení. ÚOHS by tedy měl rozhodovat každou věc v přiměřené 

lhůtě, s přihlédnutím k náročnosti a složitosti jednotlivých případů. V případě, že není 

dodržována zásada rychlosti a hospodárnosti řízení, slouží ke zjednání nápravy institut 

ochrany před nečinností.  

 Pokud nejsou účastníci řízení spokojeni s výsledkem řízení, mají k dispozici opravné 

prostředky. Opravné prostředky jsou řádné – odvolání a rozklad, a mimořádné – obnova řízení 

a přezkum řízení. Nejčastěji využívaným je rozklad. O rozkladu rozhoduje předseda ÚOHS, 

jeho pomocným orgánem je rozkladová komise. 

 

4.2.1.4 Důkazy ve správním řízení před ÚOHS 

 Stěžejní činností ÚOHS je obstarávání důkazů. ÚOHS má právo na poskytnutí 

informací, ve své žádosti ale musí uvést její právní důvod a účel šetření. Soutěžitelé, které 

ÚOHS osloví písemně, jsou povinni ve stanovené lhůtě požadované informace, podklady či 

obchodní záznamy poskytnout. ÚOHS může být nařízeno také ústní jednání, nebo může 

získávat důkazy prostřednictvím svědeckých výpovědí. Jedním ze základních nástrojů 

k získávání důkazů, je neohlášené šetření na místě, tzv. dawn raid. Toto šetření probíhá 

většinou v tzv. obchodních prostorách, což jsou „... jakékoliv pozemky, objekty, místnosti či 
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dopravní prostředky, které jsou soutěžiteli užívány při jejich činnosti v hospodářské 

soutěži...“
52

 Výjimečně může šetření probíhat i v prostorách, které nejsou užívány k činnosti 

v hospodářské soutěži. 

  

4.2.2 Řízení s komunitárním prvkem 

 

 „Ustanovení § 21h OHS upravuje řízení s komunitárním prvkem. Podle úvodních 

ustanovení OHS totiž platí, že se tento zákon použije obdobně i na řízení ve věcech 

soutěžitelů, jejichž jednání by mohlo mít vliv na obchod mezi členskými státy Společenství 

podle článků 101 a 102 SFEU.“
53

 V zásadě upravuje tři základní procesní situace, které 

mohou nastat při řízení s komunitárním prvkem. Jednak ÚOHS může vést řízení sám a 

souběžně aplikovat komunitární právo, nebo může nastat situace, kdy řízení zahájí ÚOHS i 

Komise nebo jiný NSÚ. A dále také upravuje „že rozhodne-li se Komise o provedení šetření 

podle čl. 21 Nařízení 1/2003, podá buď sama, nebo ÚOHS u Krajského soudu v Brně 

příslušný návrh na zahájení řízení tak, aby mohlo být uskutečněno řízení o předběžném 

souhlasu s provedením šetření v jiných než obchodních prostorách ve věcech ochrany 

hospodářské soutěže.“
54

 

  

4.2.3 Alternativní řešení soutěžních problémů 

 

 S rostoucím počtem porušení soutěžního práva a nedostatkem veřejných prostředků, 

bylo třeba najít alternativní postup, který by umožnil rychlejší a méně nákladné řešení 

soutěžních problémů. „Za alternativní přitom považujeme takový postup soutěžního orgánu, 

který je v některých, zpravidla procesních, ohledech odlišný od běžného řízení o porušení 

soutěžního práva a který bychom mohli označit za tzv. odklon v řízení.“
55

 ÚOHS má ze 

zákona „možnost rozhodnout o uložení opatření, která společně navrhli účastníci řízení.“
56

 Za 

takové alternativní opatření je považováno řízení o přijetí závazků a proces narovnání. 
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4.2.3.1 Řízení o přijetí závazků 

 V řízení o přijetí závazků většinou soutěžní orgán nekonstatuje porušení soutěžního 

práva a tím pádem není uložena sankce. Základem tohoto řízení je spolupráce domnělého 

porušitele se soutěžním orgánem, což by mělo vést k rychlejšímu, flexibilnějšímu a 

efektivnějšímu řešení problému. Výhodou řízení o přijetí závazků je výrazně menší počet 

napadených rozhodnutí o přijetí závazků u soudu, pro účastníka řízení je omezena negativní 

publicita související s udělením pokuty. Řízení o přijetí závazků je možné i v komunitárním 

soutěžním právu. Účastníci řízení mohou navrhnout závazky vedoucí k obnovení účinné 

hospodářské soutěže společně nebo individuálně, a to nejpozději do patnácti dnů po obdržení 

sdělení výhrad. Svým společným návrhem jsou pak vázáni mezi sebou, vůči ÚOHS a 

případně vůči třetím osobám. ÚOHS má možnost navržené závazky odmítnout, jestliže pro 

něj nejsou dostatečné vzhledem k obnovení hospodářské soutěže. Příkladem takového 

odmítnutí návrhu o přijetí závazků je rozhodnutí ÚOHS
57

 v případu firmy DELLUX CZ, 

s.r.o., která byla podezřelá z uzavírání vertikálních dohod s odběrateli o dodržování 

maloobchodních cen stanovených firmou DELLUX CZ. V průběhu řízení navrhl účastník 

řízení tyto opatření: u některých značek distribuované kosmetiky již uzavřel s odběrateli nové 

smlouvy, které nahradily smlouvy posuzované, a u dalších značek o nových smlouvách jedná. 

ÚOHS návrh odmítl s tím, že:  

  „Podle Oznámení Úřadu nemůže být rozhodnutí o závazcích 

(přijetí navržených opatření) vydáno, pokud jednání, které Úřad pokládá 

na základě dosud provedených důkazů za závadné, již bylo realizováno 

a mělo (nebo mohlo mít) za následek podstatné narušení hospodářské 

soutěže (§ 7 odst. 4 zákona). Úřad zastává stanovisko, že vzhledem k těmto 

zákonným podmínkám může být rozhodnutí o závazcích přijato pouze, 

pokud se jedná o a) méně závažný delikt, b) závažný delikt ve formě 

dohody narušující soutěž, jenž nebyl dosud plněn, c) závažný delikt, který 

byl ukončen, který měl omezený dopad na hospodářskou soutěž a který 

nevykazoval znaky hard-core omezení dle § 6 odst. 2 zákona. Za závažný 

delikt je dle Oznámení Úřadu považována i vertikální dohoda o určení cen 

pro další prodej.“ 

 Jelikož smlouvy obsahovaly dohody o přímém určení cen, které jsou považovány za 

hard-core dohody se závažným dopadem na hospodářskou soutěž, a posuzované smlouvy již 
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byly některými prodejci plněny, neshledal ÚOHS navržená opatření dostatečnými a 

pokračoval ve správním řízení. 

  

4.2.3.2 Řízení o narovnání 

 Cílem řízení o narovnání je stejně jako u řízení o přijetí závazků zjednodušení a 

urychlení řízení, větší efektivita a snížení počtu rozhodnutí napadených u soudů. Základní 

podmínkou tohoto řízení je přiznání soutěžitele k účasti na protiprávním jednání. Soutěžní 

orgán a porušitel se musí shodnout na povaze a délce trvání protisoutěžního jednání a na 

maximální výši pokuty, na kterou je porušitel ochoten přistoupit. „Dohody v těchto důležitých 

otázkách vede k urychlení správního řízení, přičemž odměnou porušiteli je uložení méně 

závažné sankce. Pravidlem je, že se porušitel vzdá některých práv, na které by jinak měl 

v běžném řízení nárok (právo nahlížet do spisu, právo odvolat se apod.)“
58

 

 V českém právu sice řízení o narovnání není upraveno, nicméně ÚOHS jej již 

v několika případech využil. Na řízení o narovnání tedy není právní nárok a ÚOHS jej bude 

využívat jen v případech, kdy tento institut pomůže k rychlému a efektivnímu řešení. Na 

rozdíl od komunitární úpravy, aplikuje ÚOHS řízení o nápravě na horizontální i vertikální 

dohody. 

 Zatímco cíle řízení o přijetí závazků a řízení o narovnání jsou víceméně totožné, 

zásadním rozdílem mezi nimi je závěr přijatý na jejich konci. V řízení o narovnání je 

konstatováno porušení soutěžního práva, zatímco u řízení o přijetí závazků nikoli. 

 

4.2.4 Sankce za porušení soutěžního práva ve správním řízení 

 

 „Sankcí ... lze rozumět opatření správního orgánu, jímž je příslušný soutěžní úřad, 

které je následkem porušení povinnosti stanovené zákonem, resp. stanovené na základě 

zákona.“
59

 Čím závažnější porušení pravidel nastalo, tím více se sankce pohybují u horní 

hranice zákonem stanoveného limitu. Pokud ÚOHS nezahájí správní řízení do pěti let ode 

dne, kdy se dozvěděl o porušení soutěžního práva, zaniká odpovědnost za tento správní delikt. 

Sankce udělované ÚOHS jsou: 

 peněžité sankce 

 opatření k nápravě 
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 sankce procesní/pořádkové povahy 

 

4.2.4.1 Peněžité sankce 

 Jestliže ÚOHS prokáže soutěžitelům protisoutěžní jednání, pak je spolu 

s konstatováním tohoto jednání oprávněn uložit těmto soutěžitelům peněžní sankci – pokutu. 

ÚOHS může uložit pokutu i opakovaně. 

 Pokutu lze uložit jen soutěžiteli, který je účastníkem kartelové dohody, a který má 

současně právní subjektivitu. Pokuta může být uložena také orgánům státní správy, územní 

samosprávy nebo zájmové samosprávy. 

 Konkrétní výše pokuty závisí na zvážení všech okolností případu, polehčujících či 

přitěžujících okolnostech a není tedy stanovena zákonem. Ukládané sankce mají dvě složky: 

 represivní, která je postihem za konkrétní porušení pravidel hospodářské soutěže; 

 preventivní, která má za úkol odradit postihovaného porušitele od dalšího porušení 

(individuální prevence) a ostatní soutěžitele odstrašit od potenciálního porušení 

(generální prevence) 

 Ačkoli má být uložená pokuta pro soutěžitele citelná, nesmí být její výše pro něj 

likvidační. Pokuta za porušení § 3 odst. 1, § 7 odst. 2 nebo § 20 odst. 4 pro soutěžitele – 

fyzickou osobu může dosáhnout až 10 000 000 Kč. Pro soutěžitele – právnické osoby a 

podnikající fyzické osoby může výše pokuty za porušení těchto ustanovení dosáhnout až 

10 000 000 Kč nebo 10% z jejich čistého obratu za poslední účetní období. Pokuta pro 

sdružení soutěžitelů může být uložena až do výše 10% z úhrnu čistých obratů jeho členů 

dosažených za poslední účetní období. Zásady pro stanovování výše pokut jsou uvedeny 

v Zásadách postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut, 

zveřejněných na www stránkách ÚOHS. 

 Pokuta může být ÚOHS udělena do deseti let od okamžiku, kdy došlo k porušení 

soutěžních pravidel. „V případě trvajícího správního deliktu, jakým je uzavřen a plnění 

kartelové dohody, začíná objektivní lhůta plynout od okamžiku, kdy bylo protiprávní jednání 

ukončeno.“
60

 

  Nejvyšší pokuta za porušování pravidel hospodářské soutěže byla uložena výrobcům 

tzv. plynem izolovaného spínacího ústrojí (PISU). Šlo tzv. big rigging kartel, kdy členové 

koordinovali své nabídky tak, aby zakázku vyhrála předem určená společnost. 

V prvoinstančním řízení byla firmám udělena pokuta v celkové výši 979 221 milionů korun. 
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V řízení ve druhém stupni v roce 2007 byla dvěma firmám snížena pokuta a její celková výše 

klesla na 941 881 milionů korun. Toto rozhodnutí zrušil v červnu 2008 Krajský soud v Brně. 

Následně ÚOHS podal kasační stížnost, které bylo u NSS v roce 2009 vyhověno. Případ tedy 

opětovně projednává Krajský soud, který v prosinci 2009 řízení přerušil a položil předběžné 

otázky Soudnímu dvoru Evropské unie. 

 

4.2.4.2 Opatření k nápravě 

 Mimo pokuty může ÚOHS uložit splnění nápravných opatření. Tato opatření mají za 

cíl nápravu závadného stavu, odstranění negativních dopadů protisoutěžního jednání nebo 

prevenci dalšího takového jednání v budoucnu. „Nápravným opatřením tedy může být 

soutěžitelům uloženo něco učinit, něčeho se zdržet, či něco strpět, přitom jeho účelem je 

obnovení původního stavu, jaký tu byl před uskutečněním protiprávního jednání, a odstranění 

závadných následků protisoutěžního jednání. 

 Opatření k nápravě lze dělit do dvou skupin 

 behaviorální; většinou přikazující soutěžiteli něco vykonat, něčeho se zdržel nebo něco 

strpěl; a 

 strukturální; vedou ke změnám ve vnitřním uspořádání soutěžitele, např. prodej části 

podniku, výrobních kapacit, aj.) 

 

4.2.4.3 Sankce procesní/ pořádkové povahy 

 „Možnost sankcí procesní povahy je dána potřebou zabezpečit „hladké“ a „ 

bezproblémové shromažďování důkazů a informací souvisejících s šetřením možného 

protisoutěžního jednání.“
61

  Tyto sankce jsou ukládány v případech, kdy soutěžitel 

nespolupracuje s úřadem, neposkytuje informace nebo podklady, které je povinen předložit či 

poskytnout. Podle § 22a odst. 2 a § 22c odst. 1 může výše sankce dosáhnout 300 000 korun 

nebo 1% z čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období. Sankce mohou být 

ukládány i opakovaně do souhrnné výše 10 000 000 korun nebo 10% z čistého obratu. Tuto 

pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy byla porušena daná povinnost. 
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4.3 Leniency program 

 

 Jak již bylo zmíněno, u nejzávažnějších porušení pravidel hospodářské soutěže 

(cenové kartely, dohody o rozdělení trhu, dohody o omezení nebo kontrole výroby, atd.) 

uděluje ÚOHS ty nejvyšší pokuty. Leniency program nabízí účastníkům těchto dohod snížení 

sankce nebo i možnost neudělení pokuty. Podmínkou je, aby soutěžitel dohodu nahlásil a 

poskytl všechny pro něj dostupné informace a důkazy. Účelem Leniency programu je posílení 

a zefektivnění vymáhání soutěžního práva a odhalení většího počtu kartelových dohod. 

Stávající Leniency program byl ÚOHS přijat v roce 2007 a je možné jej aplikovat jen na 

horizontální dohody. 

 Soutěžitel se v rámci Leniency programu může zcela vyhnout pokutě, jestliže 

poskytne ÚOHS důkazy či informace, které mohou vést k prokázání existence protisoutěžní 

dohody nebo jako první poskytne takové informace nebo důkazy, díky kterým bude ÚOHS 

moci provést šetření na místě. 

 Alespoň snížení pokuty může soutěžitel tehdy, když sice není první, kdo podal důkazy 

o dohodě, nicméně jím podávané důkazy hrají významnou roli vzhledem k informacím a 

důkazům která již má ÚOHS k dispozici. 

 Žadatelé musí v programu Leniency, kromě těch výše uvedených, splnit ještě další 

podmínky. „Žadatel o snížení pokuty musí splnit obdobné podmínky jako žadatel o ochranu 

úplnou; tzn. podmínku spolupráce, ukončení účasti na protiprávním jednání po podání 

žádosti, nepozměňování důkazů a neodhalování jakýchkoli skutečností souvisejících 

s obsahem podané žádosti o leniency.“
62

 

 Možným problémem Leniency programu může být jeho střet se soukromoprávním 

vymáháním soutěžních norem. „Žadatel o leniency předkládá soutěžnímu orgánu citlivé 

informace. V případě, kdy jsou tyto informace využity v soukromoprávním řízení, zejména 

před vydáním rozhodnutí soutěžního orgánu o protiprávním jednání, je žadatel o leniency 

znevýhodněn oproti ostatním účastníkům kartelové dohody, kteří se nerozhodli se soutěžním 

orgánem spolupracovat a předložit mu potřebné informace a důkazy.“
63

 Soukromoprávní 

zájem a zájem na lepším vymáhání soutěžního práva se tedy mohou v takovéto situaci jít proti 

sobě. Je tedy velmi důležité ochránit žádosti o leniency před odhalením mimo předmětné 

řízení. 

 

                                                 
62

 Petr, M. a kol. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR, str. 518. 
63

 Petr, M. a kol. Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR, str. 521. 
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4.4 Trestněprávní postihy za porušení soutěžního práva 

 

 „Otázka kriminalizace protisoutěžního jednání vstupuje do popředí problematiky 

vymáhání soutěžního práva, neboť peněžité sankce ukládané právnickým osobám jsou obecně 

považovány za mající relativně slabý odstrašující účinek, přičemž k dosažení opačného stavu 

je doporučováno zavedení sankcí vůči jednotlivcům, tedy fyzickým osobám.“
64

 Právnické 

osoby se totiž dopouštějí porušování soutěžních pravidel prostřednictvím fyzických osob. 

Peněžité tresty fyzických osob nemají takový odstrašující účinek, jako tresty odnětí svobody, 

protože peněžitý trest může být soutěžitelem fyzické osobě nahrazen, na rozdíl od  trestu 

vězení, který navíc znamená společenské a morální stigma.  

 Trestněprávní postihy jsou obecně považovány za nejzazší možnost regulace chování 

jednotlivců a ochrany společnosti. Jsou založeny na základě zásad zákonnosti a subsidiarity. 

Zásada zákonnosti v trestním právu říká, že trestné činy a trestní sankce musí být jasně, 

zřetelně, přesně a určitě vymezeny (trestním) zákonem. Trestní zákon musí obsahovat 

konečný výčet trestných činů a trestních sankcí. Čin je trestný pouze v případě, že byl 

zákonem stanoven jako trestný ještě předtím, než byl spáchán. § 12 odst. 2 trestního zákoníku 

vyjadřuje zásadu subsidiarity takto: „Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s 

ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje 

uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.“65 Trestněprávní postihy by tedy 

měly být uplatňovány jen v těch případech, postihy vycházející z jiných právních norem 

nejsou dostatečně efektivní, selhávají nebo jsou již vyčerpané. Postihy v trestním právu jsou 

ty nejcitelnější, a proto by jich mělo být užíváno jen pro ochranu základních právních hodnot 

před společensky zvlášť škodlivými činy. 

 Trestněprávní postihy za porušení pravidel hospodářské soutěže se tedy použijí, pouze 

pokud porušení pravidel může mít za důsledek závažné poškození některého ze základních 

celospolečenských zájmů. V případech, kdy dojde k poškození individuálních zájmů ostatních 

soutěžitelů, uplatní se správněprávní sankce a prostředky soukromoprávní ochrany. 

 

4.4.1 Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže 

 

 Do 31.12.2009 byly porušení pravidel hospodářské soutěže a nekalá soutěž upraveny v 

zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon, odděleně v § 127 a § 149. Podle § 127 odst. 1 mohl být 

potrestán peněžitým trestem nebo zákazem činnosti nebo až dvěma lety vězení ten, kdo 

                                                 
64

 tamtéž, str. 541. 
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závažným způsobem poruší právní předpisy o pravidlech hospodářského styku s úmyslem 

opatřit sobě nebo jinému neoprávněné výhody značného rozsahu. Pokud by tímto jednáním 

byla způsobena vážná porucha v hospodářské činnosti či zásobování nebo zkrácení příjmů 

státu ve značném rozsahu, byl by pachatel potrestán vězením na šest měsíců až pět let. 

 1.1.2010 nabyl účinnosti zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. V tomto novém 

zákoníku jsou porušování pravidel hospodářské soutěže a nekalá soutěž upraveny v § 248. Na 

rozdíl od staré úpravy v zák. č. 140/1961 je v novém trestním zákoníku úprava trestných činů 

v oblasti hospodářské soutěže mnohem konkrétnější. Trestné činy upravené v § 248 trestního 

zákoníku jsou úmyslnými trestnými činy. Trestné jsou dohody porušující OHS - dohody o 

určení ceny, rozdělení trhu nebo jiné dohody narušující hospodářskou soutěž, které jsou 

uzavřeny mezi konkurenty (tedy všechny horizontální dohody), a které způsobí jiným 

soutežitelům, spotřebitelům, zadavatelům nebo dodavatelům újmu většího rozsahu (alespoň 

50 000 Kč). Za horizontální dohody se považují i dohody smíšené. Tyto hard-core kartely „... 

jsou obecně považovány za nejzávažnější porušení soutěžního práva, neboť takové kartelové 

jednání má zpravidla velmi negativní dopad na ekonomiku jako celek, zejména pak na 

konečné spotřebitele, poněvadž v konečném důsledku vede ke zvýšení cen pro spotřebitele, ke 

zhoršení výběru a kvality nabízeného zboží.“
66

 Vertikální dohody trestné nejsou. Trestáním 

pouze horizontálních dohod je splněna zásada subsidiarity, kdy se trestněprávní postihy 

uplatňují jen u celospolečensky škodlivých a závažných jednání. „U dohod spadajících pod 

zákonnou nebo blokovou výjimku „povolení výjimky vylučuje trestní odpovědnost osoby 

nebo osob, které se takového jednání dopustily.“
67

 Taktéž dohody se zanedbatelným dopadem 

na hospodářskou soutěž nejsou zakázané a tudíž ani trestné, a je proto třeba posuzovat každý 

případ individuálně.  

 Pachatelem tohoto trestného činu může být jen „fyzická osoba, která z titulu svého 

zaměstnání, pracovního či funkčního zařazení, povolání nebo pozastavení atd. odpovídá za 

plnění hospodářských úkolů, při nichž musí dodržet příslušné závazné pravidlo.“
68

 

Individuální trestní odpovědnost přichází v úvahu také u členů kolektivních orgánů 

právnických osob (např. valná hromada, představenstvo), kteří hlasovali pro rozhodnutí 

porušující závazná pravidla hospodářského styku. Trestní odpovědnost nenesou tzv. pomocní 

realizátoři, což jsou většinou podřízení zaměstnanci, kteří pouze plní přidělené úkoly a 

v podstatě jim není známa povaha a dosah daného rozhodnutí. 
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 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
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 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II, str 2290. 
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 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II, str.2288. 
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 Trestněprávním postihem za uzavření zakázané dohody je odnětí svobody až na tři 

léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty. Pokud pachatel spáchá 

tento trestný čin jako člen organizované skupiny nebo ho spáchá opakovaně, způsobí tímto 

trestným činem značnou škodu nebo získá pro sebe či jiného prospěch větší než 500 000 Kč, 

bude odsouzen k odnětí svobody na šest měsíců až pět let, peněžitému trestu nebo propadnutí 

věci či jiné majetkové hodnoty. Pachatel bude potrestán vězením na dvě až osm let, jestliže 

svým činem způsobí škodu velkého rozsahu, získá pro sebe či pro jiného prospěch větší než 

5 000 000 Kč nebo jinému způsobí úpadek. 

  

4.4.2 Trestní odpovědnost právnických osob 

 1.1.2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 

osob, který znamenal významný průlom v českém trestním právu. Do té doby mohla být 

pachatelem trestného činu jen fyzická osoba. Tato nová právní úprava by měla pomoci např. 

v oblasti ochrany životního prostředí nebo hospodářské kriminality. V zákoně jsou taxativně 

vymezeny trestné činy, za které je možno stíhat právnické osoby. Dle § 8 tohoto zákona je 

právnická osoba trestně zodpovědná za protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo v jejím 

zájmu nebo v rámci její činnosti, pokud se tohoto činu dopustí její statutární orgán či jeho 

člen, ten, kdo vykonává u této právnické osoby řídící či kontrolní činnost nebo vykonává 

rozhodující vliv nebo zaměstnanec při plnění pracovních úkolů. Podle tohoto zákona může 

být pro týž skutkový základ stíhána vedle právnické osoby i osoba fyzická. Management 

firem se tedy nemůže schovávat za trestní odpovědnost právnických osob. Trestem, který 

může být právnické osobě uložen za spáchání trestného činu je zrušení právnické osoby, 

propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz 

činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek, zákaz přijímání dotací a subvencí nebo uveřejnění 

rozsudku. 

 Poměrně překvapivou informací je, že v taxativním výčtu trestných činů, pro které je 

možné vyvozovat trestněprávní odpovědnost právnických osob, chybí trestné činy definované 

v § 248 trestního zákoníku. V článku Petra Rafaje
69

 (viz. Příloha č. 3) o pravděpodobných 

důvodech tohoto vyjmutí. Tyto trestné činy byly pravděpodobně vynechány z důvodu 

nemožnosti souběhu trestního stíhání a správního řízení v téže věci. Fakt, že by orgány činné 

v trestním řízení zahájily vyšetřování v určité věci, by znamenalo nemožnost zahájení a 
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 Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II, str. 2301. 
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 ÚOHS. Články a přednášky 2011. [on-line]. © 2006 - 2012 [cit. 2012-07-11]. Dostupné z: 
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vedení řízení v této věci před ÚOHS. Podle Petra Rafaje také nemají orgány činné v trestním 

řízení dostatek zkušeností a odborných pracovníků ve věcech ochrany hospodářské soutěže, 

nemohou vydávat předběžná a nápravná opatření a nemohou přímo aplikovat článek 101 

Smlouvy o fungování EU. 

 

4.5 Zhodnocení právních úprav v oblasti ochrany hospodářské soutěže a 

kartelových dohod a návrhy na zlepšení 

 

4.5.1 Vlastní výzkum 

 

 V rámci tvorby této práce mě zajímalo, jaký postoj má vůči kartelovým dohodám 

veřejnost a nakolik je o těchto dohodách informována. Sestavila jsem proto dotazník o devíti 

otázkách, z toho tři byly identifikační. Zvolila jsem rozdělení respondentů dle pohlaví, věku a 

vzdělání. Vyhodnocení dotazníku, včetně grafického zpracování jsem provedla pomocí 

programu MS Excel. Dotazník uvádím v příloze č. 1. 

 Celkový počet respondentů byl 143. Procentuální a grafické rozdělení respondentů 

podle pohlaví, věku a vzdělání (otázky č. 1., 2., 3.) přikládám v příloze č. 2. 

 Na otázku č. 4., ve které jsem zjišťovala, zda se respondenti domnívají, že kartelové 

dohody mohou negativně ovlivňovat spotřebitele, 91% respondentů uvedlo, že ano, 8% ne a 

1% nevědělo. 

 

 

 

Obr. 4.5-1 
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 V otázce č. 5 jsem zjišťovala, zda si respondenti vzpomínají na nějaký případ 

kartelových dohod. 53% respondentů si na žádný případ nevzpomínalo, 47% respondentů 

odpovědělo kladně a v odpovědích nejčastěji uváděli kartelové dohody mobilních operátorů a 

čerpacích stanic. 

 

 

Obr. 4.5-2 

 Drtivá většina (80% respondentů) odpověděla na otázku č. 6, že média by měla více 

informovat o kartelových dohodách. 8% respondentů odpovědělo, že neví, a 12% respondentů 

je toho názoru, že není potřeba více informovat o kartelových dohodách. 

 

 

Obr. 4.5-3 
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 V otázce č. 7, zda si respondenti myslí, že by větší informovanost veřejnosti pomohla 

v boji proti kartelovým dohodám si 72% respondentů myslí, že ano, 19% je opačného názoru 

a 9% zvolilo možnost „nevím“.  

 

Obr. 4.5-4 

 Co se týče výše udělovaných pokut za kartelové dohody, 57% respondentů na otázku 

č. 8 odpovědělo, že jejich výše není dostatečná, 34% respondentů si myslí, že dostatečná je a 

8% respondentů neví. 

 

 

Obr. 4.5-5 

 Na otázku č. 9, jestli ví, u které instituce by oznámili podezření na kartelovou dohodu, 

sice odpovědělo 73% respondentů, že ví, ale když měli napsat název dané instituce, 

objevovala se v odpovědích často ČOI. Dále respondenti uváděli hospodářskou policii a 

pouze 19% respondentů určilo ÚOHS. 
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Obr. 4.5-6 

  Z mého krátkého výzkumu tedy vyplynulo, že většina respondentů vidí 

kartelové dohody jako hrozbu a chtěli by být ve větší míře informováni médii o takových 

dohodách a většina se také domnívá, že větší informovanost pomůže v boji proti kartelovým 

dohodám. Většina respondentů si také myslí, že by pokuty za uzavírání kartelových dohod 

měly být vyšší. Také jsem zjistila, že ačkoli si většina respondentů myslela, že ví kam se mají 

obrátit s oznámením na podezření kartelové dohody, velká část z nich určila hospodářskou 

policii a jen málo určilo ÚOHS, čož si myslím pramení z toho, že nerozeznávají mezi 

trestněprávním a správněprávním postihováním těchto dohod. 

  

4.5.2 Zhodnocení právních úprav oblasti ochrany hospodářské soutěže 

 

 Jedním z cílů této práce je zhodnotit právní úpravy v oblasti ochrany hospodářské 

soutěže a případně přednést návrhy na zlepšení. V průběhu zpracování této práce jsem se 

ponořila hlouběji do problematiky ochrany hospodářské soutěže. Dle mého názoru je 

adekvátní k povaze oblasti, kterou upravuje. V současné době jsou trhy velice dynamickým 

prvkem, který by se jen těžko svazoval do přísně konkrétních právních definic. Proto je 

v oblasti soutěžního práva ponechán prostor pro individuální zhodnocení každého případu. 

Obsah generální klauzule podle mého názoru dobře vystihuje podstatu jednání, které je třeba 

postihovat. Také trestněprávní postihy za uzavírání zakázaných dohod jsou dle mého názoru 

přiměřené. 
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4.5.3 Návrhy na zlepšení 

 

 Ačkoliv je podle mého názoru právní úprava ochrany hospodářské soutěže vhodná a 

dostatečná, v duchu hesla „vždy je co zlepšovat“ bych ráda předestřela některé své nápady na 

zlepšení ochrany hospodářské soutěže. 

  V rámci všeobecné prevence před kartelovými dohodami bych doporučovala využít 

vlivu médií a důsledně zveřejňovat účastníky kartelových dohod. Vzhledem k tomu, že 

většina firem nestojí o negativní reklamu, a mnoho z nich si také buduje image společensky 

prospěšné a uvědomělé firmy, mohla by je možnost negativní prezentace v médiích odradit od 

účasti na dohodách omezujících hospodářskou soutěž. 

 Také bych doporučovala co nejvíce využívat alternativní způsoby řešení soutěžních 

problémů, zejména řízení o narovnání, jelikož vede k rychlému a efektivnímu obnovení 

účinné hospodářské soutěže. Toto řízení je výhodné pro obě strany. Soutěžitel není označen 

za porušitele soutěžních norem, tím pádem se může vyhnout např. nepříjemné publicitě, a cíl 

ÚOHS, obnovení účinné hospodářské soutěže je, splněn rychleji a efektivněji, než když by 

musel vést se soutěžitelem správní řízení a obstarávat si důkazní materiály, což je finančně i 

časově daleko náročnější.  

 Také Leniency program je výhodným pro obě strany. Soutěžitel se úplně vyhne nebo 

si sníží částku pokuty a ÚOHS získá potřebné informace a důkazy, které by jinam nemusel 

dostat. V rámci Leniency programu je také třeba v nejvyšší možné míře chránit informace o 

podání žádosti, aby nebyly využity např. v soukromoprávním sporu s daným žadatelem. 

Možností by mohlo být také ústní podání žádosti. Tak mohou být objeveny a zrušeny i 

kartely, které by sám ÚOHS nezjistil. Také bych navrhovala udělování vyšších pokut pro ty 

porušitele, kteří nebudou ochotni žádným způsobem spolupracovat s ÚOHS (alternativní 

řešení, Leniency program,...), aby byla větší motivace pro účast a spolupráci ze strany 

soutěžitelů.  

 Dále bych navrhovala co zkrátit lhůty řízení, aby prospěch pro účastníky dohody 

v čase nenarostl tolik, že by pro ně bylo výhodnější později zaplatit pokutu, než se neúčastnit 

zakázaného jednání. V rámci tohoto návrhu bych doporučovala také využívat ve větší míře 

předběžná opatření, např. ukončit dodržování kartelové dohody.  

 Podle mého názoru by také měly být trestné činy podle § 248 trestního zákoníku 

zahrnuty do výčtu trestných činů, pro které je možné trestně stíhat právnické osoby, protože 

možné postihy jsou natolik zásadní, že by mohly odradit významný počet podniků od 

uzavírání kartelových dohod.  
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5. Závěr 

  Hlavním cílem této práce bylo zhodnocení možností postihu kartelových dohod 

a ochrany hospodářské soutěže a případně uvést vlastní návrhy na zlepšení. Dále jsem také 

chtěla analyzovat postoj veřejnosti ke kartelovým dohodám a právní a ekonomické souvislosti 

v oblasti kartelových dohod. Stanovené cíle této práce jsem dle mého názoru naplnila. 

 V první části jsem se nejdříve krátce zabývala vývojem soutěžního práva jak u nás, tak 

i na komunitární úrovni, dále jsem rozebrala některé pojmy z oblasti soutěžního práva, cíle 

soutěžního práva a především jsem se věnovala právnímu pohledu na kartelové dohody a také 

výjimkám ze zákazu kartelových dohod.  

 Ve druhé části této práce jsem se podrobně zabývala ekonomickými teoriemi v oblasti 

kartelových dohod. Věnovala jsem se určení rovnováhy v kartelu z pohledu ekonomické 

teorie a teorie her. Nastínila jsem ekonomické cíle soutěžní politiky a také jsem se zabývala 

spotřebitelským blahobytem jako jedním hlavních z cílů. 

 Třetí část pojednává o možnostech postihování kartelových dohod ze správně-

právního i trestněprávního hlediska, krátce jsem se také věnovala Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže. Dále jsou v této části prezentovány výsledky mého dotazníkového 

šetření ohledně postoje a informovanosti veřejnosti o kartelových dohodách a následně jsem 

zhodnotila právní úpravy týkající se kartelových dohod a ochrany hospodářské soutěže a 

předestřela návrhy na zlepšení. 

 Úkolem právní úpravy v oblasti ochrany hospodářské soutěže je především udržovat 

účinnou hospodářskou soutěž, aniž by příliš zasahovala do chování soutěžitelů. Z výsledků 

této práce vyplynulo, že právní úprava je ze správně-právního i trestněprávního hlediska 

dostatečná a přiměřená. Zlepšení by mohlo nastat ve větším využívání dostupných institutů, 

jako je předběžné opatření nebo alternativní způsoby řešení soutěžních problémů. Také by 

bylo dobré zkrátit lhůty řízení v zájmu dřívějšího vyřešení problému a případně včasného 

postihu. V rámci generální prevence bych doporučovala větší informovanost veřejnosti o 

kartelových dohodách. Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, veřejnost chce dostávat více 

informací o uzavřených kartelových dohodách a jejich účastnících. Tlak veřejnosti a médií by 

mohl soutěžitele v obavě o dobré jméno odradit od uzavírání kartelových dohod. 

 Zpracování této diplomové práce mě obohatilo o mnoho nových znalostí z oblasti 

ochrany hospodářské soutěže a kartelových dohod, a to jak z právního tak i z ekonomického 

pohledu.  Téma kartelových dohod bylo zajímavé a při jeho zpracování jsem si také ověřila 

znalosti a zkušenosti nabyté v průběhu studia na vysoké škole.  
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