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ČÁST III – POUŽÍVÁNÍ PRAVIDEL HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE V ČLENSKÝCH STÁTECH 
            
            
            
            
            
          
Tato kapitola je sestavena z příspěvků orgánů pro hospodářskou soutěž členských států. 
Podrobnější informace o činnosti těchto orgánů lze najít v jejich vnitrostátních zprávách. 
 
1. Vývoj v členských státech 

1.1.  Změny vnitrostátních právních předpisů o hospodářské soutěži 

Belgie 
V roce 2005 byl vypracován návrh zákona ke změně zákona o ochraně hospodářské soutěže 
sladěného dne 1. července 1999. 
 
Hlavní myšlenka návrhu zákona o ochraně hospodářské soutěže, který se v současnosti 
projednává, je trojí: 
 
1. začlenit modernizaci evropských právních předpisů o hospodářské soutěži; 
2. zvýšit schopnost Rady pro hospodářskou soutěž zabývat se restriktivními praktikami; 
3. udělit Radě pro hospodářskou soutěž status subjektu projednávajícího odvolání proti 
rozhodnutím odvětvových regulačních orgánů v oblasti hospodářské soutěže. 
 
Hlavní změna, kterou přineslo nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 
o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy, se týká 
zrušení systému oznamování, který platil od roku 1962. 
 
Od 1. května 2004 musí podniky samy posuzovat, zda jejich dohody celkově splňují 
podmínky článku 81. Ačkoli není stanovena povinnost zrušit vnitrostátní systémy 
oznamování, zachování pravidel o oznamování a výjimkách by nebylo v souladu s cíli, jež 
jsou základem modernizace. Kromě toho by to nepatřičně ztížilo používání právních předpisů 
o hospodářské soutěži vnitrostátními soudy. Návrh zákona proto navrhuje, aby ustanovení 
o oznamování a výjimkách byla zrušena. 
 
Návrh zákona belgickému orgánu pro hospodářskou soutěž rovněž umožňuje vydávat pokyny, 
takže bude moci zmapovat základní směry své politiky. 
 
S ohledem na decentralizaci evropských pravidel hospodářské soutěže byl jeden paragraf 
vyhrazen spolupráci s Evropskou komisí a orgány pro hospodářskou soutěž v ostatních 
členských státech. Do tohoto paragrafu byly převzaty zásady upravující tuto spolupráci, které 
jsou obsaženy v článku 11 nařízení (ES) č. 1/2003. 
 
V oblasti kontroly spojování postup zavedený novým návrhem zákona v souladu s nařízením 
(ES) č. 139/2004 zahrnuje možnost, aby podniky předložily závazky již v první fázi šetření. 
 
Na institucionální úrovni se navrhuje, aby se změnilo složení Rady pro hospodářskou soutěž 
zvýšením počtu řádných členů (ze čtyř na šest) a aby Rada pro hospodářskou soutěž byla 
zproštěna některých svých povinností, které budou převedeny na „Auditorat“. Tento subjekt, 
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který byl zřízen spolu s Radou pro hospodářskou soutěž, nahrazuje „Corps des Rapporteurs“ a 
počet jeho zaměstnanců se zvyšuje na nejvýše 10. 
 
„Auditorat“ je pověřen úkolem uzavírat věci týkající se podnětů a návrhů na předběžná 
opatření z důvodu nepřípustnosti či neopodstatněnosti. Má rovněž pravomoc vyřizovat 
některé operace při spojování podniků pomocí zjednodušeného postupu. 
 
Důvodem tohoto přesunu povinností spolu se zvýšením prahových hodnot pro oznamování 
spojení podniků byla skutečnost, že Rada pro hospodářskou soutěž vynakládala značné 
množství svého času na operace související se spojováním podniků, které měly jen malý 
(nebo žádný) dopad na hospodářskou soutěž na belgickém trhu. 
 
Rada pro hospodářskou soutěž by tudíž měla být schopna soustředit se více na případy 
zahrnující restriktivní praktiky a zneužití dominantního postavení. 
 
K posílení boje proti restriktivním praktikám návrh zákona obsahuje rovněž možnost udělit 
shovívavost podnikům, které pomohou zjistit existenci zakázaných praktik a předloží orgánu 
pro hospodářskou soutěž důkazy. 
 
V zákonem stanovených případech Rada pro hospodářskou soutěž projednává odvolání proti 
rozhodnutím vydaným odvětvovými regulačními orgány. K těmto orgánům patří Institut belge 
des Postes et Télécommunication (IBPT), Commission bancaire et financière et des 
Assurances (CBFA), Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) a správce 
železniční infrastruktury. 
 
Je na každém základním zákonu, aby určil, proti kterým rozhodnutím lze u Rady pro 
hospodářskou soutěž podat odvolání. 

Česká republika 
Česká vnitrostátní pravidla hospodářské soutěže jsou zakotvena v zákoně č. 143/2001 Sb. 
o ochraně hospodářské soutěže. V roce 2005 byl tento zákon novelizován zákonem 
č. 361/2005 Sb., který vstoupil v platnost dne 1. října 2005. Do českých právních předpisů 
o hospodářské soutěži zavádí zejména blokové výjimky Společenství, aby se uplatňovaly na 
dohody, které nemají žádný vliv na obchod, jsou však zahrnuty ve vnitrostátních pravidlech 
hospodářské soutěže. Zákon o ochraně hospodářské soutěže byl dále novelizován zákonem 
č. 127/2005 Sb. s ohledem na jeho uplatňování v odvětví elektronických komunikací, jak je 
uvedeno níže. 
 
Shrnutí nových ustanovení: 
 
• Provádění možnosti zapečetit obchodní prostory v průběhu šetření (§ 21 odst. 5)  
• § 22 – pokuty: 

- u procesních deliktů lze uložit pokutu do výše 1 % z čistého obratu 
- zavádí se nový druh pokut za porušení pečeti. 

• Blokové výjimky Společenství se budou vztahovat na dohody, které nemohou mít vliv na 
obchod v Evropském společenství (§ 4)  

 
• Další novela zákona o ochraně hospodářské soutěže z roku 2005 se týká uplatňování 

zákona v odvětví elektronických komunikací. Byla zavedena zákonem č. 127/2005 Sb. 
(zákon o elektronických komunikacích), který vstoupil v platnost dnem 1. května 2005. 
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Dánsko 
Dánský zákon o hospodářské soutěži byl pozměněn zákonem č. 1461 ze dne 
22. prosince 2004, který vstoupil v platnost dne 1. února 2005. Hlavní legislativní změny 
zákona o hospodářské soutěži spočívají v přizpůsobení zákona o hospodářské soutěži nařízení 
č. 1/2003. Dánský zákon o hospodářské soutěži je založen na stejných zásadách jako právní 
předpisy ES v oblasti hospodářské soutěže, a proto bylo samozřejmé přizpůsobit tento zákon 
posledním změnám právní úpravy hospodářské soutěže v ES. 
 
Hlavní změny dánského zákona o hospodářské soutěži jsou tyto: 
  

• Transparentnost 
K zajištění transparentnosti v souvislosti s porušováním zákona o hospodářské soutěži je na 
internetu zveřejňováno uložení pokut v trestních řízeních. To má usnadnit občanskoprávní 
žaloby o náhradu škody ve prospěch spotřebitelů a podniků. To se týká jak pokut uložených 
soudy, tak i pokut uložených nebo akceptovaných podle § 23 (§ 13 odst. 2 zákona 
o hospodářské soutěži). Dánské soudy mají povinnost předložit kopie rozsudků týkajících se 
zákona o hospodářské soutěži nebo článků 81 nebo 82 orgánu pro hospodářskou soutěž (§ 20 
odst. 4 zákona o hospodářské soutěži). 
 

• Právo nahlížet do spisu 
Novela omezuje právo stran nahlížet do spisu. To je v souladu s články 27 a 28 nařízení (ES) 
č. 1/2003, které rovněž omezují právo nahlížet do spisu s ohledem na korespondenci a 
dokumenty vyměněné mezi Evropskou komisí a orgány pro hospodářskou soutěž členských 
států (§ 15a odst. 1 zákona o hospodářské soutěži). 
 

• Závazky 
V souladu s nařízením (ES) č. 1/2003 může Rada pro hospodářskou soutěž prohlásit závazky, 
které nabídnou podniky, za závazné, pokud splňují požadavky § 6 odst. 1, § 11 odst. 1, 
článků 81 nebo 82 (§ 16a odst. 1). Toto ustanovení je v souladu s článkem 9 nařízení 
č. 1/2003. 
 

• Kontroly 
Novela zákona o hospodářské soutěži umožňuje orgánu pro hospodářskou soutěž zapečetit 
dokumenty a obchodní prostory po dobu 72 hodin. Je rovněž objasněno, že orgán pro 
hospodářskou soutěž může provádět kontroly obchodních prostor podle článků 81 nebo 82 
jménem Komise nebo jménem orgánů pro hospodářskou soutěž ostatních členských států 
(§ 18 zákona o hospodářské soutěži). 
 

• Systém oznamování 
Novela poskytuje Radě pro hospodářskou soutěž a orgánu pro hospodářskou soutěž řadu 
nových nástrojů ke správě zákona. Vnitrostátní systém oznamování byl v Dánsku v rozporu 
s pravidly ES zachován. Rada pro hospodářskou soutěž nebo orgán pro hospodářskou soutěž 
však musí upustit od projednání oznámení, pokud dohoda nebo praktika citelně ovlivňuje 
obchod mezi členskými státy EU (§ 9 odst. 2 zákona o hospodářské soutěži). 
 

• Všeobecné obchodní podmínky dominantních podniků 
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Nové ustanovení v zákoně o hospodářské soutěži stanoví právo Rady pro hospodářskou 
soutěž za určitých podmínek dominantnímu podniku nařídit, aby orgánu pro hospodářskou 
soutěž předložil své všeobecné obchodní podmínky (§ 10a zákona o hospodářské soutěži). 
Účelem tohoto ustanovení je zlepšit transparentnost všeobecných obchodních podmínek 
dominantního podniku ve prospěch Rady pro hospodářskou soutěž, když tato posuzuje, zda 
dominantní podnik zneužil své dominantní postavení. 
 

• Jiné záležitosti 
Dánský orgán pro hospodářskou soutěž může nyní vydávat rozhodnutí v angličtině, pokud 
o to strany požádají (§ 15c). Příkazy Rady pro hospodářskou soutěž, jejichž doba platnosti 
byla dříve omezena na jeden rok, mohou nyní zahrnovat období delší jednoho roku. Soud pro 
hospodářskou soutěž byl rozšířen o dva nové členy. Soud se nyní skládá z předsedy a čtyř 
členů se zkušenostmi v oblasti práva nebo ekonomiky. Předsedou musí být soudce dánského 
nejvyššího soudu (Højesteret) (§ 21 odst. 1). 
 
V důsledku modernizace pravidel ES v oblasti hospodářské soutěže se rozšířila působnost 
dánského orgánu pro hospodářskou soutěž. Dánský orgán pro hospodářskou soutěž se nyní 
může zabývat případy podle článků 81 nebo 82, pokud podniky mají sídlo v Dánsku, účinky 
na hospodářskou soutěž se však týkají trhů mimo Dánsko, ale v rámci Evropské unie (§ 23a 
zákona o hospodářské soutěži). 

 
Úplné znění dánského zákona o hospodářské soutěži je k dispozici na adrese 
http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/ 
 

Německo 
Dne 1. července vstoupil v platnost zákon, který rozsáhle mění zákon zakazující omezování 
hospodářské soutěže (GWB). Účelem novely bylo uvést německé právní předpisy do souladu 
s evropským právem, a zejména s nařízením (ES) č. 1/2003. Podle nového zákona je systém 
oznamování a schvalování protisoutěžních dohod, který dříve existoval v německém právu, 
nahrazen systémem právních výjimek a je stanoveno souběžné uplatňování evropských a 
vnitrostátních právních předpisů. K zajištění jednotnosti právních předpisů o hospodářské 
soutěži jsou do nové úpravy zařazeny rovněž horizontální a vertikální dohody, které nemají 
vliv na obchod mezi členskými státy. Podle novely lze nyní uložit pokuty rovněž za porušení 
evropských právních předpisů. Pravidla upravující ukládání pokut podnikům byla rovněž 
velmi podrobně sladěna s evropskými pravidly. Co se však týká kontrol zneužívání v podobě 
jednostranného protisoutěžního chování, bylo zachováno jen málo osvědčených ustanovení 
německých právních předpisů, které nemají ekvivalent v článku 82 Smlouvy. Kromě toho 
byly podle novely občanského práva zdokonaleny postihy za porušení protimonopolního 
zákona s cílem přiložit větší váhu soukromoprávnímu prosazování práva. Kromě Spolkového 
kartelového úřadu mohou nyní evropské právní předpisy uplatňovat i regionální kartelové 
úřady. Zákon v platném znění rovněž obsahuje pravidla pro výměnu informací mezi orgány a 
provádění článku 15 nařízení (ES) č. 1/2003 (amicus curiae). 
 
V roce 2005 se spolková vláda dohodla, že je nutná další novela, co se týče kontrol 
zneužívání. Mělo se za to, že existující zákaz, aby vlivné podniky předkládaly nabídky 
s cenou nižší než výrobní cena častěji než pouze „příležitostně“, by se v případě potravin měl 
posílit. V případě potravin je proto zakázán i pouze příležitostný prodej pod výrobní cenu 
vyjma případu, kdy pro to existují objektivní důvody. Spolková vláda doufá, že se tím posílí 
postavení malých a středních obchodních podniků, které nejsou s to čelit strategii nízkých cen 

http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/
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velkých maloobchodníků, a v důsledku toho jsou z trhu často vytlačeni. Novela zákona by 
měla být schválena v roce 2006. 
 

Estonsko 

V roce 2005 došlo k dvěma významným legislativním změnám: za prvé, byly navrženy 
klíčové změny estonského zákona o hospodářské soutěži a za druhé, nejvyšší státní zástupce 
vypracoval pokyny ke shovívavosti. 

Změny zákona o hospodářské soutěži se zaměřují na zrušení systému oznamování výjimek. 
Bylo zjištěno, že systém oznamování není nutný, jelikož ho podniky využívaly pouze velmi 
zřídka. Předloha novely byla předložena parlamentu a měla by vstoupit v platnost 
v červenci 2006. 

Co se týká vypracování pokynů ke shovívavosti, podle trestního zákoníku se považují 
dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které omezují hospodářskou soutěž, za 
trestné činy. Soud může na žádost úřadu státního zástupce ukončit trestní řízení v případě 
nedostatečného veřejného zájmu o řízení a v případě zanedbatelné viny (trestní řád, § 202). 
Úřad státního zástupce může rovněž nařídit ukončení trestního řízení s ohledem na osobu 
podezřelou či obviněnou, a to se souhlasem této osoby, pokud podezřelá či obžalovaná osoba 
významně usnadnila zjišťování faktů týkajících se dokazování trestného činu, který je 
významný z hlediska veřejného zájmu o řízení, a pokud by bez této pomoci bylo odhalení 
trestného činu a shromáždění důkazů vyloučeno, nebo by bylo zvlášť obtížné (trestní řád 
§ 205). 
 
Výše uvedená ustanovení jsou hlavním právním základem pro přijetí pokynů ke shovívavosti 
v případech protisoutěžní spolupráce podniků. K zajištění účinného provádění programu 
shovívavosti nejvyšší státní zástupce usilovně pracoval na vypracování těchto pokynů. 
V tomto ohledu Rada pro hospodářskou soutěž předložila úřadu státního zástupce své návrhy. 

 

Řecko 

A. Hlavní ustanovení zákona č. 703/77 (řecké protimonopolní právní předpisy) a jeho 
nejdůležitější nedávné změny 
Zákon č. 703/19771 o kontrole monopolů a oligopolů a o ochraně svobodné soutěže byl vydán 
krátce před tím, než se Řecko stalo členem Evropského společenství. Hlavní ustanovení 
zákona jsou obdobná jako ustanovení článků 81 a 82 Smlouvy o ES. V roce 2005 byl řeckým 
parlamentem schválen zákon č. 3373/2005, kterým se mění zákon č. 703/1977, což do značné 
míry sladilo řecké předpisy s nařízením Rady (ES) č. 1/2003 a zavedlo do řeckého 
protimonopolního zákona několik významných změn: i) zákon stanovil právní základ a 
legislativní schválení programu shovívavosti; ii) rozšířil vyšetřovací pravomoci řecké Komise 
pro hospodářskou soutěž (dále jen „komise“), jakož i její pravomoci v případě porušení 
zákona č. 703/1977; iii) znovu zavedl zákaz zneužívání vztahu hospodářské závislosti a 
iv) posílil vnitřní strukturu komise (mimo jiné tím, jí poskytl jednoznačnou právní 
subjektivitu a zvýšil počet jejích členů a zaměstnanců). 
 
                                                 
1 Pozměněn zákony č. 1934/1991, 2000/1991, 2296/1995, 2741/1999, 2837/2000 a naposledy zákonem 
č. 3373/2005 [zveřejněn ve vládním věstníku vydání 188/2. srpna 2005] 
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Je nutno poznamenat, že se očekává, že komise v blízké budoucnosti vydá vyhlášky2 mimo 
jiné k otázkám shovívavosti a právu nahlížet do spisu. 
 

Shrnutí nových ustanovení 

• Program shovívavosti 
Zákon č. 3373/2005 zavedl právní základ řeckého programu shovívavosti (připojení nového 
odstavce 4 k § 9 zákona č. 703/77). Program shovívavosti bude zaveden v nejbližší době. 
Účast podniku v programu shovívavosti zbaví dotčené fyzické osoby trestního stíhání. 
Program se nebude vztahovat na podniky, které zneužívají svého dominantního postavení. 

• Kontroly - šetření 
Podle zákona č. 3373/2005 byly v souladu s nařízením (ES) č. 1/2003 významně rozšířeny 
vyšetřovací pravomoci komise. 

• Amicus curiae 

Po vložení nového bodu 14 do odstavce 2 § 8b zákona č. 703/1977 může komise z vlastního 
podnětu vydat písemné (nebo se svolením příslušného soudu ústní) stanovisko určené soudům 
s ohledem na používání článků 81 a 82 Smlouvy a může si vyžádat jakékoli dokumenty 
potřebné k vydání tohoto stanoviska (s výjimkou řízení u správního odvolacího soudu 
v Aténách a u Rady státu). 

Podle nového odstavce 3 § 18 zákona č. 703/1977 je výslovně stanoveno, že jakýkoli soud 
používající články 81 a 82 Smlouvy může Evropskou komisi požádat o předání informací, 
které má k dispozici, nebo si může od Evropské komise vyžádat stanovisko k otázkám 
týkajícím se používání právních předpisů ES v oblasti hospodářské soutěže. 

• Sankce 
Podle § 9 zákona č. 703/77 se rozšířily pravomoci komise v případě porušení zákona 
č. 703/1977. 

• Jiné záležitosti: 

a. Zákaz zneužívání vztahu hospodářské závislosti 
§ 2a zákona č. 703/1977: Zákaz zneužívání vztahu hospodářské závislosti 
Zákon č. 3373/2005 znovu zavedl § 2a (zrušený v srpnu 2000 novelou zákona č. 703/77), 
který upravuje vztahy hospodářské závislosti mezi jedním či více podniky a spotřebitelem 
nebo dodavatelem, pokud spotřebitel nebo dodavatel nemá s ohledem na dotčený výrobek 
nebo službu žádný jiný rovnocenný zdroj dodávek nebo poptávky. Za této situace představuje 
zneužití vztahu hospodářské závislosti uložení libovolných obchodních podmínek nebo 
diskriminace či neočekávané nebo bezdůvodné ukončení dlouhotrvajícího obchodního vztahu. 
  

b. Regulační zásah v odvětvích národního hospodářství 
                                                 
2 V podobě rozhodnutí. 
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Zákon č. 3373/2005 zavedl nový § 5 o možnosti regulačních zásahů v hospodářských 
odvětvích. 

Na žádost ministra pro rozvoj nebo z moci úřední může komise přezkoumat určité odvětví 
řeckého hospodářství a pokud potvrdí, že ve zmíněném odvětví neexistují podmínky pro 
účinnou hospodářskou soutěž, a pokud se zároveň domnívá, že použití § 1, 2, 2a a 4 a 
násl. nepostačuje pro vytvoření podmínek účinné hospodářské soutěže, může 
odůvodněným rozhodnutím přijmout naprosto nezbytné opatření týkající se jednání nebo 
struktury za účelem vytvoření podmínek účinné hospodářské soutěže v tomto konkrétním 
hospodářském odvětví. 
    

c. Sladění s různými ustanoveními nařízení (ES) č. 1/2003 

§ 8b zákona č. 703/1977 v platném znění zní: 

- Aniž jsou dotčeny pravomoci jiných orgánů jmenovaných příslušnými právními předpisy, 
má se za to, že komise má výlučnou pravomoc s ohledem na ustanovení tohoto zákona a 
články 81 a 82 Smlouvy o ES. 

- Komise může odejmout výhodu plynoucí z výjimky podle odst. 2 čl. 29 nařízení Rady (ES) 
č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených 
v článcích 81 a 82 Smlouvy. 

- Komise musí uplatňovat pravidla Společenství v oblasti hospodářské soutěže v úzké 
spolupráci s Evropskou komisí a orgány pro hospodářskou soutěž ostatních členských států 
EU. 

Podle nového § 11b zákona č. 703/1977 zbavuje zahájení řízení Evropskou komisí za účelem 
vydání rozhodnutí podle kapitoly III nařízení Rady (ES) č. 1/2003 komisi její pravomoci 
používat články 81 a 82 Smlouvy o ES. Pokud orgán pro hospodářskou soutěž jiného 
členského státu obdržel podnět nebo jedná z vlastního podnětu podle článků 81 nebo 82 
Smlouvy proti dohodě, rozhodnutí sdružení nebo jednání jednoho či více podniků, komise 
může z tohoto důvodu přerušit nebo ukončit řízení zahájené z vlastního podnětu či zamítnout 
podnět, nebo pokračovat obvyklým způsobem a vydat rozhodnutí o podstatě případu. 

d. Společné podniky 
Podle zákona č. 3373/2005 se všechny plně funkční společné podniky považují za spojení 
podniků, která podléhají ustanovením o kontrole spojování podniků. Podle kritérií § 1 odst. 1 
a 3 zákona č. 703/1977 se však zkoumá, nakolik má vytvoření společného podniku charakter 
spolupráce. V průběhu takovéhoto vyhodnocení komise bere v úvahu: a) zda jeden nebo více 
mateřských podniků vykonává ve značné míře činnosti na stejném trhu jako společný podnik 
nebo na navazujícím či sousedním, úzce souvisejícím trhu a b) zda účinky spolupráce přímo 
plynoucí z vytvoření společného podniku poskytují dotčeným podnikům možnost vyloučit 
hospodářskou soutěž na značné části těchto trhů. 

Španělsko 
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V roce 2005 nebyly přijaty žádné nové právní předpisy ke změně vnitrostátních právních 
předpisů v oblasti hospodářské soutěže. Intenzivně se však pracuje na revizi stávajícího 
španělského systému hospodářské soutěže. 

Vládní návrhy nových právních předpisů 
 
1. Bílá kniha o reformě španělského systému hospodářské soutěže 
 
Bílá kniha o reformě španělského systému hospodářské soutěže byla vypracována v roce 2004 
a oficiálně předložena druhým náměstkem ministra a ministrem hospodářství a financí dne 
20. ledna 2005. Tato bílá kniha je diskusním dokumentem určeným k zahájení přezkumu 
legislativního a institucionálního rámce hospodářské soutěže ve Španělsku s cílem zajistit 
zavedení nejlepších nástrojů a struktur pro ochranu účinné hospodářské soutěže na trzích za 
účelem dobrých sociálních podmínek a účinného přidělování zdrojů. 
 
Bílá kniha navrhuje různá reformní opatření týkající se institucionálního rámce španělských 
orgánů pro hospodářskou soutěž, boje proti protisoutěžnímu jednání, systému kontrol 
spojování, kontroly státní podpory a úlohy orgánu pro hospodářskou soutěž jako obhájce. 
Tato opatření umožňují větší nezávislost tohoto orgánu, posílení donucovacích pravomocí 
zejména zavedením programu shovívavosti, urychlení soudního přezkoumání, lepší 
koordinaci s odvětvovými regulačními orgány a pokud možno přímé uplatňování 
vnitrostátních pravidel hospodářské soutěže soudy. 
 
Bílá kniha byla podrobena procesu veřejných konzultací prostřednictvím internetové stránky 
orgánu pro hospodářskou soutěž, v jejichž rámci bylo zasláno mnoho příspěvků a připomínek. 

2.  Vypracování návrhu zákona 

Hlavní návrhy bílé knihy jsou zahrnuty do návrhu zákona o hospodářské soutěži, který se 
v současnosti připravuje. Návrh zákona byl zaslán ke konzultacím soudu pro hospodářskou 
soutěž. Soud pro hospodářskou soutěž podal několik připomínek, z nichž některé byly 
zahrnuty do návrhu zákona. 

Příznivou zprávu vydal Consejo de Defensa de la Competencia, což je subjekt pověřený 
vzájemnou spoluprací, koordinací a výměnou informací mezi státem a samosprávnými 
oblastmi na podporu jednotného uplatňování právních předpisů o hospodářské soutěži. 

Návrh zákona má být předložen parlamentu v průběhu roku 2006. 

 

Francie 
 
První výnos (č. 2005-1668), ze dne 27. prosince 2005, dává podobu podmínkám používání 
pravidel hospodářské soutěže, které byly v roce 2004 uvedeny do souladu s nařízením (ES) 
č. 1/2003. Stanoví postupy pro poskytování pomoci podle čl. 22 odst. 1 nařízení. Stanoví nová 
procedurální pravidla, jež používá Rada pro hospodářskou soutěž při zkoumání případů, se 
zřetelem na účinnost veřejných opatření a v souladu s právy na obranu. Stanoví rámec pro 
povinné předávání rozsudků vynesených na základě článků 81 a 82 (podle čl. 15 odst. 1 
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nařízení (ES) č. 1/2003) a pro žádosti o stanoviska nebo informace předložené Evropské 
komisi soudy podle čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2003. 
 
Druhý výnos (č. 2005-1667), rovněž ze dne 27. prosince 2005, stanoví pravidla upravující 
přítomnost Rady pro hospodářskou soutěž u odvolacího soudu. 
 
Třetí výnos (č. 2005-1756), ze dne 30. prosince 2005, zřizuje občanskoprávní a obchodní 
soudy specializující se na spory týkající se používání vnitrostátních pravidel hospodářské 
soutěže a pravidel Společenství v oblasti hospodářské soutěže. 
 

 
Shrnutí nových ustanovení 

 
Kontroly 

 
Výnos č. 2005-1668 stanoví pravidla upravující pomoc, kterou mohou poskytnout úředníci 
jiných vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž zmocněným kontrolorům generálního 
ředitelství pro hospodářskou soutěž, spotřebitelské záležitosti a potírání podvodů: zpráva musí 
uvádět název a přítomnost inspektora poskytujícího pomoc a odkazovat na rozhodnutí 
ministra povolující tuto pomoc. 
 

Amicus curiae 
 

Výnos č. 2005-1668 stanoví, že Radu pro hospodářskou soutěž bude u soudu projednávajícího 
odvolání proti jejím rozhodnutím zastupovat její předseda nebo osoba jím pověřená. 

Výnos č. 2005-1667 rozšiřuje možnost Rady pro hospodářskou soutěž podávat písemné 
připomínky u odvolacího soudu tím, že jí povoluje zasahovat při slyšeních ústně stejně jako 
jiné nezávislé správní orgány. Stejná možnost ústního zásahu byla již poskytnuta ministerstvu 
hospodářství. 
 

Právo nahlížet do spisu 
 

S ohledem na obchodní tajemství výnos ze dne 27. prosince 2005 stanoví postup, který musí 
podniky dodržovat při uvádění obchodního tajemství a při podávání žádosti, aby se s ním jako 
s takovým zacházelo. Stanoví podmínky upravující zamítnutí takové žádosti, pokud je podána 
mimo stanovenou lhůtu nebo pokud je protiprávní či bezdůvodná, a stanoví nová pravidla, 
kterými se řídí právo nahlížet do spisu v souladu s právem na obranu a se zásadou řádného 
uplatňování veřejného zájmu. 

Závazky/sankce 
 

Výnos č. 2005-1668 stanoví postupy pro vyřizování závazků navrhovaných Radě pro 
hospodářskou soutěž podniky a podmínky upravující platbu pokut uložených Radou pro 
hospodářskou soutěž. 
 

Soukromoprávní prosazování práva 
 

Výnos č. 2005-1756 vyjmenovává osm občanskoprávních a obchodních soudů 
specializujících se na spory týkající se používání vnitrostátních pravidel hospodářské soutěže 
a pravidel Společenství v oblasti hospodářské soutěže, a to soudy v Marseille, Bordeaux, 
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Lille, Fort-de-France, Lyonu, Nancy, Paříži a Rennes. Odvolací soud v Paříži byl vybrán jako 
jediný soud, který je příslušný pro projednávání odvolání. 

  

Irsko 
V roce 2005 nedošlo k žádné významné změně vnitrostátních právních předpisů 
o hospodářské soutěži vyjma zrušení příkazů k zadržení. 
 
Zrušení příkazů k zadržení: 
Podle § 45 odst. 3 zákona o hospodářské soutěži z roku 2002 mohl orgán pro hospodářskou 
soutěž na základě příkazu zabavit originální knihy, doklady a záznamy. V pododstavci 6 se 
uvádělo, že „jakékoli knihy, doklady nebo záznamy, které byly zabaveny podle odst. 3, mohou 
být zadrženy po dobu 6 měsíců či po delší dobu povolenou soudcem okresního soudu ...“. To 
znamenalo, že pokud orgán pro hospodářskou soutěž usiloval o zadržení určité knihy, dokladu 
či záznamu zabaveného na základě příkazu po dobu delší než 6 měsíců, musel toto zadržení 
schválit okresní soud. 
 
Tento požadavek byl zrušen podle § 76 „zákona z roku 2005 o investičních fondech, 
společnostech a různých ustanoveních“. To znamená, že požadavek, aby orgán pro 
hospodářskou soutěž podával k okresnímu soudu žádost o povolení zadržet zabavené doklady 
nebo o prodloužení doby zadržení, je nyní zrušen. Ustanovení starého požadavku podle § 45 
odst. 6 však dosud platí na důkazy zabavené do 30. června 2005. § 76 odst. 3 „zákona 
z roku 2005 o investičních fondech, společnostech a různých ustanoveních“ stanoví: 
„Bez ohledu na zrušení odst. 6 § 45 zákona o hospodářské soutěži tímto § se odstavec 6 
nadále vztahuje na knihy, doklady nebo záznamy zabavené či získané podle zmíněného § před 
vstupem tohoto § v platnost.“ 
 

Itálie 
Zákon č. 262 ze dne 28. prosince 2005 zrušil § 20 zákona o hospodářské soutěži, který 
Italskou banku pověřoval prosazováním pravidel hospodářské soutěže s ohledem na dohody, 
zneužívání dominantního postavení a spojování v bankovnictví. Od roku 2006 má tedy italský 
orgán pro hospodářskou soutěž plnou a výlučnou pravomoc používat pravidla hospodářské 
soutěže (vnitrostátní pravidla, jakož i pravidla Společenství) ve všech hospodářských 
odvětvích. 
 

Kypr 
 
V roce 2005 nedošlo v kyperských vnitrostátních právních předpisech k žádným legislativním 
změnám. 
 

Lotyšsko 
V roce 2005 nedošlo v lotyšských vnitrostátních právních předpisech k žádným legislativním 
změnám. 
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Litva 
V roce 2005 nedošlo v litevských vnitrostátních právních předpisech k žádným legislativním 
změnám. 
 

Lucembursko 
Od přijetí zákona ze dne 17. května 2004 o hospodářské soutěži nedošlo k žádné změně 
v právních předpisech týkajících se hospodářské soutěže. 
 

Maďarsko 
V roce 2005 bylo pozměněno mnoho ustanovení zákona o hospodářské soutěži. Důvody změn 
byly tyto: za prvé, bylo nutno uvést několik ustanovení zákona o hospodářské soutěži do 
souladu s novými maďarskými předpisy upravujícími správní postupy, které doplňují 
ustanovení o hospodářské soutěži; za druhé, některá pravidla zákona o hospodářské soutěži 
byla pozměněna s cílem usnadnit používání právních předpisů Společenství a spolupráci 
v rámci Evropské sítě pro hospodářskou soutěž (ECN); za třetí, změnu některých ustanovení 
vyvolaly rovněž zkušenosti s uplatňováním pravidel hospodářské soutěže. V nových právních 
předpisech se od 1. září 2005 tajná dohoda uchazečů v řízení o zadávání veřejných zakázek 
nebo řízení o udělení koncesí posuzuje v závislosti na hodnotě zakázky jako více či méně 
závažný trestný čin, který lze potrestat odnětím svobody na dva až pět let (trestní zákoník, 
§ 296/B.) 
 
Shrnutí nových ustanovení 
 
Byl zrušen systém jednotlivých výjimek. 
 
Na rozdíl od pravidel platných v rámci předchozí úpravy může nyní kdokoli u Úřadu pro 
hospodářskou soutěž podat podnět nebo neformální podnět s ohledem na údajné porušení 
pravidel hospodářské soutěže. Podněty lze u Úřadu pro hospodářskou soutěž podávat na řádně 
vyplněném formuláři vydaném tímto úřadem. Postačují-li poskytnuté informace kvalitativně 
k zahájení řízení v rámci dozoru nad hospodářskou soutěží, Úřad pro hospodářskou soutěž 
bude předaný formulář považovat za podnět, v opačném případě se jím bude zabývat jako 
neformálním podnětem. Rozlišování mezi podnětem a neformálním podnětem je nezbytné 
kvůli tomu, že osoba, která podá „skutečný“ podnět, má dodatečná práva: může mít omezené 
právo nahlížet do spisu a může podat k soudu odvolání proti rozhodnutí Rady pro 
hospodářskou soutěž, které stanoví, že nejsou splněny podmínky pro zahájení šetření. Výhoda 
nového systému spočívá v tom, že patřičným vyplněním formuláře žadatelé poskytují 
podrobnější informace o údajném porušení, což orgánu usnadňuje šetření. Na druhou stranu, 
osoby, které nejsou o situaci na trhu dostatečně informovány, mohou podat pouze neformální 
podněty, které orgán zbavují správní zátěže způsobené velkým počtem neopodstatněných 
podnětů a odvolání proti rozhodnutím o zamítnutí těchto podnětů. 
 
Před novelou zavedenou v roce 2005 strany, které utrpěly škodu, neměly podle maďarských 
právních předpisů výslovné právo obrátit se na soud přímo (tj. bez získání předchozího 
rozhodnutí od orgánu pro hospodářskou soutěž). Novela uznává přímý účinek právních 
předpisů ES a výslovně zmocňuje soudy, aby rozhodovaly o porušení protimonopolních 
pravidel a vydávaly za tímto účelem rozhodnutí. Novelou zákona o hospodářské soutěži byla 
zavedena podrobná pravidla upravující postupy soukromoprávního prosazování 
protimonopolních zákonů. Např. pokud Úřad pro hospodářskou soutěž nebo správní odvolací 
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soud v určitém případě zjistí nezákonnost dohody nebo jednání, občanskoprávní soud je vázán 
touto částí rozhodnutí. Občanskoprávní soudy jsou rovněž povinny informovat Úřad pro 
hospodářskou soutěž o podaných žalobách s cílem usnadnit jeho účast v soudním řízení jako 
amicus curiae. 
 
 
Podrobnější pravidla byla zavedena rovněž pro odvětvová šetření. Zahájení těchto šetření a 
postup, který je nutno dodržet, jsou upraveny jednoznačněji. 
 
Do zákona o hospodářské soutěži byla rovněž zavedena rozhodnutí o závazcích. Úřad pro 
hospodářskou soutěž může použít tuto formu rozhodnutí pouze v případech, kdy se šetření 
zakládalo na právních předpisech ES. Mělo se za to, že by se tato možnost měla rozšířit i na 
vnitrostátní právní předpisy. 
 
Novela se v určité míře týká rovněž vyšetřovacích pravomocí Úřadu pro hospodářskou soutěž. 
Podle nového ustanovení v zákoně o hospodářské soutěži se fyzické záložní kopie nosičů dat 
získané soudními prostředky výpočetní techniky posuzují jako jakékoli jiné údaje, a proto 
k nim má Úřad pro hospodářskou soutěž přístup. Právní výsada je v zákoně upravena rovněž 
na základě zásad právních předpisů ES v oblasti hospodářské soutěže. 
 

Malta 
V roce 2005 nedošlo k žádné změně maltských vnitrostátních právních předpisů. 
 

Nizozemsko 
Dne 7. prosince 2004 nizozemský parlament schválil návrh zákona, kterým se nizozemský 
orgán pro hospodářskou soutěž přeměnil na nezávislý správní orgán. Od 1. července 2005 již 
nizozemský orgán pro hospodářskou soutěž není agenturou ministerstva hospodářství, ale má 
radu se statusem nezávislého správního orgánu. Rada nizozemského orgánu pro hospodářskou 
soutěž se skládá ze tří členů. Nejdůležitější změnou zákona o hospodářské soutěži je to, že 
ministr hospodářství již nemá pravomoc vydávat směrnice v jednotlivých případech týkajících 
se hospodářské soutěže. Ministr je však i nadále odpovědný za politiku hospodářské soutěže a 
může pro nizozemský orgán pro hospodářskou soutěž vydávat všeobecné směrnice. Zákon 
o přeměně (na nezávislý správní orgán) [Wet tot wijziging van de Mededingingswet in 
verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse 
mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan] stanoví plné začlenění Úřadu pro 
regulaci energetiky (DTe) do nizozemského orgánu pro hospodářskou soutěž. Získání statusu 
nezávislého správního orgánu nemá žádné důsledky pro právní postavení zaměstnanců 
nizozemského orgánu pro hospodářskou soutěž. Jsou i nadále zaměstnanci ministerstva 
hospodářství. 

 
Shrnutí nových ustanovení 
 

Sankce: 
Zvláštní pokyny týkající se ukládání pokut ve stavebnictví (k dispozici v nizozemštině 
na internetové stránce nizozemského orgánu pro hospodářskou soutěž www.nmanet.nl) 

 
- Pokyny k pokutám s ohledem na některé protisoutěžní činnosti v odvětví 

výstavby silnic a infrastruktury (GWW) – 13. října 2004 
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- Pokyny k pokutám s ohledem na některé protisoutěžní činnosti v odvětví 
instalační techniky – 21. dubna 2005 

- Pokyny k pokutám s ohledem na některé protisoutěžní činnosti v odvětví 
bytové výstavby a veřejných služeb – 1. září 2005 (oprava dokumentu 
o ukládání pokut s ohledem na některé protisoutěžní činnosti v odvětví bytové 
výstavby a veřejných služeb -11. října 2005) 

- Pokyny k pokutám s ohledem na kabely a dráty – 17. listopadu 2005 
- Pokyny k pokutám s ohledem na zelené plochy – 24. listopadu 2005 
- Pokyny k pokutám s ohledem na některé protisoutěžní činnosti ve výrobě 

betonářských výrobků (malta, betonové dlaždice, prefabrikované betonové 
piloty, betonové stropní dílce) – 24. listopadu 2005 

 
Jiné záležitosti 

 
Pokyny pro oznamovatele 
 
V prosinci 2005 nizozemský orgán pro hospodářskou soutěž vydal pokyny pro 
oznamovatele. Účelem těchto pokynů je informovat jednotlivce, kteří mají 
k dispozici informace o možném porušení zákona o hospodářské soutěži, 
o možnostech a podmínkách předání těchto informací nizozemskému orgánu pro 
hospodářskou soutěž. 
 
Nizozemský orgán pro hospodářskou soutěž očekává, že vysvětlení způsobu, 
jakým nizozemský orgán pro hospodářskou soutěž zachází s oznamovateli (a jejich 
anonymitou), povede k tomu, že informace poskytne více oznamovatelů. To je 
důležité, jelikož informace poskytnuté jednotlivci mohou být rozhodující pro 
schválení úkolů svěřených orgánu pro hospodářskou soutěž zákonem. Může to 
vést k novým šetřením nebo umožnit lepší pochopení zvláštních segmentů trhu. 
 
Jedním z hlavních hledisek v pokynech je možnost, aby oznamovatelé zůstali 
v anonymitě. Pokud osoba, jejíž totožnost není nizozemskému orgánu pro 
hospodářskou soutěž známa, poskytne informace, upustí se od opatření k zjištění 
její totožnosti a tato osoba si může být jistá, že její totožnost nebude odhalena. Na 
druhou stranu, pokud nizozemský orgán pro hospodářskou soutěž zná totožnost 
oznamovatele, jeho anonymitu nelze zaručit, jelikož soud může nařídit odhalení 
totožnosti oznamovatele, pokud by se to v konkrétním případě považovalo za 
nutné. 
 
Pokyny pro oznamovatele obsahují různé možnosti, jak mohou oznamovatelé 
poskytnout své informace nizozemskému orgánu pro hospodářskou soutěž. Aby 
bylo zajištěno, že jednotlivci účinně poskytnou informace, které mají k dispozici, 
nizozemský orgán pro hospodářskou soutěž uzavřel dohodu s národním 
kontaktním místem pro anonymní oznamování trestných činů. Jednotlivci mohou 
samozřejmě zavolat na přímou telefonní linku orgánu pro hospodářskou soutěž pro 
podávání informací, nebo zaslat informace elektronickou poštou. Jinou možností, 
jak předat informace nizozemskému orgánu pro hospodářskou soutěž, je 
prostřednictvím třetí osoby, která vystupuje jako prostředník. 
Co je nejdůležitější, nizozemský orgán pro hospodářskou soutěž chce 
oznamovatele povzbudit, aby se na něj obrátili, pokud se domnívají, že mají 
zajímavé informace. 
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Rakousko 
Po zdlouhavé a vyčerpávající přípravné práci byly v lednu předloženy k projednání návrhy 
zákona o kartelech a novela zákona o hospodářské soutěži a v červnu byly parlamentem 
přijaty (zákon o kartelech z roku 2005, Spolková sbírka zákonů (BGBI) 61/2005; novela 
zákona o hospodářské soutěži z roku 2005, BGBI 62/2005). Hlavními body těchto dvou změn 
je provedení práva Společenství (článků 81 a 82 Smlouvy o ES) do rakouského zákona 
o kartelech, zrušení systému oznamování a registrace, zavedení programu shovívavosti a 
některé změny s ohledem na aspekty centralizované kontroly spojování (vyšší prahové 
hodnoty pro zásahy, převod oznamování z kartelového soudu na spolkový orgán pro 
hospodářskou soutěž (BWB) a zavedení centralizované kontroly spojování u družstevních 
společných podniků). 
 
Shrnutí nejdůležitějších nových pravidel 
 
Hlavní prvky reformy, která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2006, jsou tyto: 

o zákaz kartelů a zneužívání dominantního postavení v souladu s články 81 a 82 
Smlouvy 

o zrušení požadavku na povolování kartelů a požadavku na oznamování u vertikálních 
distribučních dohod a nezávazná doporučení sdružení ve prospěch systému právních 
výjimek 

o postupy v souladu s nařízením (ES) č. 1/2003 (zejména rozhodnutí o ukončení řízení a 
závazky) 

o právní povolení přijmout program shovívavosti (viz příručku BWB na jeho 
internetové stránce: www.bwb.gv.at) 

o oznamování spojení BWB místo kartelovému soudu 
o výrazné zvýšení několika prahových hodnot u požadavku na oznamování 
o zavedení kontroly spojování u družstevních společných podniků 

 

Polsko 
V roce 2005 nedošlo k žádným významným změnám polských právních předpisů 
o hospodářské soutěži. 
 

Portugalsko 
 

Právní rámec pro trh s palivem pro motorová vozidla - [Portaria 362/2005 ze dne 4. dubna 2005 a 

nařízení s mocí zákona č. 170/2005 ze dne 10. října 2005] 

V návaznosti na doporučení portugalského orgánu pro hospodářskou soutěž určené vládě, 
které se týkalo fungování trhu s palivy pro motorová vozidla, byla v roce 2005 přijata dvě 
právní opatření na podporu větší hospodářské soutěže na tomto trhu. 
 
První opatření má zabránit předpisům o bezpečnosti, aby tvořily překážku pro vstup nových 
hospodářských subjektů, zejména hypermarketů. Kromě úsilí o zajištění konkurenčnějšího 
trhu s palivy se předpokládá rovněž lepší ochrana spotřebitelů. Nařízení ukládá 
maloobchodníkům rovněž povinnost, aby své ceníky uváděli na velkých tabulích umístěných 
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podél hlavních cest, což spotřebitelům umožní vybrat si dodavatele před tím, než vstoupí do 
prostor čerpací stanice. 
 
Doporučení č. 1/2005 – odvětví plynu 
 
Zavedení zemního plynu v Portugalsku vyžadovalo nový právní rámec pro bezpečnostní 
normy v souvislosti s instalací a rovněž pro zřízení kontrolních orgánů. 
Portugalský orgán pro hospodářskou soutěž doporučil, aby vláda zrušila rozhodnutí, kterým 
bylo „Instituto Tecnológico de Gás“ (ITG) uděleno právo působit jako kontrolor plynových 
zařízení a jako osvědčovatel. Jelikož ITG je neziskovým veřejným podnikem, jehož hlavními 
přidruženými společnostmi jsou plynárenské podniky, jeho činnost jako osvědčovatele 
dodavatelů plynu by mohla vést k narušení hospodářské soutěže. 
 
Portugalský orgán pro hospodářskou soutěž rovněž navrhl další objasnění závazků různých 
hospodářských subjektů v této oblasti a opatření ke snížení silných informačních asymetrií 
mezi hospodářskými subjekty a spotřebiteli. 

 
Doporučení č. 2/2005 – služby mobilní telefonie 

 
Portugalský orgán pro hospodářskou soutěž předložil vládě doporučení týkající se podoby a 
míst, na nichž mají být prezentovány ceny služeb poskytovaných mobilními 
telekomunikačními operátory. Navrhuje opatření, jež zákazníkům usnadní výběr 
nejvhodnějšího tarifu a podpoří cenovou soutěž mezi mobilními telekomunikačními 
operátory. 
 
Porovnání tarifů je velmi složité a je při něm nutné vzít v úvahu velmi vysoký počet 
proměnných. To ztěžuje výběr nejvhodnějšího tarifu pro jednotlivé zákazníky. Portugalský 
orgán pro hospodářskou soutěž se proto rozhodl předložit vládě doporučení, v němž navrhuje, 
aby schválila právní předpisy, které zákazníkům umožní vypočítat měsíční výdaje a porovnat 
tarifní plány jednotlivých operátorů nebo v rámci stejné sítě a rovněž podmínky týkající se 
věrnosti zákazníků a sankcí pomocí standardních simulátorů na internetové stránce každého 
operátora. 
 
Orgán se domnívá, že tento nástroj poskytne zákazníkům možnost „minimálních nákladů“ 
tím, že jim umožní porovnat různé tarify, jež operátoři nabízejí pro daný spotřebitelský profil. 
To jim pak umožní vybrat si na základě ceny nejvhodnější alternativu. 
 
 
Shrnutí nových ustanovení 
 
Předloha návrhu nařízení s mocí zákona o programu shovívavosti 
 
Portugalsko v současnosti nemá program shovívavosti. Portugalský orgán pro hospodářskou 
soutěž však předložil vládě předlohu návrhu na vytvoření programu shovívavosti zajišťujícího 
úplné osvobození nebo snížení pokut použitelných v případě jednání, jež postihuje § 4 
portugalského zákona o hospodářské soutěži (velmi podobný článku 81 Smlouvy o ES), které 
jsou uloženy podnikům či fyzickým osobám/jednotlivcům. Navrhované úpravy budou moci 
využít pouze první dva podniky, které poskytnou informace, a jsou stanoveny dvě úrovně pro 
snížení pokuty, a to do 50 % a více než 50 %. Zahrnuta je rovněž možnost „shovívavost plus“. 
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Předloha návrhu nařízení s mocí zákona o procesních pravidlech v oblasti působnosti 
nařízení (ES)  č. 1/2003 

Portugalský orgán pro hospodářskou soutěž předložil vládě předlohu návrhu usilující o plné 
uplatňování článku 15 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 o spolupráci s vnitrostátními soudy, 
jelikož se domnívá, že jeho prosazování by mohlo být ohroženo, pokud by neexistovaly 
odpovídající právní postupy na vnitrostátní úrovni. Tato předloha návrhu má objasnit rámec 
pro „poskytování informací v rámci amicus curie“ Komisí nebo portugalským orgánem pro 
hospodářskou soutěž vnitrostátním soudům, jakož i pro stanoviska, která si vnitrostátní soudy 
od obou orgánů vyžádají. Stanoví rovněž právní prostředky pro oznamování soudních 
rozhodnutí odkazujících na články 81 a 82 Smlouvy o ES Komisi. 

Slovinsko 
V roce 2005 nedošlo ve slovinských vnitrostátních právních předpisech k žádným 
legislativním změnám. 

 

Slovensko 
V roce 2005 nedošlo k žádným právním změnám. V současnosti úřad pracuje na nových 
pokynech týkajících se kontrol, shovívavosti a sankcí. 
 

Finsko 
Parlament v prosinci schválil návrh zákona o úplatcích a sankcích, včetně pokut za porušení 
hospodářské soutěže, takže již nejsou odpočitatelné z daní, jelikož to ruší jejich odrazující 
účinek. Zákon bude poprvé uplatněn ve zdaňovacím období 2006 (360/1968). 
 

Švédsko 

Shrnutí nových ustanovení 

• Kontroly: 
Změna § 48 zákona o hospodářské soutěži: rozhodnutí městského soudu ve Stockholmu 
o kontrole se může týkat domácností a jiných prostor používaných členy představenstva a 
zaměstnanci podniku, jehož se šetření týká (zákon 2005:598) 

 
• Sankce: 
Změna § 33 zákona o hospodářské soutěži: právo žádat náhradu za škody způsobené 
podniky, které úmyslně či z nedbalosti porušily zákon o hospodářské soutěži nebo 
články 81 nebo 82 Smlouvy o ES (zákon 2005:598). 

 

Spojené království 
 
V roce 2005 nedošlo ve vnitrostátních právních předpisech Spojeného království k žádným 
legislativním změnám. 
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1.2. Prosazování pravidel ES v oblasti hospodářské soutěže vnitrostátními orgány pro 
hospodářskou soutěž 
 
Členské státy oznámily tato rozhodnutí: 
 

Belgie 
 
Shrnutí případu 
 
Zneužití dominantního postavení 
 
Dne 30. listopadu 2005 vydala belgická Rada pro hospodářskou soutěž na konci řízení, jež 
bylo zahájeno za účelem přezkumu zneužití dominantního postavení, rozhodnutí, kterým byly 
přijaty závazky, jež nabídl podnik Coca-Cola Enterprises Belgium (dále jen „CCEB“). Toto 
rozhodnutí doplňuje rozhodnutí vydané Evropskou komisí dne 22. června 2005 (případ 
č. COMP/39.116) vzhledem k tomu, že námitky byly různé. Byla použita stejná definice 
výrobkového trhu. 
 
Jelikož podle belgických právních předpisů neexistovalo výslovné ustanovení o možnosti 
přijmout závazky, Rada pro hospodářskou soutěž založila své rozhodnutí na článku 45 
nařízení (ES) č. 1/2003, v němž se uvádí, že nařízení je závazné v celém rozsahu (proto 
včetně článku 5) a přímo použitelné ve všech členských státech. 
 
Nabídnuté závazky byly orgánem pro hospodářskou soutěž posouzeny a dále rozvinuty. Byly 
předloženy předním hospodářským subjektům na trhu k podání připomínek. Při použití stejné 
logiky jako v 13. bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 1/2003 se v rozhodnutí uvádí, že závazky, 
které nabídla společnost CCEB, postačují k odstranění obav Rady pro hospodářskou soutěž a 
přiměřeně reagují na vznesené námitky, aniž by bylo nutné zjišťovat, zda došlo či zda dosud 
dochází k porušování. Závazky pomohou prohloubit hospodářskou soutěž na belgickém trhu 
se sycenými nealkoholickými nápoji. Společnost CCEB se zavázala uplatňovat stejné 
podmínky na všechny své odběratele ve stejné situaci. Tato zásada nediskriminace je základem 
všech ustanovení těchto závazků a obchodní a provozní politiky společnosti CCEB. 
 
Jelikož ve stanovených lhůtách nebylo podáno odvolání, rozhodnutí nabylo právní moci. 
 
Dohody a jednání ve vzájemné shodě 
 
Dne 29. července 2005 belgická Rada pro hospodářskou soutěž vydala na konci řízení, jež 
bylo zahájeno jako šetření z vlastní iniciativy „Corps des Rapporteurs“ v reakci na podnět, 
rozhodnutí týkající se udělení přenosových práv na utkání první a druhé divize belgické 
mistrovské soutěže ve fotbale v sezóně 2005-2006, 2006-2007 a 2007-2008 belgickou 
profesionální fotbalovou ligou (Ligue belge de football professionnel - LBV). Dne 
9. května 2005 LBV jménem fotbalových klubů v první a druhé divizi udělila veškerá tato 
práva společnosti Belgacom Skynet. 
 
Takovýto společný prodej přenosových práv představoval ze strany fotbalových klubů 
dohodu, jejíž zákonnost bylo nutno ověřit podle článku 81. Článek 81 byl použitelný, jelikož 
byla splněna kritéria stanovená v oznámení Komise obsahujícím pokyny týkající se vlivu na 
obchod. 
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Rada pro hospodářskou soutěž usoudila, že udělení všech televizních přenosových práv LBV 
společnosti Belgacom Skynet nebylo v rozporu s článkem 81 Smlouvy o ES. Rada vzala 
v úvahu mimo jiné skutečnost, že společnost Belgacom, nástupnická společnost bývalého 
monopolního telekomunikačního operátora, byla nově příchozí společností na trh s placenými 
televizními službami, na němž až do té doby měly dominantní postavení jiné kanály. 
 
Proti tomuto rozhodnutí Rady pro hospodářskou soutěž bylo podáno odvolání k odvolacímu 
soudu v Bruselu. Rozsudek odvolacího soudu se očekává v druhé polovině roku 2006. 
 
Seznam rozhodnutí vydaných vnitrostátním orgánem pro hospodářskou soutěž, která se 

týkala použití článků 81 nebo 82 

• Rozhodnutí č. 2005-I/O-40 ze dne 29. července 2005: Společný prodej vysílacích práv 
na belgickou mistrovskou soutěž ve fotbale (LBV). 

 
- Plné znění rozhodnutí (pouze v nizozemštině): 

- Belgisch Staatsblad (B.S.) 20.10.2005 – Ed. 2 (s. 44947 – s. 44957) 
- Revue trimestrielle de jurisprudence du Conseil, s. 28 na internetové stránce 

Rady pro hospodářskou soutěž na adrese: 
http://www.mineco.fgov.be/orgánization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_20
05_03.pdf 
- Znění tiskové zprávy (ve francouzštině): 
http://www.mineco.fgov.be/orgánization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 
- Znění tiskové zprávy (v nizozemštině): 
http://www.mineco.fgov.be/orgánization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_nl.pdf 
- Znění tiskové zprávy (ve francouzštině): 
http://www.mineco.fgov.be/orgánization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 

• Rozhodnutí č. 2005-I/O-52 ze dne 30. listopadu 2005: Distri-One SA / Coca-Cola 
Enterprises Belgium SPRL 

- Plné znění rozhodnutí (pouze ve francouzštině): 
- Moniteur belge (M.B.) 22.12.2005 – Ed. 2 – (s. 55371 – s. 55386) 
- Poslední rozhodnutí Rady pro hospodářskou soutěž na její internetové stránce 

na adrese: 
http://www.mineco.fgov.be/orgánization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30
112005.pdf 
- Znění tiskové zprávy (v nizozemštině): 
http://www.mineco.fgov.be/orgánization_market/competition/press_releases/press_release_30
112005_nl.pdf 
 

• Rozhodnutí č. 2005-P/K-58 ze dne 21. prosince 2005: G. Delandes Diffusion / 
Federauto (dosud nezveřejněné) 

- Úplný text rozhodnutí (pouze ve francouzském jazyce): 
- Moniteur Belge (M.B.) ze dne 27. 2. 2006 (s. 10503-10506) 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
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-  Raad voor de Mededinging. Driemaandelijks Tijdschrift van Rechtspraak, 2005, č. 4 s. 
94 
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04
.pdf 

Česká republika 
V roce 2005 vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dvě rozhodnutí týkající se použití 
článku 82 Smlouvy o ES: 
 
Zneužití dominantního postavení státním podnikem Lesy ČR 
 
V roce 2005 bylo zahájeno šetření s ohledem na možné porušení zákona o hospodářské 
soutěži a článku 82 Smlouvy o ES státním podnikem Lesy České republiky, s.p. (dále jen 
„LČR“). Podnik LČR ukončil smluvní vztahy s dřevařskými firmami tím, že prohlásil některé 
smlouvy za neplatné a požádal o přechod na systém založený na jednotlivých objednávkách. 
 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zjistil, že podnik LČR měl dominantní postavení na 
trhu týkajícím se pěstebních činností, činností souvisejících s využíváním a na trhu se 
surovým dřívím. Úřad dospěl k závěru, že podnik LČR způsobil svým smluvním partnerům 
faktickou újmu spočívající v dočasném přerušení lesnických činností, jakož i jinou než 
věcnou škodu vyplývající z nejistoty ohledně možností další spolupráce s podnikem LČR, což 
mělo nepříznivý vliv na investice, které dotčené společnosti již uskutečnily. 
 
Podnik LČR Úřadu navrhl, aby přijal opatření a závazky, s ohledem na něž se Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže domníval, že odstraní další možný nepříznivý dopad činností 
podniku LČR na jeho smluvní partnery. Úřad vydal rozhodnutí, podle něhož je podnik LČR 
povinen obnovit bývalé smluvní vztahy. Podniku LČR byla dále uložena povinnost, aby výběr 
všech svých smluvních partnerů s ohledem na pěstební činnosti a činnosti související 
s využíváním prováděl výhradně na základě transparentních a nediskriminačních výběrových 
řízení, jejichž zásady byly projednány s Úřadem. V souladu se zákonem Úřad šetření zastavil 
na základě toho, že dotyčné chování nevedlo k závažnému narušení hospodářské soutěže. 
Podnik LČR těmto opatřením k nápravě dostál. 
 
 
Zneužití dominantního postavení telekomunikačním operátorem 
 
Od roku 2002 nabízela nástupnická společnost bývalého monopolního telekomunikačního 
operátora ČESKÝ TELECOM, a.s. (dále jen „ČTc“) cenové plány určené pro domácnosti a 
menší podnikatele, které obsahovaly jako součást měsíčního paušálu tzv. hovorové kredity 
nebo volné minuty. Zneužití dominantního postavení ČTc spočívalo ve vázání služeb, a to 
měsíčního paušálu nabízeného na trzích, kde má silné dominantní postavení, a služeb 
nabízených na trzích, kde již postupně vzniká soutěžní prostředí. Zákazníci ČTc zakoupením 
cenového plánu obsahujícího hovorový kredit nebo volné minuty získali určitá volání 
„zdarma“. Pokud zákazník provolal méně, než je hovorový kredit či volné minuty, byl přesto 
povinen zaplatit plnou cenu měsíčního paušálu, do jehož výše se případné nevyčerpání celého 
hovorového kreditu (volných minut) nepromítlo. Struktura posuzovaných cenových plánů 
neumožnila rozdělit platbu za hovorné a za pronájem telefonní linky. Zákazníci byli z tohoto 
důvodu méně ochotni realizovat odchozí volání přes ostatní operátory, neboť nechtěli přijít 
o něco, co již v rámci měsíčního paušálu získali „zdarma“. Zákazníci ČTc nebyli 
informováni, kdy volné minuty či hovorové kredity vyčerpali. Zákazníci rovněž nemohli 
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s ohledem na netransparentní cenové podmínky srovnat výhodnost nabídek jednotlivých 
telekomunikačních operátorů. 
 

Újma však byla způsobena primárně konkurentům ČTc, kteří mohli vystupovat pouze v roli 
nevýznamné konkurence. Tím došlo ke zpomalení rozvoje zdravého konkurenčního prostředí, 
ze kterého by v konečném důsledku profitovali spotřebitelé. Během řízení bylo prokázáno, že 
chování nástupnické společnosti bývalého monopolu mělo nepříznivý dopad na strukturu 
hospodářské soutěže na společném trhu a na obchod mezi členskými státy Evropské unie. Za 
porušení článku 82 Smlouvy byla společnosti ČTc uložena pokuta ve výši 205 000 000 CZK 
(přibližně 7,5 milionů EUR). 

 

Dánsko 

Zneužití dominantního postavení 
 
Ceny společnosti TV2 a podmínky televizních reklam 
 
Rada pro hospodářskou soutěž dospěla k závěru, že části systému rabatů společnosti TV2 
představují porušení článku 82 Smlouvy a § 11 odst. 1 dánského zákona o hospodářské 
soutěži. Relevantní trh je definován jako trh s televizní reklamou v Dánsku. Celostátní 
televizní společnost TV2, jejímž vlastníkem je stát, měla v období 2001-2005 na tomto trhu 
dominantní postavení s podílem více než 50 %. Zeměpisným trhem je Dánsko. 
 
Vzhledem k tomu, že společnost TV2 pronikla na téměř 100 % televizního trhu a má velký 
podíl na sledovanosti, zadavatelé reklamy, kteří chtějí vést celostátní televizní reklamní 
kampaně s vysokým pokrytím, musejí zadat většinu svého rozpočtu na televizní reklamní 
kampaň společnosti TV2. V důsledku toho dochází k hospodářské soutěži na trhu televizní 
reklamy pouze s ohledem na okrajovou část rozpočtů na televizní reklamu zadavatelů reklam. 
Při uzavírání ročních dohod se zadavateli reklam společnost TV2 nabízí roční rabat, jehož 
velikost závisí na ročním rozpočtu zadavatele reklamy. Roční rabat společnosti TV2 je 
odstupňovanou slevou se zpětnou platností s několika prahovými hodnotami, pokud jde 
o objem. Poskytnuté procento slev sahá od 4,7 % do 19,7 %. 
 
Byla provedena ekonomická analýza účinků systému rabatů. Bylo zjištěno, že roční rabat 
společnosti TV2 umožnil účtovat vysokou cenu s ohledem na první část ročního rozpočtu 
zadavatele reklamy a nízkou cenu s ohledem na okrajovou část jeho rozpočtu. Vzhledem 
k postavení společnosti TV2 na trhu a skutečnosti, že k hospodářské soutěži dochází hlavně 
s ohledem na přidělení okrajové části rozpočtů zadavatelů reklam na jejich televizní reklamní 
kampaně, mohl mít roční rabat společnosti TV2 na trhu vylučovací účinek. Společnosti TV2 
bylo nařízeno, aby systém rabatů zrušila. Případ se zakládal na oznámení společnosti TV2. 
 
Používání protiprávního stanovování cen ze strany společnosti Elsam 
 
Rada pro hospodářskou soutěž rozhodla, že energetická společnost Elsam zneužila své 
dominantní postavení na velkoobchodním trhu s elektřinou (pohotovém a mimoburzovním 
(OTC)). Elsam je dánská energetická společnost, které působí v odvětví výroby a 
velkoobchodního prodeje elektrické energie. Zneužití spočívalo ve stanovování nepřiměřeně 
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vysoké ceny elektrické energie na velkoobchodním trhu u Nord Poolu, srov. čl. 82 odst. 1 
písm. a) Smlouvy. Zeměpisný trh zahrnoval západní část Dánska. 
 
Rada pro hospodářskou soutěž měla za to, že společnost Elsam v období od 1. července 2003 
do 31. prosince 2004 zneužívala své dominantní postavení po celkovou dobu 900 hodin 
předkládáním nepřiměřeně vysokých cenových nabídek na dodávku elektrické energie Nord 
Poolu. Orgán pro hospodářskou soutěž usoudil, že cenové chování společnosti Elsam vedlo 
u odběratelů (domácností i podniků) ke ztrátám ve výši 25 milionů EUR. Vzhledem ke 
zvláštním okolnostem na velkoobchodním trhu s elektřinou Rada pro hospodářskou soutěž 
musela učinit neobvyklé opatření a nařídit společnosti Elsam, aby při předkládání nabídek 
Nord Poolu dodržovala určitý cenový režim. Cenový režim předepisuje používání určitých 
vzorců. To omezuje ceny, které společnost Elsam může předložit na pohotovém trhu Nord 
Poolu. 

Dohody a jednání ve vzájemné shodě 
 
Standardní dohoda společnosti Carlsberg v odvětví hotelů, restaurací a kaváren 
 
V říjnu 2005 dánská Rada pro hospodářskou soutěž vydala rozhodnutí, které prohlašuje 
závazky společnosti Carlsberg týkající se jejích dohod o dodávkách piva s dánskými hotely, 
restauracemi a kavárnami za právně závazné. Ve svém předběžném posouzení dánský orgán 
pro hospodářskou soutěž zjistil, že některé obchodní postupy společnosti Carlsberg při 
dodávkách piva týkající se požadavků na exkluzivitu vyvolávaly obavy podle § 6 dánského 
zákona o hospodářské soutěži/článku 81 Smlouvy o ES a § 11 dánského zákona 
o hospodářské soutěži/článku 82 Smlouvy o ES. K odstranění zjištěných obav týkajících se 
hospodářské soutěže společnost Carlsberg nabídla, že bude dodržovat soubor závazků. Orgán 
pro hospodářskou soutěž zjistil, že závazky společnosti Carlsberg odstraňují výše uvedené 
obavy týkající se hospodářské soutěže. 
 
Dánský orgán pro hospodářskou soutěž šetřil postupy společnosti Carlsberg v těchto 
oblastech: 1. exkluzivita zařízení a 2. exkluzivita prodejního místa. Relevantní výrobkový trh 
se týkal prodeje značkového piva odvětví hotelů, restaurací a kaváren. Zeměpisný trh 
zahrnoval Dánsko. S podílem na trhu přibližně 70 % odvětví hotelů, restaurací a kaváren měla 
společnost Carlsberg na relevantním trhu dominantní postavení. 
 
Závazky společnosti Carlsberg zkrátily dobu pro ukončení jejích dohod o instalaci a 
spolupráci. Společnost Carlsberg přijala rovněž závazek, který umožní instalovat u výčepního 
pultu druhý pivní sud. Závazky se dále týkaly možnosti, aby vlastník prodejního místa od 
společnosti Carlsberg odkoupil stávající výčepní zařízení za předem stanovenou cenu. 
Společnost Carlsberg přijala rovněž různé závazky týkající se práva změnit dodavatele, 
omezení v souvislosti s obecným používáním sponzorských dohod atd. 
 

Seznam rozhodnutí vydaných podle článků 81 nebo 82 
 
Zasedání Rady pro hospodářskou soutěž dne 23. února 2005 
Post Danmark 
Rozhodnutí o závazku v návaznosti na rozhodnutí z roku 2004 na základě článku 82 
Tisková zpráva v angličtině: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/ 

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/
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Zasedání Rady pro hospodářskou soutěž dne 27. dubna 2005 
Kriterier for optagelse i Rørforeningens vvs-nummersystem og vvs-katalog článek 82 
Tisková zpráva v angličtině: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/ 
 
Zasedání Rady pro hospodářskou soutěž dne 22. června 2005 
DBC Medier   článek 82 
Tisková zpráva v angličtině: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/ 
 
Dansk Reklame Film článek 81/82 – závazky 
Tisková zpráva v angličtině: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/ 
 
Zasedání Rady pro hospodářskou soutěž dne 26. října 2005 
Carlsberg standardaftaler med horeca-sektoren  článek 81/82 - závazky 
Tisková zpráva v angličtině: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/ 
 
Zasedání Rady pro hospodářskou soutěž dne 30. listopadu 2005 
ELSAM A/S misbrug af dominerende stilling i form af høje priser článek 82 
Tisková zpráva v angličtině: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/ 
 
Insolvensaftalen – ulovligt apotekersamarbejde článek 81 
Tisková zpráva v angličtině: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/ 
 
Zasedání Rady pro hospodářskou soutěž dne 21. prosince 2005 
DONG’s aftale med HNG/MN af 7. marts 2003 článek 81/82 - závazky 
Tisková zpráva v angličtině: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/ 
 
TV2’s priser og betingelser článek 82 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/ 
 

Německo 

E.ON Ruhrgas 

Spolkový kartelový úřad zakázal společnosti E.ON Ruhrgas AG uzavírat dlouhodobé 
smlouvy o dodávkách plynu. Prostřednictvím tohoto jednání, kterým společnost E.ON 
Ruhrgas k sobě dlouhodobě připoutávala velkou část regionálních a místních odběratelů plynu 
tím, že od nich vyžadovala, aby od této společnosti odebírali více než 80 % svých dodávek, 
společnost porušuje evropské i německé právní předpisy o hospodářské soutěži (články 81, 82 
Smlouvy, § 1 GWB). Vázání distributorů dlouhodobými smlouvami o dodávkách má 
omezující účinek, jelikož brání novým účastníkům vstoupit na trh a ostatní dodavatele 
zbavuje možnosti zajišťovat dodávky v nadcházejících letech. 

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/
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Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání u vyššího krajského soudu v Düsseldorfu. 
Podnik zároveň požádal o zrušení jeho okamžité vykonatelnosti. 
 

 Tiskové zprávy 

17.1.2006 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml 
13.12.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.sht
ml 
27.9.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.sht
ml 
6.4.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.sht
ml 
28.1.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.sht
ml 

 Rozhodnutí (v němčině) 
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml 
 

Edeka/ALIDIS 

Spolkový kartelový úřad šetřil nabytí podílů ze strany společnosti EDEKA Zentrale AG & 
Co. KG v nákupním a marketingovém družstvu ALIDIS/Agenor, a to jak podle pravidel 
o kontrole spojování, tak i z hlediska článku 81 Smlouvy. Domníval se, že byly splněny 
podmínky čl. 81 odst. 3 Smlouvy. Šetření probíhalo v souvislosti s převzetím společností 
SPAR Handels AG a Michael Schels & Sohn GmbH & Co. OHG řetězcem obchodů se 
smíšeným zbožím EDEKA. EDEKA bude v budoucnu provozovat družstvo společně s ITM 
Entreprises S.A. a Centros Comerciales Ceco S.A. (EROSKI). 
 

 Tisková zpráva: 
29.8.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.sht
ml 

Deutsche Post 
V reakci na podněty zakázal Spolkový kartelový úřad společnosti Deutsche Post AG, aby 
omezovala nebo diskriminovala konkurenční malé a středně velké poskytovatele poštovních 
služeb v oblasti „služeb při přípravě poštovních zásilek“, a nařídil okamžitý výkon 
rozhodnutí. Společnost Deutsche Post podala odvolání jak proti rozhodnutí, tak i proti jeho 
okamžitému výkonu. Vyšší krajský soud v Düsseldorfu potvrdil příkaz k okamžité 
vykonatelnosti. Rozsudek týkající se hlavní záležitosti nebyl dosud vynesen. 
 
Služby při přípravě poštovních zásilek zahrnují zejména sběr a předtřídění dopisů a dodání 
dopisů o hmotnosti větší než 100 gramů do třídících středisek společnosti Deutsche Post. 
 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml


 24

Společnost Deutsche Post v současnosti poskytuje u těchto služeb slevy ve výši 3 až 21 %, a 
to svým vlastním velkým zákazníkům, ale rovněž společnosti PostCon Deutschland jako 
registrované družstevní společnosti. Tímto poskytováním slev však společnost Deutsche Post 
brání konkurentům (jež se nazývají „konsolidátory“), aby vstoupili na trh sběru, předtřídění a 
dodávek dopisů. Malé a střední podniky zpravidla nedosahují minimálních množství 
stanovených společností Deutsche Post, aby měly nárok na výše uvedené slevy. Pouze 
prostřednictvím konsolidátorů mohou tyto podniky snížit své poštovné. 
 
Při šetření daného případu dospěl Spolkový kartelový úřad k závěru, že toto jednání 
společnosti Deutsche Post porušilo německé a evropské právní předpisy o hospodářské 
soutěži (článek 82 Smlouvy). V souběžném řízení Evropská komise zjistila, že německý 
poštovní zákon porušuje právní předpisy EU. 
 

 Tiskové zprávy: 
13.4.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.sht
ml 
 
14.2.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.sht
ml 
 
3.11.2004 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.sht
ml  
 
Loterijní společnosti 
Plán tří loterijních společností získat společně většinový podíl ve společnosti, která jako 
komerční prodejce nabízí loterie a sportovní sázky na internetu, vyvolal podle názoru 
německého kartelového úřadu obavy týkající se hospodářské soutěže, a to jak s ohledem na 
pravidla o kontrole spojování, tak i § 1 GWB a článek 81 Smlouvy. Dotčené strany od 
projektu upustily. 
 
Průmyslové pojištění 
V roce 2005 uložil Spolkový kartelový úřad pokuty v celkové výši přibližně 
150 milionů EUR deseti soukromým a sedmi veřejným pojišťovnám a dotčeným ředitelům. 
Porušení právních předpisů o hospodářské soutěži (článku 81 Smlouvy) mělo celostátní a 
meziodvětvový účinek zejména na odvětví pojištění průmyslového majetku (požár, následné 
škody, pojištění podle směrnice ES a pojištění proti všem nebezpečím a technické pojištění), 
jakož i dopravní pojištění a pojištění budov a pojišťovací monopol. Podle Spolkového 
kartelového úřadu se v polovině roku 1999 dotyční pojistitelé dohodli, že skoncují se silnou 
hospodářskou soutěží, která v té době panovala, s ohledem na pojistné a podmínky, a tak 
vyvolají na trhu zvrat. Kartel byl založen na dohodě ředitelů společností zastoupených ve 
zvláštním výboru pro pojištění průmyslového majetku (FIS) Svazu německého pojišťovnictví 
(GDV) o zásadách upravujících jejich budoucí soutěžní chování při prodlužování smluv (tzv. 
„zásady FIS“). Zásady FIS byly postupem času upravovány podle aktuálních podmínek na 
trhu, aby bylo možno prosadit jednotnou výši nárůstu pojistného, přebytky pojistného placené 
pojistníky a jiné změny smluvních podmínek. To bylo zajištěno gentlemanskou dohodou za 
tím účelem, že si společnosti nebudou navzájem překážet, pokud jde o úpravy pojistného ze 
strany konkurentů při prodlužování smluv tím, že budou předkládat výhodnější nabídky, a že 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
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nebudou novým podnikům účtovat méně než minimální pojistné. V oblasti dopravního 
pojištění se strany gentlemanské dohody přinejmenším od roku 2001 dohodly, že budou 
ukládat vyšší pojistné a upraví podmínky pro pojistníky a že přitom nebudou nabízet nižší 
ceny nebo si vzájemně překážet (princip dohody: „respektovat vedoucího pojistitele“). 
Rozhodnutí o uložení pokut nejsou dosud pravomocná, jelikož dotčené strany se proti nim 
odvolaly. Odvolání projednává vyšší krajský soud v Düsseldorfu. 
 

 Tiskové zprávy ze dne 
15.9.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.sht
ml 
23.3.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.sht
ml 
 

Estonsko 

Rozhodnutí vydané v roce 2005 na základě článků 81 nebo 82: 
Rozhodnutí č. 24-L ze dne 5. května 2005 (článek 82). Údajného zneužití dominantního 
postavení se dopustila společnost Estonian Air s ohledem na používání rozdílných cenových 
podmínek pro nezávislé cestovní kanceláře a vlastní maloobchodní prodejny. Estonská Rada 
pro hospodářskou soutěž se domnívala, že zneužití dominantního postavení nebylo zjištěno. 
Veřejné znění rozhodnutí je k dispozici v estonštině (AS Atlas Reisibüroo/AS Estonian Air) 
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documments/Ametlikud_teated/o200524.pdf  
 

Řecko 
Rozhodnutí č. 277/2005 a 284/20005 přijaté v souladu s článkem 81/82: 
http://www.epant.gr/showapof.php3?frmYearInserted=2005 
  
Dotčené podniky: 
 
a) Řecké sdružení supermarketů (dále jen „SESME“) 
b) Supermarkety působící v Řecku: Veropoulos SA, ATLANTIC SA, Vassilopoulos SA, 

METRO SA, Massoutis SA, Sklavenitis SA a TROFINO SA 
 
Údajné porušení: 

 
Správní rada sdružení SESME usilovala o to, aby všechny supermarkety, jež jsou členy tohoto 
sdružení, uplatňovaly jednotně seznam jednostranně stanovující procento slevy, které by měl 
jednotlivý dodavatel poskytovat všem členům sdružení SESME. Sedm největších řeckých 
supermarketů (některé z nich byly rovněž členy správní rady sdružení SESME) dále v únoru a 
dubnu 2004 uspořádalo dvě schůzky. Cílem těchto schůzek bylo dohodnout opatření, jak se 
vyrovnat s konkurencí velkých nadnárodních supermarketů (konkrétně Carrefour) a velkých 
nadnárodních diskontních prodejen (konkrétně Lidl a Plus). 
 
Právní posouzení 
Řecká Komise pro hospodářskou soutěž zastávala názor, že se doporučení vydané sdružením 
SESME, které pro každého dodavatele stanoví pevnou částku slevy, rovná rozhodnutí 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
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o stanovení minimálních cen. Řecká Komise pro hospodářskou soutěž mimoto zjistila, že 
schůzky sedmi maloobchodníků vedly ke spolupráci účastníků při uplatňování společné 
politiky, která měla narušit a omezit hospodářskou soutěž na relevantním trhu. 

 
Rozhodnutí 
 
Řecká Komise pro hospodářskou soutěž v rozhodnutí č. 277/2005 dospěla k závěru, že 
doporučení sdružení SESME představuje rozhodnutí, které porušuje § 1 odst. 1 zákona 
č. 703/1977 a čl. 81 odst. 1 Smlouvy. V doplňujícím rozhodnutí č. 284/2005 zjistila rovněž 
existenci jednání ve vzájemné shodě u účastníků dvou schůzek, a tedy porušení § 1 odst. 1 
zákona č. 703/1977 a čl. 81 odst. 1 Smlouvy. V důsledku toho řecká Komise pro 
hospodářskou soutěž uložila tyto pokuty: 
 
- sdružení SESME 15 000 000 EUR (tj. 0,28 % celkového obratu členů sdružení) 
- ATLANTIC SA 430 080 EUR 
- Veropoulos SA 500 713 EUR 
- Massoutis SA 347 784 EUR 
- METRO SA  338 201 EUR 
- Sklavenitis SA 611 844 EUR 
- TROFINO SA     6 000 EUR 
- Vassilopoulos SA 721 240 EUR 
 

Španělsko 
 
Zneužití dominantního postavení 
 
E-S ASEMPRE v. CORREOS  
 
Dne 21. ledna 2002 podalo sdružení ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE 
REPARTO Y MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA (dále jen „ASEMPRE“) podnět 
orgánu pro hospodářskou soutěž proti společnosti SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELÉGRAFOS (dále jen „CORREOS“) ohledně údajného porušení § 6 zákona o hospodářské 
soutěži a článku 82 Smlouvy. Žadatel uvedl, že společnost CORREOS podepsala s velkými 
zákazníky smlouvy o společném poskytování poštovních služeb poskytovaných v konkurenci 
s jinými hospodářskými subjekty a služeb vyhrazených zákonem společnosti CORREOS a 
prostřednictvím vzájemného subvencování uplatňovala dravou cenovou politiku. 

 
Během šetření byl spis rozdělen na dva případy, a to vzhledem k nemožnosti získat údaje 
o systému analytického účetnictví, jelikož v té době nebyl k dispozici. 
 
První spis byl uzavřen rozhodnutím o pokutě. Dne 15. září 2004 vydal soud pro hospodářskou 
soutěž rozhodnutí č. 608/04, v němž shledal, že společnost CORREOS porušila § 6 zákona 
o hospodářské soutěži a článek 82 Smlouvy zneužitím svého dominantního postavení na 
regulovaném trhu poštovních služeb tím, že podepsala výhradní smlouvy s velkými rabaty za 
účelem společného poskytování poštovních služeb, jež byly vyhrazeny společnosti 
CORREOS zákonem, a ostatních deregulovaných služeb. Soud společnosti CORREOS 
nařídil, aby zaplatila pokutu ve výši 15 milionů EUR a aby od těchto praktik upustila. 
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Druhý spis byl uzavřen v září 2005 rozhodnutím o závazcích. V tomto případě bylo údajné 
porušení odhaleno v dohodách o poštovních službách mezi společností CORREOS a subjekty 
jako banky a spočívalo v poskytnutí nepřiměřených slev a stanovování dravých cen pro velké 
zákazníky. 
Trh byl vymezen jako trh s liberalizovanými poštovními službami a univerzálními poštovními 
službami, které nejsou vyhrazeny, a trh s vyhrazenými univerzálními poštovními službami, a 
to v obou případech na území Španělska. Rozhodnutí o závazcích stanoví podmínky, které 
mají zajistit, aby diskontní ceny vždy pokrývaly náklady. 
 
(Více informací viz „Acuerdo de Terminación convencional SDC - ASEMPRE – 
CORREOS“; http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf) 

 
T-S GRUPO GAS NATURAL 
 
GRUPO GAS NATURAL (GGN), integrovaný plynárenský podnik, má dominantní 
postavení na všech španělských trzích se zemním plynem. V červnu 2001 podepsaly dvě jeho 
dceřiné společnosti, GNC a ENAGAS, smlouvu, která vyhradila určitou kapacitu při 
znovuzplyňování společnosti GNC, pobočce společnosti GGN. 
 
Španělský soud pro hospodářskou soutěž vydal usnesení, které obsahovalo závěr, že 
společnost GRUPO GAS NATURAL (GGN) porušila § 6 španělského zákona o hospodářské 
soutěži a článek 82 Smlouvy o ES. Soud se domníval, že společnost GGN zneužila svého 
dominantního postavení na španělských trzích se zemním plynem, včetně trhu sestávajícího 
ze základní plynárenské soustavy pro dovoz zemního plynu do Španělska, tím, že smlouvou 
vyhradila určitou kapacitu při znovuzplyňování společnosti GNC. Bylo zjištěno, že toto 
výhradní zajištění kapacity při znovuzplyňování u společnosti GNC znamená diskriminaci 
vůči ostatním účastníkům systému a představuje uložení rozdílných podmínek 
u rovnocenných operací ostatním obchodním partnerům, čímž je staví do konkurenční 
nevýhody ve smyslu čl. 82 písm. c) Smlouvy. Společnost ENAGAS je vlastníkem většiny 
zařízení v základní plynárenské soustavě, včetně zařízení na znovuzplyňování. Má zákonem 
stanovenou povinnost umožnit přístup k těmto zařízením všem účastníkům v systému, 
přičemž žádosti vyřizuje v chronologickém pořadí, v jakém je obdržela. Soud uložil 
společnosti GRUPO GAS NATURAL pokutu ve výši 8 milionů EUR. 

 
(Více informací viz případ č. 580/04 GAS NATURAL 
http://www.tdcompetencia.es/html/resolutiones/2005/2035.htm). 
 
Úplný seznam všech rozhodnutí vydaných v roce 2005 na základě článků 81 nebo 82 
Smlouvy orgánem pro hospodářskou soutěž nebo soudem pro hospodářskou soutěž: 
 
• E-S ASEMPRE vs CORREOS 

(http://www.dgdc.meh.es/acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf 

• TELEFONICA MOVILES, VODAFONE, AMENA (žádné důvody pro přijetí opatření). 
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORIES Y EDITORES (žádné důvody pro přijetí 
opatření - řízení). 

• GLAXO WELLCOME S.A. (žádné důvody pro přijetí opatření - řízení). 
• COCA - COLA (žádné důvody pro přijetí opatření - řízení; viz rovněž COMP IV/ 
39.116). 

http://www.dgdc.meh.es/
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• T-S GRUPO GAS NATURAL 
http://www.tdcompetencia.es/html/resolutiones/2005/2035.htm 

 
 

Francie 
 
Zneužití dominantního postavení 
 
Rozhodnutí č. 05-D-12 ze dne 17. března 2005 
Společnosti „20 Minutes“ a „Métro“, které vydávají deníky s všeobecnými informacemi, jež 
jsou distribuovány zdarma a jsou financovány výlučně reklamou, podaly podnět Radě pro 
hospodářskou soutěž ohledně toho, že sdružení EUROPQN (které sdružuje velké celostátní 
deníky) odmítlo zahrnout jejich publikace do studie o počtu čtenářů celostátních deníků. 
 
Tvrdily, že toto zamítnutí, které jim fakticky odepřelo přístup na reklamní trh za běžných 
soutěžních podmínek, pramení z dohody, jež má zpomalit jejich růst, a ze zneužití 
dominantního postavení. K podnětu připojily návrh na předběžné opatření. 
 
Na schůzce, na níž měl být projednán návrh společností 20 Minutes a Métro na předběžné 
opatření, sdružení EUROPQN navrhlo závazky, které měly odstranit obavy týkající se 
hospodářské soutěže. 
S přihlédnutím k těmto skutečnostem a po obdržení připomínek zúčastněných třetích stran 
Rada rozhodla, že závazky, které sdružení EUROPQN nabídlo, jsou uspokojivým řešením 
vzniklého problému v oblasti hospodářské soutěže. Následně vydala rozhodnutí o přijetí 
těchto závazků a o uzavření spisu. Jednalo se o první případ, kdy Rada použila postup týkající 
se závazků. 
 
Rozhodnutí č. 05-D-16 ze dne 26. dubna 2005 
SACD (společnost pověřená kolektivní správou práv autorů dramatických děl a skladatelů) 
ustanovením ve stanovách uložila svým členům povinnost, aby spojovali správu práv 
týkajících se divadelních představení se správou svých audiovizuálních práv. Autoři byli tudíž 
nuceni pověřit společnost SACD spravováním veškerých svých práv, aniž by měli možnost je 
rozdělit. 
 
Toto ustanovení vyžadující povinnou správu všech práv tak společnosti SACD umožnilo 
„využít jejího monopolního postavení na nezpochybnitelném a nevyhnutelném trhu správy 
audiovizuálních práv k upevnění a udržení jejího monopolního postavení na potenciálně 
napadnutelném a otevřeném trhu správy práv k dramatickým dílům“. Jelikož autoři ve 
skutečnosti neměli žádnou jinou možnost volby, pokud jde o správu audiovizuálních práv, 
byli nuceni svěřit rovněž správu svých práv k divadelním představením společnosti SACD, 
ačkoli se nejednalo o stejný trh a mohli by tato práva nechat spravovat jinou společností 
kolektivní správy nebo je spravovat sami. 
 
Rada zastávala názor, že závazky, jež společnost SACD přijala, představují uspokojivé řešení 
vzniklého problému v oblasti hospodářské soutěže. Společnost SACD se zavázala pozměnit 
na příští valné hromadě své stanovy tak, aby autoři mohli rozdělit svá díla do tří různých 
kategorií, a to dramatická díla, audiovizuální díla a obrazová díla. 
 

http://www.tdcompetencia.es/
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Aby však společnost SACD mohla vykonávat kolektivní správu za podmínek přiměřené 
hospodářské rovnováhy, tato možnost rozdělení bude podléhat určitým omezením: 

- některé kategorie děl nelze během autorova života vyjmout, dokud neskončí příslušné 
dvouleté období vypočítávané ode dne autorova členství nebo ode dne změny jeho 
příspěvků; 

- celkové nebo částečné vynětí dané kategorie děl nelze během autorova života uskutečnit 
více než třikrát. 

 
Mělo se za to, že tato rovnováha je v souladu se zásadami stanovenými v judikatuře ES, podle 
níž musí být svoboda autorů, kteří mohou chtít spravovat některá svá práva individuálně, 
uvedena do souladu s možností společnosti kolektivní správy, aby fungovala uspokojivě ve 
prospěch svých členů. 
 
Rozhodnutí č. 05-D-63 ze dne 17. listopadu 2005 
Rada pro hospodářskou soutěž rozhodla, že skupina La Poste zneužila své dominantní 
postavení tím, že nedodržela zásadu nediskriminace při používání svých sazeb ve prospěch 
některých odesílatelů poštovních zásilek a své vlastní dceřiné společnosti Datapost. Tím, že 
pro některé zákazníky používala poplatky za hromadné poštovní zásilky diskriminujícím 
způsobem, narušila skupina La Poste hospodářskou soutěž mezi poštovními konsolidátory, 
jelikož ti neobdrželi stejné podmínky z jedné zóny do druhé. V některých případech měla 
z této diskriminační cenové politiky prospěch samotná skupina La Poste nebo její dceřiná 
společnost Datapost. 
 
Rada považovala toto jednání za závažné. Konsolidace poštovních zásilek závisí na skupině 
La Poste, jelikož monopol společnosti na základní poštovní službu znamená, že přepravuje a 
distribuuje veškeré poštovní zásilky. Jako společnost, která má monopol na základní poštovní 
službu, a jako hospodářský subjekt, který jednostranně reguluje přístup k této službě, má 
skupina La Poste zvláštní povinnost jednat opatrně a obezřetně a úzkostlivě dodržovat ceny. 
To platí zejména proto, že společnost může zneužít své dominantní postavení na sousedním 
trhu konsolidace poštovních zásilek, na němž rovněž působí, a to buď přímo, či 
prostřednictvím svých dceřiných společností. Rada však zjistila, že tyto praktiky nejsou 
součástí záměrné a globální strategie ze strany skupiny La Poste vypudit z trhu konsolidátory. 
Několik bodů korespondence dokládá skutečnost, že se skupina La Poste nesnažila tento 
systém podpořit a že několikrát vysvětlila, že si přeje, aby k tomu nadále nedocházelo. 
Z tohoto důvodu Rada omezila pokutu na 1 milion EUR. 
 
Kartely 
 
Rozhodnutí č. 05-D-10 ze dne 15. března 2005 
Rada pro hospodářskou soutěž uložila pokuty v celkové výši 45 000 EUR výboru Cerafel, 
hospodářskému zemědělskému výboru pro ovoce a zeleninu v Bretani, a řadě sdružení 
producentů za podíl na protisoutěžním jednání na velkoobchodním trhu s květákem v Bretani. 
V té době byla Francie druhým největším producentem květáku v Evropě. Přibližně 50 až 
60 % vyprodukovaného květáku se vyváželo do Německa, Spojeného království a 
Nizozemska. 
 
Řetězec pro distribuci květáku je seskupen kolem vládnou uznaných sdružení producentů. 
Tím, že soustředí více než 90 % produkce, jsou všechna tato sdružení členy regionálního 
hospodářského výboru, Cerafel. 
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Hlavní mechanismus, pomocí něhož se květák vypěstovaný v Bretani dostává na trh, je aukce 
s dražebními hodinami (druh reverzní aukce). Pro přístup na tyto aukce musí být obchodníci-
zasílatelé oficiálně schváleni. 
 
Ve své analýze Rada zdůraznila, že podmínky uložené společnostem, které usilovaly 
o schválení za účelem účasti na aukcích, ze strany SICA Saint-Pol-de-Léon, UCPT a 
SIPEFEL Evropská komise odsoudila již v roce 1977; důvodem je to, že obsahují podmínku, 
aby společnosti nakupovaly výhradně na trzích, které kontroluje Cerafel, aby v prostorách, 
v nichž se aukce koná, vlastnily sklad, v němž se květák bude balit, a aby zboží nakupovaly a 
dodávaly výhradně svým jménem. 
 
Toto jednání je v rozporu s francouzskými a evropskými pravidly hospodářské soutěže, 
jelikož jejich účelem je omezovat, bránit nebo kontrolovat přístup nových zasílatelů na aukce 
v Bretani. 
 
Rozhodnutí č. 05-D-38 ze dne 5. července 2005 
Rada pro hospodářskou soutěž vydala rozhodnutí, v němž uložila sankce společnostem 
Kéolis, Connex a Transdev za uzavření celostátní protisoutěžní dohody v období mezi 
roky 1996 a 1998. Tato dohoda měla za cíl rozdělit trhy veřejné dopravy (městská autobusová 
doprava) během výzev k podání nabídek zveřejněných místními a regionálními orgány. 
 
Bylo zjištěno, že ředitelé těchto celostátních a mezinárodních dopravních společností utvořili 
kartel s úmyslem rozdělit francouzský celostátní trh veřejné městské dopravy. Podle pravidel 
přijatých kartelem se tři dotčené společnosti vzdaly soutěže, kdykoli měla být prodloužena 
smlouva některé z nich. 
 
Toto protisoutěžní jednání společnostem umožnilo diktovat místním a regionálním orgánům 
své ceny. Následně byly tyto orgány při udělování koncesí na provozování svých dopravních 
sítí nuceny hradit vyšší náklady než v případě, kdyby byl trh otevřen pro hospodářskou 
soutěž. 
 
Tato celostátní dohoda, kterou zorganizovaly mateřské společnosti, jež podrobně sledovaly 
činnost svých dceřiných společností, zjevně postihla smlouvy na místní veřejnou dopravu 
v několika francouzských městech. 
 
Rada se domnívala, že utvoření kartelu na oligopolním trhu a následná monopolní renta 
(v daném případě financovaná z veřejných zdrojů jednotlivých orgánů) je jednou 
z nejzávažnějších protisoutěžních praktik. Proto rozhodla o uložení pokuty třem dotčeným 
společnostem v celkové výši 12 milionů EUR. 
 
Kartel tohoto druhu s celostátní působností může samozřejmě mít značný dopad na obchod ve 
Společenství, a to s ohledem na jeho velikost a účel: tj. bránit konkurentům, ať už 
vnitrostátním nebo zahraničním, aby získali smlouvy. Toto rozhodnutí Rady pro 
hospodářskou soutěž potvrdil dne 7. února 2006 odvolací soud v Paříži v celém rozsahu. 
 
Rozhodnutí č. 05-D-65 ze dne 30. listopadu 2005 
Rada pro hospodářskou soutěž pokutovala tři mobilní operátory Orange France, SFR a 
Bouygues Télécom za účast na dvou druzích protisoutěžní dohody, která narušila 
hospodářskou soutěž na trhu. Každý měsíc v období od roku 1997 do roku 2003 si mobilní 
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operátoři vyměňovali podrobné důvěrné informace o počtu nových zákazníků, kteří 
v předchozím měsíci uzavřeli smlouvy, a počtu osob, které se rozhodly smlouvy zrušit. 
 
Rada se domnívala, že ačkoli rozhodnutí operátorů vyměňovat si tyto informace nemělo 
žádný vliv na jejich budoucí cenové strategie, mohlo nicméně pravděpodobně omezit 
hospodářskou soutěž na trhu mobilní telefonie, což je trh, na nějž je velmi obtížné proniknout. 
 
Rada rovněž zjistila, že v období 2000 až 2002 tři operátoři uzavřeli dohodu, jejímž cílem 
bylo stabilizovat vývoj jejich příslušných podílů na trhu. Odhalila řadu závažných, 
konkrétních a usvědčujících důkazů, které poukazovaly na existenci takovéto dohody. K nim 
patřily rukou psané dokumenty s výslovnými odkazy na „dohodu” mezi třemi operátory, 
„pacifikaci trhu“ a „jaltskou dohodu o podílu na trhu“. Určité podobnosti byly zjištěny rovněž 
v obchodních politikách prováděných operátory v tomto období. Ze střednědobého hlediska 
měla tato tajná dohoda zachovat podíl těchto tří mobilních operátorů s ohledem na nové 
smlouvy na poměrně stálých úrovních a rovněž jim vydláždit cestu k tomu, aby počínaje 
rokem 2000 mohli svou strategii změnit. Do té doby mobilní operátoři spoléhali na to, že 
získají podíl na trhu, který zajistí jejich růst, což vyžadovalo značné investice. Od roku 2000, 
což je období, které se časově kryje s ukončením soutěžení o podíl na trhu, všichni tři 
operátoři současně přijali strategie zaměřené na upevnění jejich stávající zákaznické základny. 
To vedlo mimo jiné ke zvýšení cen a k přijetí opatření jako upřednostňování smluv se 
závazky před předplacenými kartami nebo zavedení účtování po 30 sekundách po uplynutí 
první minuty. Rada považovala tyto praktiky za zvlášť závažné, jelikož způsobily 
hospodářství a zákazníkům značné škody. Uložila pokuty v celkové výši 534 milionů EUR: 
256 milionů EUR společnosti Orange France, 220 milionů  EUR společnosti SFR a 
58 milionů EUR společnosti Bouygues Télécom. 
 
Rozhodnutí č. 05-D-70 ze dne 19. prosince 2005 
Rada pro hospodářskou soutěž vydala rozhodnutí ukládající pokutu společnosti BVHE 
(Buena Vista Home Entertainment), výhradnímu distributorovi videokazet s filmy Walta 
Disneye ve Francii, maloobchodním společnostem Casino a Carrefour a velkoobchodnímu 
prodejci SDO (Selection Disc Orgánisation), za uzavření cenové dohody s ohledem na 
maloobchodní ceny v období od roku 1995 do roku 1998. 
 
Společnost BVHE iniciovala vertikální dohodu s maloobchodníky Casino a Carrefour a 
velkoobchodníkem SDO s cílem stanovit maloobchodní ceny videokazet s filmy Walta 
Disneye na uměle vysoké úrovni. Toto jednání bylo doplněno společnou politikou týkající se 
shromažďování, výměny a sledování informací s cílem systém upevnit. Účelem dohody bylo 
zvýšit maloobchodní ceny videokazet pro děti s filmy Walta Disneye ve všech dotčených 
obchodech na stejnou úroveň. 
 
Rada zdůraznila, že tyto praktiky porušující pravidla byly zvlášť závažné, jelikož upíraly 
spotřebitelům možnost získat dotčené výrobky za nižší cenu, tj. za cenu vyplývající z řádné 
cenové soutěže mezi distribučními sítěmi. Tyto praktiky byly o to závažnější, že se jich 
dopustila významná mezinárodní skupina (Disney), jejíž chování může v daném odvětví 
stanovit určitou normu. Společnost má rovněž velmi silné postavení na dotčeném trhu, jelikož 
videokazety s filmy Walta Disneye jsou stále žádané. 
 
Pokuty uložené společnostem BVHE a Carrefour byly sníženy o přibližně 25 %, resp. 40 % 
teoretických částek, jelikož společnosti souhlasily s tím, že nezpochybní námitky, jež byly 
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vůči nim vzneseny, a rovněž přijaly závazky týkající se jejich budoucího chování, které 
pravděpodobně obnoví řádnou cenovou soutěž na trhu. 
 
Dohody a jednání ve vzájemné shodě 
 
Rozhodnutí č. 05-D-72 ze dne 20. prosince 2005 
Na základě podnětu několika vyvážejících společností týkajícího se postupů 
21 farmaceutických laboratoří Rada pro hospodářskou soutěž vydala rozhodnutí o 
bezdůvodnosti žaloby (rozhodnutí „non-lieu“) s odůvodněním, že chování, jehož se podnět 
týkal, nelze podle francouzských právních předpisů a právních předpisů ES v oblasti 
hospodářské soutěže považovat za zneužívání dominantního postavení. 
 
„Paralelní obchod s farmaceutickými výrobky“ se zakládá na existenci různých cen léčiv 
v jednotlivých evropských zemích. Týká se obchodování s léčivy mezi velkoobchodníky-
vývozci a dovozci v různých zemích, na rozdíl od prodeje léčiv v různých zemích samotnými 
laboratořemi, a to buď přímo nebo prostřednictvím místních dceřiných společností. Výrobky, 
jichž se paralelní obchod týkal, jsou převážně patentované směsi, u nichž existuje značný 
rozdíl (nejméně 15 %) mezi regulovanou cenou platnou ve státě, z něhož jsou výrobky 
vyváženy, a cenou platnou v zemích, kde jsou spotřebovávány. Úroveň cen francouzských 
léčiv se blíží evropskému průměru. Je však o více než 20 % nižší než ceny účtované ve 
Spojeném království a Německu a Francie je vývozní základnou pro oba tyto trhy. 
 
Řada francouzských společností založila své podnikání výhradně na vývozu, na nákupu 
farmaceutických výrobků od laboratoří ve Francii za „úředně stanovenou“ cenu a následném 
prodeji v zahraničí za cenu vyšší. 
 
Tyto společnosti si stěžovaly, že je farmaceutické laboratoře omezovaly s ohledem na 
dodávky, ukládaly jim diskriminační podmínky a odmítaly prodávat své výrobky. Žadatelé 
přičítají tyto praktiky dvěma věcem: za prvé, dohodám mezi samotnými laboratořemi a mezi 
laboratořemi a velkoobchodníky-distributory, a za druhé, zneužívání dominantního postavení 
laboratořemi. 
 
Rozhodnutí Rady se vztahuje pouze na případ čistých vývozců. 
 
 
Seznam rozhodnutí vydaných v roce 2005 na základě článků 81 nebo 82 francouzskou 
Radou pro hospodářskou soutěž: 

 
Č. rozhodnutí a 

datum 
Praktiky Oblast činnosti a/nebo podniky Druh 

rozhodnutí 

05-D-70 
24. února 2005 

Kartel Civilní zbraně a střelivo 
(Browning Winchester France) 

Finanční 
postih 

05-D-10 
15. března 2005 

Kartel Trh s květákem 
(SICA, UCPT a SIPEFEL) 

Finanční 
postih 

05-D-12 
17. března 2005 

Kartel a zneužití 
dominantního postavení 

Regionální denní tisk 
20 Minutes/Metro v. EuroPQN 

Závazky 

05-D-16 
26. dubna 2005 

Zneužití dominantního 
postavení 

Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques (SACD) 

Závazky 

05-D-38 Kartel Veřejná doprava (Kéolis, Connex, Finanční 
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5. července 2005 Transdev) postih 
05-D-40 
13. července 2005 

Kartel GIE Cartes bancaires Bezdůvodnost 
žaloby 

05-D-49 
28. července 2005 

Vertikální kolektivní dohoda 
a zneužití dominantního 
postavení 

Stroje na korespondenci 
 

Finanční 
postih 

05-D-54 
6. října 2005 

Zneužití dominantního 
postavení 

Géosys v. Spot Image-Scot, CNES 
(letecké nebo družicové snímky) 

Bezdůvodnost 
žaloby 

05-D-55 
12. října 2005 

Kartel Výroba vonných silic z levandule  
(CIHEF) 

Finanční 
postih 

05-D-63 
17. listopadu 2005 

Zneužití dominantního 
postavení 

Poštovní odvětví 
skupina La Poste 

Finanční 
postih 

05-D-65 
30. listopadu 2005  

Kartel Mobilní telefonie 
Orange France, SFR, Bouygues 
Télécom 

Finanční 
postih 

05-D-70 
19. prosince 2005 

Kartel Nahrané videokazety 
BVHE, Casino, Carrefour, SDO 

Finanční 
postih 

05-D-72 
20. prosince 2005 

Kartel a zneužití 
dominantního postavení 

Vyvážející velkoobchodníci v. 
farmaceutické laboratoře 

Bezdůvodnost 
žaloby 

 
Tato rozhodnutí a tiskové zprávy s nimi související jsou k dispozici na internetové stránce 
Rady pro hospodářskou soutěž: www.conseil-concurrence.fr 

Irsko 
Dohody a jednání ve vzájemné shodě 
 
Orgán pro hospodářskou soutěž v. Irish Dental Association (irské sdružení zubních lékařů) 
Orgán pro hospodářskou soutěž dne 28. dubna 2005 uznal podmínky narovnání nabídnuté 
Irish Dental Association v řízení u vrchního soudu, které orgán zahájil. Soudní řízení inicioval 
orgán pro hospodářskou soutěž po údajném hromadném bojkotu systému soukromého 
pojištění stomatologů, který v Irsku zavedla společnost Vhi DeCare, v rozporu s článkem 81 
Smlouvy a § 4 zákona o hospodářské soutěži z roku 2002. Podmínky konečného vypořádání 
byly u soudu předneseny právním zástupcem jménem orgánu pro hospodářskou soutěž. Plné 
znění podmínek narovnání je toto: 
„Orgán pro hospodářskou soutěž zahájil řízení s ohledem na údajné porušení § 4 odst. 1 
zákona a čl. 81 odst. 1 a, aniž by byla přiznána odpovědnost na straně Irish Dental 
Association Limited (dále jen „Irish Dental Association“), se strany dohodly takto: 
 
i. Irish Dental Association uznává a souhlasí s tím, že svým členům ve lhůtě 28 dnů písemně 
potvrdí, že je na jednotlivých zubních lékařích, aby s ohledem na transakce se společností Vhi 
DeCare nebo obdobným poskytovatelem pojištění stomatologů spravovali své obchodní 
záležitosti individuálně, a že ruší jakékoli předchozí sdělení vydané Irish Dental Association 
v této záležitosti. 
 
ii. Irish Dental Association souhlasí s tím, že nebude pro své členy vydávat žádná sdělení 
s pokyny pro jednotlivé zubní lékaře, aby nespolupracovali se společností Vhi DeCare či 
jiným poskytovatelem soukromého pojištění stomatologů, v rozporu s právními předpisy 
o hospodářské soutěži. 
 

http://www.conseil-concurrence.fr/
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iii. To bude stanoveno výrokem soudu, přičemž obě strany mají možnost toto řízení znovu 
zahájit a/nebo požádat o dodržení výše uvedeného rozhodnutí. 
 
iv. Každá strana hradí vlastní náklady související s řízením. 
 
v. Aby se předešlo pochybnostem, výraz „Irish Dental Association“ (je-li použit) zahrnuje 
zaměstnance nebo zástupce Irish Dental Association (včetně podvýborů).“ 
 
Pouze vnitrostátní soudy mohou vydávat rozhodnutí, zda došlo k porušení vnitrostátních 
právních předpisů a/nebo porušení Smlouvy o ES. Orgán pro hospodářskou soutěž odpovídá 
za šetření případů týkajících se hospodářské soutěže. Orgán pro hospodářskou soutěž může 
zahájit občanskoprávní řízení (v němž vystupuje jako žalující strana) a/nebo orgán pro 
hospodářskou soutěž a/nebo DPP mohou stíhat v trestních věcech týkajících se hospodářské 
soutěže. 

Itálie 
Kartely 

Rozhodnutí ze dne 12. října 2005 – ceny mléka pro kojence 

V říjnu 2005 italský orgán pro hospodářskou soutěž uzavřel šetření sedmi dodavatelů 
mléka pro kojence v Itálii (Heinz Italy, Plada, Nestlé Italy, Nutricia, Milupa, Humana Italy 
a Milte Italy) nálezem, že se podíleli na stanovování cen v rozporu s článkem 81 Smlouvy. 
Podle článku 22 nařízení (ES) č. 1/2003 italský orgán požádal protimonopolní orgány 
Francie, Německa a Španělska, aby provedly kontroly obchodních prostor některých 
podniků, proti nimž bylo zahájeno řízení. 

 

Šetření prokázalo: 1) významné rozdíly v cenách mléka pro kojence v Itálii a cenách 
zaznamenaných v jiných evropských zemích u stejné značky/množství (ceny mléka pro 
kojence v Itálii byly ve většině případů o 150 % vyšší než ceny v ostatních členských 
státech EU: v případě mléka pro novorozence byly ceny třikrát vyšší než ceny v zemi 
s cenou nejnižší, zatímco u následných výrobků byly dvakrát vyšší); 2) neexistenci 
důvěryhodného a objektivního odůvodnění takto vysokých cen; 3) používání 
doporučených cen pro lékárny všemi výrobci a širokou dostupnost ceníků na internetu; 
4) souhlas dodavatelů se snížením cen po výzvě ministra zdravotnictví; 5) velmi omezený 
objem prodeje velkými distributory a 6) neexistenci paralelních dovozů ze zemí EU 
s nízkými cenami. 

Protisoutěžní dohoda měla řadu znaků. Především, po celou dobu, kdy probíhalo šetření, 
dodavatelé doporučovali lékárníkům maloobchodní ceny (které lékárníci dodržovali) a 
uváděli tyto ceny na internetových stránkách velkoobchodníků s farmaceutickými výrobky, 
čímž je zpřístupňovali všem dodavatelům. V roce 2004 na základě žádosti ministerstva 
zdravotnictví o snížení cen mléka pro kojence společnosti přijaly společný přístup usilující 
pokud možno o zachování dříve existujících vysokých cen a zajištění koordinovaného snížení 
cen. V průběhu března a dubna 2004 se na zvláštních schůzkách v sídle sdružení výrobců po 
počáteční výzvě ministra zdravotnictví ke snížení cen dodavatelé vzájemně informovali, jak 
hodlají reagovat. Poté společně vymysleli nejlepší způsob, jak ceny snížit, ovšem pod 
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podmínkou, že to nenaruší „stabilitu“ trhu. Šetření prokázalo, že se výrobci dohodli, že nikdo 
z nich nesníží ceny o více než 10 %. 

Orgán se domníval, že přímé kontakty mezi výrobci po výzvě ministra zdravotnictví ke 
snížení cen a skutečnost, že se dohodli nesnížit ceny o více než 10 %, byly přímými důkazy 
tajné dohody. Skutečnost, že na svých schůzkách k projednání snížení cen se výrobci mléka 
pro kojence odvolávali na pojem narušení trhu, orgán přesvědčila, že obecně rozšířené 
informace o maloobchodních cenách zveřejněné prostřednictvím internetu byly důležitým 
nástrojem ke sledování chování jednotlivých výrobců s cílem podpořit tajně dohodnutou 
strategii vysokých cen. 

Výše uvedené jednání ve vzájemné shodě mělo vliv na udržení cen mléka pro kojence v Itálii 
na značně vysoké úrovni na úkor spotřebitelů. Výrobci byli mimoto schopni zajistit 
v období 2003-2004 stabilitu svých podílů na trhu. Orgán společnostem nařídil, aby přestali 
s tímto porušováním a aby se takového jednání zdrželi, a uložil jim pokutu v celkové výši 
10 milionů EUR. O odvolání nebylo dosud rozhodnuto. 

Rozhodnutí ze dne 30. listopadu 2005 – znalečné likvidátorů pojistných událostí 

V listopadu 2005 italský orgán pro hospodářskou soutěž uzavřel řízení o výkonu rozhodnutí 
zahájené v červenci 2004 na základě článku 81 proti ANIA (vnitrostátní sdružení pojišťoven) 
a šesti největším sdružením likvidátorů pojistných událostí v Itálii (likvidátor pojistných 
událostí šetří pojistné nároky, aby bylo zajištěno, že nejsou podvodné). Šetření se týkalo dvou 
různých porušení článku 81 Smlouvy: 

1) dohody mezi sdružením ANIA a šesti hlavními sdruženími likvidátorů pojistných škod 
o stanovení znalečného za služby likvidátorů pojistných událostí v souvislosti 
s dopravními nehodami; 

2) různých opatření, které měla podpořit používání jednotného systému pro výpočet 
nákladů na opravy při škodách na majetku pojišťovnami (dohoda předpokládala 
používání jednotného formuláře poskytnutého sdružením ANIA a uplatňování 
nákladových parametrů stanovených v dohodě mezi sdružením ANIA a autoopravnami, 
např. cena originálních náhradních dílů (pokud se použijí), doba opravy a poskytnutí 
náhradního vozidla a mzdové náklady). 

Co se týče prvního porušení, právní předpisy pro dané odvětví stanoví, že znalečné 
likvidátorů pojistných událostí je stanoveno jako výsledek složitého procesu, který zahrnuje 
zásah veřejného subjektu. Tento proces se však nikdy neuskutečnil a orgán zjistil, že rozsah 
nezávislého jednání stran byl dostatečně široký, aby nesly přímou odpovědnost za omezující 
chování. Za první porušení byla sdružení ANIA a příslušným sdružením likvidátorů 
pojistných událostí uložena pokuta v celkové výši 202 800 EUR. 

Co se týče druhého porušení, sdružení ANIA podporovalo používání jednotného systému pro 
účely výpočtu nákladů na opravy v případě škod na majetku. Na náklady na opravu připadá 
významný podíl plateb pojišťoven v souvislosti s dopravními nehodami, chování sdružení 
ANIA se tedy považovalo za chování ovlivňující jednu z nejdůležitějších proměnných soutěže 
na trhu s pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla v rozporu s článkem 81. Za toto druhé 
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porušení byla sdružení ANIA uložena pokuta ve výši 2 000 000 EUR. O odvolání nebylo 
dosud rozhodnuto. 

Úplný seznam všech rozhodnutí vydaných v roce 2005 podle článků 81 nebo 82: 
 
Článek 81 Článek 82 Tiskové zprávy 

(v angličtině www.agcm.it)
Týdenní zpravodaj 
(v italštině 
www.agcm.it) 

Rozhodnutí ze dne 
25. srpna 2005 API-ENI 

 č. 39, 30. srpna 2005 32-33-34/2005 

Rozhodnutí ze dne 
12. října 2005 ceny mléka 
pro kojence 

 č. 49, 20. října 2005 40/2005 

Rozhodnutí ze dne 
30. listopadu 2005 znalečné 
likvidátorů pojistných 
událostí 

 č. 56, 12. prosince 2005 48/2005 

 

Litva 

Zneužití dominantního postavení 
 
Dne 22. prosince 2005 Rada pro hospodářskou soutěž Litevské republiky vydala rozhodnutí 
podle § 9 litevského zákona o hospodářské soutěži a článku 82 Smlouvy o ES proti 
společnosti AB „Mazeikiu nafta“, jediné rafinérii ve třech pobaltských státech, za zneužívání 
jejího dominantního postavení na litevském trhu s palivy a na trhu s palivy v Litvě, Lotyšsku 
a Estonsku. Uložila společnosti pokutu ve výši 9,275 milionů EUR a rovněž nařídila, aby 
protiprávní činnosti ukončila. 
 
Rada pro hospodářskou soutěž dospěla k závěru, že společnost AB „Mazeikiu nafta“ zneužila 
svého dominantního postavení tím, že sdružovala odběratele podle území a používala 
diskriminační systémy slev a rabatů; v dohodách s velkoodběrateli používala diskriminační 
rabaty a ukládala prodejní podmínky a povinnosti s ohledem na množství, čímž tyto 
velkoodběratele vystavila konkurenční nevýhodě. Činnosti společnosti AB „Mazeikiu nafta“ 
postihly jak dovoz na relevantní trhy s benzínem a naftou ve třech pobaltských státech, tak i 
přeshraniční obchod mezi Estonskem, Lotyšskem a Litvou, a ovlivňovaly tak obchodní 
rozhodnutí hlavních možných dovozců ropných rafinátů působících na zmíněných trzích. 
Koneční spotřebitelé ve třech pobaltských státech proto neměli možnost volby mezi různými 
druhy dováženého benzínu a motorové nafty. 
V průběhu šetření došlo k úzké spolupráci a k výměně informací s orgány pro hospodářskou 
soutěž Evropské sítě pro hospodářskou soutěž v Estonsku, Lotyšsku a Polsku. 

Maďarsko 
Dohody a jednání ve vzájemné shodě 
 
1. Úřad pro hospodářskou soutěž zahájil řízení kvůli pravidlům týkajícím se záruky, 
která společnost Hewlett Packard Magyarország Kft. (dále jen „HP“) používala u svých 
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tiskáren a která podle vnitrostátního zákona o hospodářské soutěži a článku 82 Smlouvy 
údajně představovala zneužití dominantního postavení a spotřebitelský podvod. Podle 
pravidel o záruce platí, že pokud byla závada tiskárny způsobena nesprávným použitím, 
záruka neplatí. V maďarském znění pravidel však bylo rovněž „uvedeno, že se použití 
renovovaných nebo recyklovaných inkoustových kazet považuje za nesprávné použití, což 
vyvolává dojem, že použití takovéhoto příslušenství samo o sobě vede ke ztrátě záruky. 
Případ byl částečně postoupen Evropské komisi, jelikož Komise se rovněž zabývala 
některými aspekty tohoto jednání a v důsledku konzultací v souvislosti s postoupením bylo 
šetření rozšířeno rovněž na nové členské státy. Úřad pro hospodářskou soutěž pokračoval 
v šetření s ohledem na prvky případu specifické pro Maďarsko. 
 
Ve svém rozhodnutí měl Úřad pro hospodářskou soutěž za to, že správný výklad pravidel byl 
ten, že použití inkoustových kazet jiných než HP považovala společnost HP za „nesprávné 
použití“. Jelikož se však nejednalo o „nesprávné použití“ jako takové, ale pouze o chyby 
odvozené z „nesprávného použití“, které vedly k ukončení záruky, pravidla záruky se 
nepovažovala za pravidla, která spojují opravu zdarma s nákupem vlastních druhotných 
výrobků společnosti HP. Na druhou stranu, považování konkurenčních druhotných výrobků 
za „nesprávné“ bylo zavádějící, jelikož spotřebitelé si je mohli vykládat v tom smyslu, že 
nesmějí kupovat jiné druhotné výrobky než výrobky společnosti HP. S ohledem na 
nevýznamný účinek tohoto podvodného chování na hospodářskou soutěž Úřad pro 
hospodářskou soutěž, ačkoli zjistil porušení, nařídil přerušit řízení po dobu jednoho měsíce. 
Společnosti HP bylo nařízeno, aby v této lhůtě změnila znění záruky a aby informovala 
spotřebitele o změnách a o jejich důvodech ve dvou celostátních denících. Po uplynutí této 
lhůty Úřad pro hospodářskou soutěž zjistil, že společnost HP své závazky splnila, a řízení 
ukončil. 
 
2. Vzhledem ke své výlučné povaze byly dohody uzavřené mezi společnostmi Aréna Rt 
(společnost vykonávající kontrolu nad sportovním stadionem v Budapešti), Multimedia Light 
and Sound Kft. (pořadatel koncertů) a Ticketpro Kft. (prodejce vstupenek) podrobeny šetření 
zahájenému Úřadem pro hospodářskou soutěž. Podle roční nájemní smlouvy získala 
společnost Multimedia od společnosti Aréna zvláštní výsadní postavení (např. zvláštní 
zacházení v souvislosti s platbami: po 10 kulturních událostech (zábavních představeních) 
byla 11. akce zdarma; Multimedia obdržela titul „první partner společnosti Aréna“, atd.). 
Ustanovení o exkluzivitě v dohodě mezi společnostmi Aréna a Ticketpro (v níž měla značné 
obchodní zájmy společnost Multimedia) v praxi znamenalo, že pokud chtěl pořadatel 
koncertů uspořádat na budapešťském sportovním stadionu vystoupení, společnost Aréna 
směla podepsat dohodu s tímto pořadatelem koncertů pouze tehdy, pokud mohla pořadateli 
koncertů uložit povinnost, aby využil služeb společnosti Ticketpro. Toto opatření poskytlo 
společnosti Multimedia kromě výsadního postavení další nespravedlivou výhodu oproti jejím 
konkurentům. Úřad pro hospodářskou soutěž rozhodl, že společně měly dohody narušující 
účinek na hospodářskou soutěž. Avšak vzhledem k tomu, že šetřené smlouvy byly ukončeny 
dříve, než bylo vydáno rozhodnutí, a s ohledem na malý rozsah narušujícího účinku nebyla 
uložena žádná pokuta. V rozhodnutí Úřad pro hospodářskou soutěž prohlásil, že smluvní 
ujednání mezi výše uvedenými třemi společnostmi byla neslučitelná se společným trhem. 
 
3. Úřad pro hospodářskou soutěž zahájil dvě samostatná řízení proti společnostem 
UNILEVER Magyarország Kft. a Globus Konzervipari Rt za jejich údajné zneužití 
dominantního postavení. Obě firmy přeorganizovaly svůj distribuční systém tak, že pověřily 
distribucí svých zmrazených výrobků, zmrzliny a zeleniny stejné podniky. Po přeměně jejich 
distribučního systému již nebyly zásobovány tři podniky, které byly dříve členy sítě. Úřad pro 
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hospodářskou soutěž zjistil, že neexistovaly důvody pro přijetí opatření v souvislosti 
s údajným zneužitím, jelikož společnost UNILEVER Magyarország Kft. ani společnost 
Globus Konzervipari Rt nebyly na relevantním trhu dominantní. Trh byl vymezen podle 
příslušné judikatury ES a oznámení Komise o relevantním trhu a o vertikálních dohodách. 
Výsledkem byla definice, která brala v úvahu spíše preference distributorů než pouze 
preference konečných spotřebitelů. Důvodem byla skutečnost, že distributoři, kteří byli 
rovněž přepravci zboží, mohli ve své přepravní kapacitě snadno zaměnit jeden zmrazený 
výrobek za druhý. Společnosti Unilever a Globus nebyly mimoto pravděpodobně dominantní 
ani na užším trhu, tj. trhu se zmrzlinou a zmrazenou zeleninou. 
 
4. Na základě žádosti o jednotlivou výjimku podle vnitrostátních právních předpisů (toto 
právo v době podání žádosti dosud existovalo) Úřad pro hospodářskou soutěž zahájil řízení 
proti společnostem Rába Group a Integris a zkoumal, zda uzavření devítileté výhradní 
smlouvy omezilo hospodářskou soutěž. Souběžné řízení z moci úřední bylo rovněž zahájeno 
podle článku 81 za účelem splnění požadavků článku 3 nařízení (ES) č. 1/2003. Devítileté 
smluvní období bylo rozděleno na tříleté fáze, přičemž přechod do další fáze podléhal 
novému projednání. Toto ustanovení bylo zahrnuto jednoznačně s cílem zajistit, aby smlouva 
nespadala mimo oblast působnosti nařízení (ES) č. 2790/1999 o blokových výjimkách pro 
vertikální dohody, které omezuje období exkluzivity na pět let. Z ostatních ustanovení 
smlouvy však bylo zřejmé, že nové projednání bylo myšleno pouze jako formální a že 
společnost Rába Group neměla reálnou možnost odstoupit od smlouvy před koncem 
devítiletého období. Úřad pro hospodářskou soutěž se domníval, že smlouva nespadá do 
oblasti působnosti nařízení (ES) č. 2790/1999. Na druhou stranu bylo zjištěno, že podle 
vnitrostátních právních předpisů o hospodářské soutěži i podle čl. 81 odst. 3 byla smlouva 
vyňata ze všeobecného zákazu. Vnitrostátní řízení bylo proto uzavřeno udělením jednotlivé 
výjimky, zatímco druhé řízení na základě práva ES bylo ukončeno, jelikož neexistoval žádný 
důvod pro přijetí opatření. 
 

Nizozemsko 
 
Kartely 
 
Postihy ve stavebnictví 

 
V minulých letech nizozemský orgán pro hospodářskou soutěž provedl šetření týkající se 
porušení zákazu kartelů v různých odvětvích stavebního průmyslu. V reakci na výzvy 
nizozemského orgánu pro hospodářskou soutěž a vlády určené stavebním společnostem, aby 
„vyšly s pravdou ven“, poskytl velký počet společností dobrovolně informace o činnostech 
kartelu. V říjnu 2004 nizozemský orgán pro hospodářskou soutěž šetření v odvětví 
inženýrského stavitelství a infrastruktury uzavřel zprávou (prohlášení o námitkách). Šetření 
v odvětví instalační techniky byla ukončena v dubnu 2005. V obou odvětvích byly odhaleny 
kartelové struktury, které zahrnovaly všeobecný systém tajných dohod mezi uchazeči 
o veřejnou zakázku. Šetření v ostatních odvětvích byla ukončena na podzim 2005. 
 
S ohledem na velký počet dotčených společností a širokou ochotu přiznat pravdu nizozemský 
orgán pro hospodářskou soutěž vypracoval zvláštní „zrychlené“ řízení o uložení sankcí 
výslovně pro stavební průmysl. Toto zrychlené řízení je otevřeno pouze společnostem, které 
nezpochybní existenci odhalených kartelových struktur a svou účast v těchto strukturách. 
Společnostem, které si vybraly účast v zrychleném řízení, bude pokuta snížena o 15 % 



 39

(dotčené společnosti mají možnost podat odvolání). Společnosti, které se rozhodly, že se 
zrychleného řízení nezúčastní, podléhají běžnému řízení o uložení sankcí, jak je stanoveno 
v §§ 59 až 61 nizozemského zákona o hospodářské soutěži. 
 
Odvětví inženýrského stavitelství a infrastruktury 
V odvětví inženýrského stavitelství a infrastruktury se z celkem 380 společností 90 % 
rozhodlo pro účast ve zrychleném řízení a obdrželo rozhodnutí o uložení pokuty. Zrychlené 
řízení v tomto odvětví bylo uzavřeno v březnu 2005 s uloženými pokutami ve výši přibližně 
100 milionů EUR. Běžné řízení o uložení sankcí dosud probíhá. 

 
Odvětví instalační techniky 
V odvětví instalační techniky se z celkem 180 společností 88 % rozhodlo pro účast ve 
zrychleném řízení, které bylo uzavřeno v říjnu 2005. Byly uloženy pokuty ve výši přibližně 
40 milionů EUR. Běžné řízení o uložení sankcí dosud pokračuje. 
 
Shrnutí případu – případ č. 2021 OSB 
 
Nizozemský orgán pro hospodářskou soutěž zjistil, že OSB, sdružení úklidových agentur 
v Nizozemsku, svým členům v období mezi rokem 1998 a 2000 vydávalo pokyny, aby každý 
rok zvýšili ceny o určité procento. Tento procentní podíl stanovovala správní rada sdružení 
OSB podle údajů o vývoji nákladů. V polovině roku 2000 sdružení OSB dále vydalo svým 
členům pokyn, aby provedli dodatečné zvýšení cen. 
Nizozemský orgán pro hospodářskou soutěž dospěl k závěru, že sdružení OSB tím porušilo 
§ 6 odst. 1 zákona o hospodářské soutěži a čl. 81 odst. 1 Smlouvy. Nález byl potvrzen ve 
správním odvolání a sdružení OSB byla uložena pokuta ve výši 2 000 000 EUR. 

 
Nizozemský orgán pro hospodářskou soutěž v souladu s pokynem poradního výboru v řízení 
o správním odvolání na základě dostupných údajů rozhodl, že spis neprokazuje dostatečně, že 
společnosti CSU, Asito a GOM, tři úklidové agentury, jejichž zaměstnanci byli mimo jiné 
členy správní rady sdružení OSB, porušily § 6 odst. 1 zákona o hospodářské soutěži. Uložení 
pokut těmto společnostem bylo zrušeno, jelikož se neprokázalo, že společnosti CSU, GOM a 
Asito iniciovaly plány týkající se dodatečného zvýšení cen v polovině roku 2000 a hrály 
aktivní a konkrétní roli při přípravě pokynů sdružení OSB pro jeho členy. 
 
Shrnutí případu - 2910 Interpay 
 
Tento případ se týkal společného podniku, Interpay, který založilo osm nizozemských bank 
ke správě svého systému debetních karet s názvem „PIN“. Kromě poskytování služeb např. 
zúčtování a vypořádání, Interpay, prostřednictvím dceřiné společnosti, kterou zcela vlastní, 
Beanet, přímo vyzýval obchodníky, aby akceptovali kreditní karty, a poskytoval 
obchodníkům záruku platby u každé transakce, která byla autorizovaná společností Interpay. 

Nizozemský orgán pro hospodářskou soutěž uložil pokuty s ohledem na to, že Interpay jako 
společný družstevní podnik stanovoval příliš vysoké ceny a prodával síťové služby. Toto 
rozhodnutí bylo vydáno na základě nizozemského zákona o hospodářské soutěži, jelikož bylo 
přijato před vstupem nařízení (ES) č. 1/2003 v platnost. Řízení o správním přezkumu však 
bylo u rady nizozemského orgánu pro hospodářskou soutěž zahájeno po 1. květnu 2004 a ta 
přihlédla k právním předpisům ES v oblasti hospodářské soutěže. Od řízení v souvislosti se 
stanovováním příliš vysokých cen proti společnosti Interpay se poté upustilo v rámci 
gentlemanské dohody po narovnání v soudním sporu jednoho maloobchodníka se společností 
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Interpay a jejími podílnickými bankami, v rámci níž se banky dohodly na snížení cen 
o nejméně 20 %. 
 
Bylo zjištěno, že soustředění finančních hledisek získávání platebních karet do rukou jednoho 
mezibankovního subjektu vylučuje hospodářskou soutěž mezi bankami, pokud jde o získávání 
obchodníků, v rozporu s článkem 81 (použití právních předpisů ES v oblasti hospodářské 
soutěže na vertikálně integrované odvětví platebních karet). 

Nizozemský orgán pro hospodářskou soutěž rozhodl o snížení pokut uložených podílníkům na 
celkem 14 000 000 EUR. Důvodem snížení pokut bylo založení fondu přispívajícího 
k společensky efektivnímu převodu peněz, v němž bylo uloženo celkem 10 000 000 EUR. 
 
Shrnutí případu - 1615 výrobci jízdních kol 
Ve svém rozhodnutí ze dne 21 dubna 2004 generální ředitel nizozemského orgánu pro 
hospodářskou soutěž uložil sankce třem největším výrobcům jízdních kol v Nizozemsku 
(společný podíl na nizozemském trhu s jízdními koly přibližně 80 % (tržby roku 2000)) za 
porušení § 6 nizozemského zákona o hospodářské soutěži (obdoba článku 81 Smlouvy). 
Společnosti Accell (prostřednictvím svých dceřiných společností Batavus a Koga), Gazelle a 
Giant uspořádaly dvě schůzky týkající se jejich (budoucí) cenové strategie v cyklistické 
sezóně 2001. K porušování docházelo v období od 1. září 2000 do 1. září .2001. Generální 
ředitel uložil pokuty ve výši 12 809 000 EUR, 12 898 000 EUR a 3 978 000 EUR. Výrobci 
jízdních kol podali odvolání. Podle nizozemského správního práva musí (nyní) správní rada 
nizozemského orgánu pro hospodářskou soutěž znovu posoudit rozhodnutí generálního 
ředitele v řízení o správním přezkumu, než strany budou moci napadnout toto rozhodnutí 
soudně. Ve svém rozhodnutí ze dne 24. listopadu 2005 správní rada odmítla většinu námitek 
stran. Použila na porušení článek 81 Smlouvy, což neplatilo v případě napadeného rozhodnutí, 
jelikož to bylo vydáno před vstupem nařízení (ES) č. 1/2003 v platnost. Kvůli porušení práva 
na obranu správní rada stranám snížila pokuty o 10 %. Pokuty po správním přezkumu činily: 
Accell: 11 528 000 EUR, Gazelle: 11 608 000 EUR, Giant: 3 421 000 EUR. Rozhodnutí bylo 
nyní napadeno soudně. 
 
Shrnutí případu - 3353 CR Delta 

 
Ve svém rozhodnutí ze dne 31 prosince 2003 uložil generální ředitel nizozemského správního 
orgánu sankce společnosti CR Delta za porušení paragrafu 24 nizozemského zákona o 
hospodářské soutěži (obdoba článku 82 Smlouvy) kvůli třem systémům rabatů, které 
jednotlivě i společně představují zneužití dominantního postavení. Společnost CR Delta je 
dodavatelem spermatu plemenných býků, jejímiž zákazníky jsou chovatelé dobytka. Tzv. 
„množstevní rabaty“, které poskytovala, nebyly „fakturovanými rabaty“, ale byly vypláceny 
na konci referenčního období v délce jednoho roku, přičemž sazba se postupně zvyšovala (1-
5 %) podle zakoupeného množství. Sleva se vypočítávala podle celkového obratu daného 
zákazníka u společnosti CR Delta s ohledem na sperma plemenných býků. Druhý systém 
rabatů (1-2 %) byl poskytován na oplátku za závazek, který zákazník přijal, že bude pořizovat 
své zásoby spermatu plemenných býků (téměř) výhradně (90-100 %) u společnosti CR Delta. 
Třetí systém rabatů zahrnoval slevu ve výši 10 % na nákupy zákazníka týkající se 
klasifikovaného spermatu plemenných býků, pokud zákazník souhlasil s tím, že vyzkouší 
neklasifikované sperma. Podíl společnosti CR Delta na relevantním trhu činí přibližně 80 %. 
K porušování docházelo v období od 1. září 2001 do 1. září 2003. Generální ředitel uložil 
pokutu ve výši 2 600 000 EUR a vydal dva příkazy. Společnost CR Delta podala odvolání. V 
následném řízení o správním přezkumu správní rada nizozemského orgánu pro hospodářskou 
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soutěž zamítla všechny námitky strany. S ohledem na vstup nařízení (ES) č. 1/2003 v platnost 
se na porušení použil článek 82 Smlouvy, což neplatilo v případě původního rozhodnutí. 
Případ nyní přezkoumává nizozemský soud pro hospodářskou soutěž. 
 
Úplný seznam rozhodnutí vydaných v roce 2005 na základě článků 81 nebo 82: 

 
Stavebnictví 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-40_bouw.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-32.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_29_installatie.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_13.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_12.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_01.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

4/04_24.asp 
 
OSB 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/0
5_08.asp 

Interpay 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/n
ma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp 

Výrobci jízdních kol 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/n
ma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp 

CR Delta 

http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp 
 

Rakousko 
 
Dohody a jednání ve vzájemné shodě 
 
Stupnice honorářů stavebních inženýrů 
V červnu 2004 se po rozsáhlých šetřeních BWB (a spolkový nejvyšší státní zástupce pro věci 
kartelů) obrátili na kartelový soud se žádostí o zrušení stupnice honorářů stavebních inženýrů 
(Honorarordnung der Baumeister (HOB)). V daném případě byla stupnice honorářů zapsaná 
v kartelovém rejstříku jako nezávazné doporučení sdružení stanovující ceny určitých činností. 
 
Orgán pro hospodářskou soutěž se domníval, že stupnice honorářů je neslučitelná 
s článkem 81. Po rozsáhlém šetření kartelový soud rozhodnutím ze dne 14. dubna sdružení 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp
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stavebního průmyslu nařídil, aby stupnici honorářů zrušilo, jelikož v souladu s argumentací 
předloženou BWB a spolkovým nejvyšším státním zástupcem pro věci kartelů dospěl 
k závěru, že to bylo v rozporu s evropským kartelovým právem. Nejvyšší kartelový soud toto 
rozhodnutí potvrdil. 
 

Jiné donucovací činnosti 

Lufthansa/rakouské cestovní kanceláře 
Dne 1. listopadu 2004 společnost Lufthansa oznámila změnu svého systému prodeje a 
zavedení modelu cen netto. V důsledku toho již nebyla cestovním kancelářím vyplácena 
základní provize. Cestovní kanceláře však mohly od klientů vybírat poplatky za vlastní 
služby. Na jednotlivých cestovních kancelářích bylo ponecháno, kdy budou účtovat poplatek 
za služby a v jaké výši. 
 
V listopadu 2004 podalo sdružení cestovních kanceláří žádost u kartelového soudu s tvrzením, 
že zrušení provize spolu s požadavkem společnosti Lufthansa, aby na letence byla uvedena 
cena netto, by měly být prohlášeny za protiprávní jako stanovování cen. Žádost byla 
zamítnuta. Soud se domníval, že je použitelný článek 81, jelikož tento systém prodeje se 
používal v několika členských státech EU, že však neexistovalo protiprávní stanovování cen. 
Cestovní smlouva byla uzavírána přímo mezi společností Lufthansa a klientem a pouze 
s ohledem na tuto smlouvu o dopravě stanovila společnost Lufthansa prodejní cenu. Cestovní 
kancelář pouze jménem klienta vykonávala prohlášení o zájmu. Cestovní kanceláři bylo 
ponecháno ke zvážení, zda a kolik bude účtovat za svou poradenskou službu. Cestovní 
kanceláře proto nebyly omezeny, pokud jde o jejich svobodu chovat se soutěžně. 
 
Rozhodnutí kartelového soudu související s článkem 81 nebo 82: 

- stupnice honorářů stavebních inženýrů 
- Lufthansa/rakouské cestovní kanceláře 
- redmail - Logistik & Zustellservice GmbH/Österreichische Post AG 
- Synchron Film & Video Bearbeitungs GesmbH/da Vinci Systems, LLC; Datim GmbH* 
(*skončilo dohodou stran) 
 
Odkaz na zprávu o činnosti BWB (všechny případy vyjma Synchron Film et al): 
 http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsbericht.htm. 

 

Portugalsko 
Dohody a jednání ve vzájemné shodě 
 
 
Portugalské sdružení veterinárních lékařů 
 
Profesní sdružení veterinárních lékařů přijalo v roce 1996 etický kodex, v němž se 
stanoví, že služby poskytované v rámci nezávislé praxe veterinárním lékařem (včetně z 
jiného členského státu Evropské unie) musí být účtovány v souladu s minimálním 
honorářem stanoveným Národní unií veterinárních lékařů. 
 
Portugalský orgán pro hospodářskou soutěž shledal portugalské sdružení veterinárních 
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lékařů vinným uložením povinnosti účtovat minimální honoráře v rozporu s článkem 81 
Smlouvy a v rozhodnutí vydaném dne 19. května 2005 mu uložil pokutu v celkové výši 
přibližně 76 000 EUR. Vzhledem k závažnosti porušení byl provinilec povinen zveřejnit 
rozhodnutí v úředním věstníku a v portugalském celostátním tisku. Sdružení 
veterinárních lékařů muselo dále ve lhůtě 15 dnů zveřejnit přijatá opatření na své 
internetové stránce a v periodickém tisku. 
 
Portugalský orgán pro hospodářskou soutěž zastával názor, že uložení povinnosti účtovat 
minimální honoráře ze strany sdružení veterinárních lékařů nelze považovat za nezbytné 
k zajištění řádného výkonu nezávislé činnosti veterinárních lékařů ve smyslu rozsudku 
v případu Wouters (C-309/99). 
 
Bylo to první rozhodnutí portugalského orgánu pro hospodářskou soutěž, které se týkalo 
porušení pravidel hospodářské soutěže stanovených ve Smlouvě o ES, vydané v rámci 
nového decentralizovaného systému pro používání pravidel Společenství v oblasti 
hospodářské soutěže. 
 
U obchodního soudu v Lisabonu bylo podáno odvolání proti tomuto rozhodnutí 
(rozhodnutí soudu se očekává počátkem roku 2006). 
 
Portugalské sdružení zubních lékařů 
 
Portugalské sdružení zubních lékařů přijalo etický kodex, v němž se stanoví, že služby 
poskytované v rámci nezávislé praxe zubním lékařem musí být účtovány v souladu 
s minimálním a maximálním honorářem stanoveným tímto sdružením. 
 
Portugalský orgán pro hospodářskou soutěž shledal portugalské sdružení zubních lékařů 
vinným uložením povinnosti účtovat minimální a maximální honoráře v rozporu s článkem 81 
Smlouvy a v rozhodnutí ze dne 30. června 2005 mu uložil pokutu v celkové výši přibližně 
160 000 EUR. Vzhledem k závažnosti porušení byl provinilec povinen zveřejnit rozhodnutí 
v úředním věstníku a v portugalském celostátním tisku. Sdružení zubních lékařů muselo dále 
ve lhůtě 20 dnů zveřejnit přijatá opatření na své internetové stránce a v periodickém tisku. 
 
Portugalský orgán pro hospodářskou soutěž zastává názor, že uložení povinnosti účtovat 
minimální honoráře ze strany portugalského sdružení zubních lékařů nelze považovat za 
pádný důvod, který je opodstatněn veřejným zájmem ve smyslu rozsudku v případu Wouters. 
U obchodního soudu v Lisabonu bylo podáno odvolání proti tomuto rozhodnutí (viz oddíl 
„Přehled používání pravidel ES v oblasti hospodářské soutěže vnitrostátními soudy“). 

 
Seznam rozhodnutí vydaných v roce 2005 na základě článků 81 nebo 82 
 
Portugalské sdružení veterinárních lékařů 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease07_2005.pdf 
 
Portugalské sdružení zubních lékařů 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease08_2005.pdf 
 
Doporučení č. 1/2005 – plynárenské odvětví 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendacao1_2005.pdf 
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Doporučení č. 2/2005 – služby mobilní telefonie 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendation2_2005.pdf 
 

Slovensko 

Kartely 

V roce 2004 vypsala Slovenská správa silnic výběrové řízení na výstavbu úseku dálnice D1 
Mengušovce – Jánovce. Úsek dálnice byl rozdělen na dvě části, což znamenalo, že proběhla 
dvě samostatná nabídková řízení. 
 
Nenižší navrhovaná cena uchazečů v obou nabídkových řízení překročila maximální cenu 
stanovenou státem o zhruba 20 %. Na základě toho byla obě nabídková řízení zrušena. Aby se 
posoudilo, zda byla uzavřena protisoutěžní dohoda, Antimonopolní úřad Slovenské republiky 
zahájil šetření. 
Porovnáním cenových nabídek uchazečů na úrovni jednotlivých položek (dokumentace 
obsahovala téměř 900 položek) Úřad zjistil, že sazby u jednotlivých položek v cenových 
nabídkách od všech uchazečů byly mimořádně stálé, pokud jde o nabídky na první úsek 
dálnice. 
V případě prvního úseku dálnice Úřad vyvodil závěr, že uchazeči uzavřeli dohodu omezující 
hospodářskou soutěž, která vedla ke koordinaci cen. Úřad však nenašel dostatek důkazů, aby 
prokázal jednání související s nekalými praktikami v nabídkovém řízení na druhý úsek 
dálnice. Úřad uložil stranám pokutu ve výši 1 473 978 000 SKK (40 000 000 EUR). 

 
Seznam rozhodnutí vydaných v roce 2005 na základě článků 81 nebo 82 

 
Slovenská komora advokátů – omezení reklamy (rozhodnutí č. 2005/KH/1/1/136 ze dne 
22. prosince 2005) 
(https://webgate.cec.eu.int/competition/ecni/env_decision/index.cfm?fuseaction=dsp_view&k
ey_value=870) 

 
Strabag a.s., Česká republika, Doprastav, a.s., Slovenská republika, BETAMONT s.r.o., 
Slovenská republika,  Inžinierske stavby, a.s., Slovenská republika, Skanska DS a.s., Česká 
republika, Skanska BS a.s., Slovenská republika, Mota - Engil, Engenharia e Construcao, 
S.A., Portugalsko – smluvené nabídky (rozhodnutí č. 2005/KH/1/1/137 ze dne 
23. prosince 2005) 
(https://webgate.cec.eu.int/competition/ecni/env_decision/index.cfm?fuseaction=dsp_view&k
ey_value=1009) 
 

Finsko 
 
Finský orgán pro hospodářskou soutěž použil v roce 2005 právní předpisy ES v oblasti 
hospodářské soutěže v jednom případě: 
 
Finský orgán pro hospodářskou soutěž vydal rozhodnutí, v němž se uvádělo, že společnost 
Suomen Numeropalvelu Ltd (finská společnost poskytující služby související s telefonními 
seznamy, dále jen „SNOY“) zneužila své dominantní postavení tím, že od svých 
zákaznických společností, které poskytují služby související s telefonními seznamy, 
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vyžadovala, aby nenabízely své služby konečným zákazníkům zdarma a bez předchozí 
registrace na internetu. 
 
Společnost SNOY je společným podnikem společností Fonecta Group Ltd a Finnet-Media 
Ltd, který spravuje celostátní databázi informací o účastnících veřejné telefonní služby a 
odprodává tyto informace společnostem, jež poskytují služby související s telefonními 
seznamy. Společnost SNOY nemá v této chvíli žádného konkurenta. Vlastníci společnosti 
SNOY soutěží se žadatelem, společností Eniro Finland Ltd, jako poskytovatelé služeb 
souvisejících s telefonními seznamy. 
 
Na základě šetření finský orgán pro hospodářskou soutěž zjistil, že chování společnosti 
SNOY je skutečně pokusem zabránit vstupu konkurentů nabízejících nový typ služby. 
Chování společnosti SNOY současně zpomaluje rozvoj služeb souvisejících s telefonními 
seznamy, které využívají novou technologii a které jsou uživatelsky přívětivější, 
univerzálnější a efektivnější z hlediska nákladů. Chování společnosti SNOY je tudíž 
v rozporu s úsilím zákonodárce o zvýšení nabídky nových druhů služeb souvisejících 
s telefonními seznamy a o propagaci jejich využívání. 
 
Ve svém rozhodnutí finský orgán pro hospodářskou soutěž společnosti SNOY zakázal 
chování, které je v rozporu se zákonem o hospodářské soutěži a článkem 82 Smlouvy. 
Rozhodnutí společnosti SNOY rovněž ukládá povinnost týkající se informací o účastnících 
veřejné telefonní služby. Za účelem vymáhání rozhodnutí byla uložena podmínečná pokuta. 
Kromě rozhodnutí o zákazu finský orgán pro hospodářskou soutěž navrhl soudu 
projednávajícímu spory související s trhem, aby společnosti SNOY uložil pokutu ve výši 
150 000 EUR. Rozhodnutí (1097/61/2003) je k dispozici ve finštině na internetové stránce 
finského orgánu pro hospodářskou soutěž na adrese: http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-
bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097 

Švédsko 

Zneužití dominantního postavení 
 
Rozhodnutí č. 797/2004 
Společnost SES, výrobce a distributor elektroinstalačních výrobků na švédském trhu, zneužila 
své dominantní postavení na trhu výroby a distribuce běžných zásuvek a spínačů (včetně 
spínačů dálkového ovládání, časových vypínačů a stmívacích spínačů) používáním 
věrnostních rabatů v dohodách s velkoodběrateli. Používáním věrnostních rabatů společnost 
SES ztížila novým společnostem vstup na trh. 
Výsledek: rozhodnutí o závazcích s navrhovaným postihem v podobě pokuty ve výši 
3 milionů SEK s výhradou potvrzení okresním soudem ve Stockholmu. 

 
Rozhodnutí č. 873/2005 
Společnost TS, švédský telekomunikační operátor, zneužila své dominantní postavení na trhu 
přístupu k veřejné pevné telefonní síti pro domácnosti. Společnost TS usilovala o omezení 
konkurence ze strany operátorů poskytujících širokopásmové služby, kteří nabízejí přístup 
k telefonním službám přes internet tím, že nabízela selektivní slevy za připojení pevné 
telefonní linky zákazníkům, kteří požádali o přenos svého účastnického čísla do sítě nového 
operátora. 
Výsledek: rozhodnutí o zákazu s navrhovaným postihem v podobě pokuty ve výši 
44 milionů SEK s výhradou potvrzení okresním soudem ve Stockholmu. 

http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
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Dohody a jednání ve vzájemné shodě 
 
Rozhodnutí č. 532/2004 
Společnost EB vyrábí a distribuuje na švédském trhu tapety. Společnost EB má na trhu 
výroby a distribuce tapet pro malíře a tapetáře velmi silné postavení. Šetření švédského 
orgánu pro hospodářskou soutěž prokázalo, že společnost EB tím, že ve svém selektivním 
distribučním systému u svých maloobchodníků používala selektivní množstevní kritérium, 
ztěžovala vstup nových maloobchodníků na trh. Selektivní distribuční systém společnosti EB 
nelze vyjmout podle nařízení Komise (ES) č. 2790/1999 ze dne 22. prosince 1999 o použití 
čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě. 
Výsledek: rozhodnutí o závazku s navrhovaným postihem v podobě pokuty ve výši 
1 milionu SEK. 

 
Seznam rozhodnutí vydaných v roce 2005 na základě článků 81 nebo 82: 

 

 
 

Spojené království 

Dohody a jednání ve vzájemné shodě 
 
MasterCard UK Members Forum Limited – 6. září 2005 
Office of Fair Trading (britský úřad pro poctivé obchodování, dále jen „OFT“) dospěl 
k závěru, že členové MasterCard UK Members Forum a jiní nabyvatelé licence MasterCard 
ve Spojeném království byli smluvní stranou dohody, která porušuje: 

• zákaz uvedený v čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES i 

• zákaz podle kapitoly I v § 2 zákona o hospodářské soutěži z roku 1998. 

Případ č. Podnik Odkazy 
Rozh. č. 
532/2004 

Eco-Borås Tapeter http://www.konkurrensverket.se/ovr/Boråstap
eter.shtm 

Rozh. č. 
873/2005 

TeliaSonera Sverige AB http://www.konkurrensverket.se/press/pressm
eddelanden/2005/prm12_2005.shtm 
 

Rozh. č. 
797/2004 

Schneider Electric 
Sverige AB  

http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm 

Rozh. č. 
948/2003 

Teracom AB  http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-
0948.htm  
 

Rozh. č. 
586/2004 

Nokia Corporation http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0586.htm  

Rozh. č. 
1126/2004 

Brenntag Nordic 
Holdning 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
1126.htm  

Rozh. č. 
883/2004 

Reci Industri /Dansk Olie 
Genbrug A/S 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0883.htm  

http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/Bor�stapeter.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/press/pressmeddelanden/2005/prm12_2005.shtm
http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-0948.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0586.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-1126.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-0883.htm
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Tato dohoda stanovující výši minimálních mnohostranných výměnných poplatků 
uplatňovaných na všechny transakce provedené s použitím karet MasterCard vydaných ve 
Spojeném království platila od 1. března 2000 do 18. listopadu 2004. Od 18. listopadu 2004 
byla zavedena nová opatření pro stanovování minimálního výměnného poplatku 
uplatňovaného na transakce s kartami MasterCard vydanými ve Spojeném království. 

OFT zjistil, že tato dohoda omezovala hospodářskou soutěž dvěma způsoby. Za prvé, dala 
podnět ke kolektivní dohodě o výši mnohostranného výměnného poplatku (v podstatě 
kolektivní dohoda o ceně). Za druhé, prostřednictvím mnohostranného výměnného poplatku 
vedla k neoprávněné náhradě některých nákladů (mimořádných nákladů), které vznikly 
členům MasterCard UK Members Forum a jiným nabyvatelům licence MasterCard. 

Tato protiprávní dohoda byla OFT oznámena za účelem rozhodnutí dne 1. března 2000. Na 
základě okolností tohoto případu OFT nepovažoval za přiměřené uložit pokutu s ohledem na 
porušení vyplývající z dohody. Jelikož dohoda nyní skončila, nevznikla v tomto případě 
otázka příkazů. Avšak zásady, jimiž se toto rozhodnutí řídí, budou pravděpodobně použitelné 
na nové dohody o stanovení minimálního výměnného poplatku. 
 
Jiné donucovací činnosti 
 
Podnět společnosti Gamma Telecom Limited proti společnosti BT Wholesale týkající se snížených tarifů 
za volání pro segment velkých zákazníků v období od 1. prosince 2004 do 17. června 2005 
Úřad pro komunikace (Office for Communications – Ofcom) usoudil, že British 
Telecommunications Group plc (dále jen „BT“) neporušila § 18 (zákaz podle kapitoly II) 
zákona o hospodářské soutěži z roku 1998 nebo článek 82 Smlouvy o ES v souvislosti 
s revidovanými tarify (platnými od 1. prosince 2004) za volání pro segment velkých 
zákazníků (revidovaná struktura tarifů společnosti BT za volání pro segment velkých 
zákazníků). 

Rozhodnutí orgánu Ofcom bylo vydáno po šetření, které bylo zahájeno v důsledku podnětu 
společnosti Gamma Telecom Limited (dále jen „Gamma“), že revidovaná struktura tarifů 
společnosti BT za volání pro segment velkých zákazníků představuje protisoutěžní omezení 
rozpětí. 

Rozhodnutí obsahovalo podrobné posouzení orgánu Ofcom, že podle řady předpokladů a 
scénářů nedošlo s ohledem na revidovanou strukturu tarifů společnosti BT za volání pro 
segment velkých zákazníků k omezení rozpětí, a proto neexistovaly žádné důvody pro přijetí 
opatření. 
 
Nové šetření podnětu společnosti VIP Communications Limited proti společnosti T-Mobile (UK) Limited 
– 30. června 2005 
Ofcom dospěl k závěru, že společnost T-Mobile neporušila zákaz podle kapitoly II nebo 
článek 82 Smlouvy tím, že ukončila poskytování služeb, které poskytovala společnosti VIP 
pro používání v GSM bránách této společnosti, zatímco stejné služby údajně nadále 
poskytovala ostatním společnostem za účelem používání v GSM bránách. Proto neexistovaly 
žádné důvody pro přijetí opatření vůči společnosti T-Mobile. 
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Nové šetření podnětu společnosti Floe Telecom Limited proti společnosti Vodafone Limited – 
30. června 2005 
Ofcom dospěl k závěru, že společnost Vodafone neporušila zákaz podle kapitoly II zákona 
o hospodářské soutěži z roku 1998 ani článek 82 Smlouvy o ES, když ukončila poskytování 
služeb společnosti Floe pro používání v GSM bránách této společnosti, zatímco stejné služby 
údajně nadále poskytovala ostatním společnostem za účelem používání v GSM bránách. Proto 
neexistovaly žádné důvody pro přijetí opatření vůči společnosti Vodafone. 
 
Podnět společností NTM Sales and Marketing Ltd proti společnosti Portec Rail Products 
(UK) Ltd týkající se dodávek maziva používaného v mazacích zařízeních u elektrických tratí – 
19. srpna 2005 

Britský úřad Office of Rail Regulation (dále jen „ORR“) rozhodl, že neexistují žádné důvody 
pro přijetí opatření na základě zákazu podle kapitoly I zákona o hospodářské soutěži 
z roku 1998 nebo článku 81 Smlouvy o ES vůči společnosti Portec Rail Products UK Ltd 
(dále jen „Portec“) a RS Clare and Company Ltd (dále jen „Clare“). ORR rovněž rozhodl, že 
s ohledem na společnost Portec neexistovaly žádné důvody pro přijetí opatření na základě 
zákazu podle kapitoly II zákona o hospodářské soutěži z roku 1998 nebo článku 82 Smlouvy 
o ES. 

Rozhodnutí ORR následovalo po šetření podnětu společnosti NTM Sales and Marketing 
(NTM) podaného dne 20. července 2004, že se společnost Portec pokusila využít svého 
dominantního postavení na trhu poskytování zkušebních služeb pro mazivo používané 
v mazacích zařízeních u elektrických tratí s cílem vyloučit společnost NTM z trhu dodávek 
maziva pro použití v mazacích zařízeních u elektrických tratí. 

Ačkoli ORR nevyloučil, že společnost Portec mohla mít dominantní postavení na trhu se 
zkušebními službami, nenašel dostatek důkazů, aby mohl učinit závěr, že společnost Portec 
zneužila svého dominantního postavení nebo že se společností Clare uzavřela protisoutěžní 
dohody či se s ní dohodla na nekalých praktikách. 
 
 
2. Používání pravidel Společenství v oblasti hospodářské soutěže vnitrostátními soudy 
 
Orgány pro hospodářskou soutěž České republiky, Řecka, Irska, Itálie, Kypru, Estonska, 
Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska, Slovenska a Finska 
neoznámily žádná rozhodnutí svých soudů vydaná na základě pravidel ES v oblasti 
hospodářské soutěže. Rozhodnutí vydaná na základě právních předpisů EU o hospodářské 
soutěži byla oznámena orgány pro hospodářskou soutěž z těchto členských států: 

Belgie 
 
Vnitrostátní rozhodnutí o předběžné otázce 
 
Odvolací soud v Bruselu má výlučnou pravomoc vydávat rozhodnutí o předběžných otázkách, 
které mu předloží vnitrostátní soudy projednávající případy týkající se hospodářské soutěže. 
V roce 2005 tento soud vydal rozhodnutí o předběžné otázce ve třech případech týkajících se 
soutěžního práva Společenství a v jednom případě týkajícím se vnitrostátních právních 
předpisů o hospodářské soutěži. 
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Ve třech případech týkajících se práva Společenství podaly písemné připomínky Rada pro 
hospodářskou soutěž a „Corps des Rapporteurs“. S ohledem na tyto případy zaujala 
stanovisko rovněž Evropská komise v reakci na žádost o pomoc, kterou ji zaslal odvolací soud 
v Bruselu podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003. 
 

1. Emond Laurent v. Brasserie Haacht: rozhodnutí odvolacího soudu v Bruselu ze dne 
23. června 2005 

V roce 1993 podepsala společnost Brasserie Haacht s nájemcem kavárny desetiletou výhradní 
smlouvu na nákup piva tohoto pivovaru. Nájemce následně odprodal svůj goodwill a 
v roce 1997 kupující uzavřel se společností Brasserie Haacht jinou výhradní smlouvu na 
nákup jiných nápojů než piva. 
 
V roce 1999 kupující vyhlásil úpadek a první nájemce usiloval o předčasné ukončení dohody 
z roku 1993. Společnost Brasserie Haacht to odmítla a tvrdila, že je oprávněna trvat na 
dodržení lhůty stanovené v roce 1993.  
 
Odvolací soud v Liège předložil žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se 
zákonnosti dohody z roku 1993 ve světle článku 81 Smlouvy. 
 
Odvolací soud v Bruselu přezkoumal slučitelnost dohod s právem Společenství, přičemž 
považoval za dané, že byla splněna podmínka vlivu na obchod mezi členskými státy. Obě 
dohody byly v době uzavření zákonné, jelikož se na ně vztahovaly blokové výjimky 
stanovené v nařízeních (ES) č. 1984/83 a č. 2790/1999. Soud nicméně zastával názor, že 
rozhodnou dobou pro přezkoumání slučitelnosti dohod s pravidly hospodářské soutěže nebyla 
doba, kdy byly dohody uzavřeny, nýbrž doba jejich ukončení. Soud se mimoto domníval, že 
každou dohodu je nutno přezkoumat samostatně, jelikož zboží, jehož se tyto dvě dohody 
týkaly, nebylo zastupitelné a netvořilo tedy součást stejného trhu. 
 
Po velmi podrobném rozboru použití nařízení o blokových výjimkách Soud zjistil, že v době 
údajného porušení se na dohodu z roku 1993 vztahovala bloková výjimka podle nařízení (ES) 
č. 2790/1999 a dohoda splňovala podmínky oznámení Komise ze dne 13. října 2000 
o pokynech k vertikálním omezením (Úř. věst. C 291, 13.10.2000, s. 1). 
 
Naopak, v době údajného porušení se na druhou dohodu nevztahovalo žádné nařízení ES 
o blokových výjimkách. Bez ohledu na to Soud rozhodl, že dohoda byla zákonná podle 
pravidel hospodářské soutěže na základě oznámení Komise o dohodách de minimis, ačkoli 
umožňovala případný kumulativní omezující účinek. Soud vyvodil závěr, že zákonnost dohod 
nebyla zpochybněna, a proto nevznikla otázka neplatnosti dohody, jež je zakázána podle 
čl. 81 odst. 1 Smlouvy.2. SABAM v. Productions & Marketing (P&M): rozhodnutí 
odvolacího soudu v Bruselu ze dne 3. listopadu 2005 
 
Společnost P&M, pořadatel hudebních akcí, předložil obchodnímu soudu v Bruselu žalobu na 
společnost SABAM, společnost spravující autorská práva k hudebním dílům, která má 
fakticky monopol na udělování licencí na autorská práva pro hudební vystoupení a koncerty. 
Společnost SABAM odmítla udělit společnosti P&M status „velkého pořadatele“, což by 
znamenalo, že by tato společnost měla nárok na 50% snížení splatných licenčních poplatků. 
Společnost P&M tvrdila, že společnost SABAM zneužila svého dominantního postavení, 
když podmiňovala udělení statusu „velkého pořadatele“ mimo jiné tím, aby společnost P&M 
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vykonávala svou činnost po dobu nejméně tří let, a že společnost SABAM tudíž bezdůvodně 
zvýhodňovala zavedené podniky na úkor podniků nově přicházejících na trh. 
 
Obchodní soud v Bruselu požádal odvolací soud v Bruselu o rozhodnutí o předběžné otázce, 
zda chování společnosti SABAM představuje zneužití dominantního postavení. 
Soud především odůvodnil použití právních předpisů Společenství v oblasti hospodářské 
soutěže v daném případě. Vzhledem k tomu, že společnost SABAM byla jediným subjektem, 
který mohl na belgickém trhu vydávat povolení k pořádání hudebních vystoupení, 
stanovování odstupňovaných cen, jež používala pro pořadatele vystoupení podle kritéria 
založeného na době působení na trhu, mohlo ztížit konkurentům z jiných členských států, aby 
získali přístup na belgický trh pořádání vystoupení. Soud rozhodl, že cenový systém 
společnosti SABAM představoval zneužívání v tom smyslu, že vedl k uplatňování nestejných 
podmínek na pořadatele vystoupení v souvislosti se službami, které byly rovnocenné. 
 
Soud zjistil, že společnost SABAM nemohla zakládat své odstupňované ceny na 
hospodářských důvodech, např. objemu obchodu nebo úsporách z rozsahu. Mimoto považoval 
za zjevně nepřiměřený rozdíl (v poměru 2:1) mezi sazbou nabízenou velkým pořadatelům a 
základní sazbou. 
 
3. Wallonie Expo („WEX“) v. FEBIAC: rozhodnutí odvolacího soudu v Bruselu ze dne 
10. listopadu 2005 
 
FEBIAC je svazem belgických výrobců a dovozců osobních a užitkových vozidel, který 
každé dva roky pořádá výstavu užitkových vozidel. Při výstavě v roce 2005 svaz FEBIAC 
zavedl pravidlo, které vystavovatelům zakazovalo, aby se během šesti měsíců před zahájením 
jeho výstavy zúčastnili obdobné akce pořádané v Belgii. 
 
Předseda soudu prvního stupně projednávajícího návrh na předběžné opatření předložil 
odvolacímu soudu v Bruselu žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se zákonnosti 
takovéhoto protisoutěžního ustanovení. V písemných připomínkách Rada pro hospodářskou 
soutěž a „Corps des Rapporteurs“ dospěly k závěru (stejně jako Evropská komise ve 
stanovisku, které předložila soudu), že byl ovlivněn obchod mezi členskými státy. Většina 
vystavovaných vozidel byla dovezena a na vystavovatele připadly téměř veškeré dovozy a 
prodeje dotčených výrobků v Belgii, což vedlo k tomu, že zákaz účasti na jiných výstavách 
v Belgii mohl mít dopad na obchod ve Společenství. 
 
Odvolací soud v Bruselu rozhodl, že pravidlo svazu FEBIAC nebylo v rozporu s čl. 81 
odst. 1, jelikož nebyla splněna podmínka týkající se citelného charakteru omezení. Soud 
zastával názor, že nebylo zjištěno, že by šestiměsíční zákaz měl účinek citelně omezující 
schopnost pořadatele účinně konkurovat svazu FEBIAC přilákáním dostatečného počtu 
vystavovatelů a návštěvníků. Na pravidlo svazu FEBIAC týkající se výstavy v roce 2005 se 
proto nevztahoval čl. 81 odst. 1 Smlouvy. 
 
Poté soud zkoumal zákonnost pravidla na základě článku 82. Zjistil, že svaz FEBIAC měl ve 
skutečnosti monopol na trhu poskytování služeb týkajících se pořádání výstav užitkových 
vozidel v Belgii, a tudíž na značné části společného trhu. Zákaz účasti na jiné události, jenž 
svaz FEBIAC uložil vystavovatelům, tvořil během šestiměsíčního období překážku pro 
hospodářskou soutěž a mohl ovlivnit strukturu obchodu. Podle názoru soudu nebyl tento 
zákaz odůvodněný ani přiměřený. 
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Závěr zní, že pravidlo svazu FEBIAC pro výstavu v roce 2005 bylo zákonné, a proto jej 
nebylo možno zakázat podle čl. 81 odst. 1 Smlouvy. Avšak jako dominantní podnik svaz 
FEBIAC nemohl použít pravidlo týkající se zákazu s ohledem na výstavu v roce 2005, jelikož 
to představovalo zneužití jeho dominantního postavení. 
 
4. Kristel Cools v. Christelijke Mutualiteiten Antwerpen: rozhodnutí odvolacího soudu 
v Bruselu ze dne 25. ledna 2005 
 
Rozhodnutím ze dne 25. ledna 2005 odvolací soud v Bruselu odpověděl na otázku související 
s belgickými právními předpisy o hospodářské soutěži, která mu byla předložena formou 
žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce soudem prvního stupně v Antverpách v případu 
týkajícím se doplňkového pojištění u ortodoncie, které nabízela svým členům křesťanská 
zdravotní pojišťovna v Antverpách (Christelijke Mutualiteiten Antwerpen). Toto pojištění 
poskytovalo nárok na dodatečnou náhradu, pokud zdravotní péči poskytl zubní lékař, který 
splňoval určité podmínky, např. odbornou přípravu v oblasti ortodoncie nebo určité 
zkušenosti ve stomatologii. 
 
Pí Kristel Cools byla zubní lékařkou, která tyto požadavky nesplňovala a usilovala 
o rozhodnutí soudu, které by pojišťovně nařídilo uhradit škody v souvislosti s ušlým 
výdělkem od pacientů, kteří se kvůli tomu, aby jim byly uhrazeny náklady na ortodontickou 
péči, obrátili na jiné zubní lékaře splňující požadavky stanovené pojišťovnou. 
 
Soud se omezil na to, že odpověděl záporně na otázku, zda při poskytování takovéto služby 
zmíněná pojišťovna jednala jako podnik ve smyslu zákona ze dne 5. srpna 1991, sladěného 
dne 1. července 1999, o ochraně hospodářské soutěže. Vzhledem k tomu, že status podniku 
byl požadavkem pro použití §§ 2 a 3 zmíněného zákona, soud dále nezkoumal zákonnost 
tohoto jednání s ohledem na hospodářskou soutěž. 
 
Odůvodnění soudu se zakládalo na skutečnosti, že služba byla poskytována jako součást 
plnění úkolu, kterým zákonodárce pověřil zdravotní pojišťovny a subjekty sociálního 
zabezpečení, a to úhradou požitků, které by soukromí pojistitelé nebyli schopni uhradit vůbec, 
či je uhradit dostatečně. Podle názoru soudu tedy požitek týkající se ortodoncie vykazoval 
vlastnosti požitku hrazeného systémem sociálního zabezpečení. 
 
V písemných připomínkách pro soud Rada pro hospodářskou soutěž vyjádřila názor, že 
poskytováním požitku v oblasti ortodoncie dotyčná zdravotní pojišťovna ve skutečnosti 
jednala jako podnik, a odkázala na rozhodnutí předsedy Rady ve věci návrhu na předběžné 
opatření č. 2001-V/M ze dne 2. ledna 2001 (Moniteur belge ze dne 5. května 2001, 14852). 
 

Dánsko 
Højesterets dom af 20. april 2005 (UfR 2005.2171H) (rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 
20. dubna 2005). GT Linien A/S v. DSB a Scanlines A/S. 
Rozhodnutí se týkalo mimo jiné zneužití dominantního postavení podle článku 82. Společnost 
De Danske Statsbaner (DSB) je provozovatelem železniční a trajektové dopravy a jejím 
výlučným vlastníkem je stát. Společnost DSB vlastnila přístav Gedser a zajišťovala 
trajektovou dopravu do Německa. Jako vlastník přístavu společnost DSB vybírala přístavní 
poplatky za používání přístavu od jiného provozovatele trajektové dopravy, společnosti GT 
Linien, která přístav Gedser rovněž využívala k trajektové dopravě. Nejvyšší soud zjistil, že 
společnost DSB měla dominantní postavení na trhu s přístavními službami v souvislosti 
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s trajektovou přepravou mezi Dánskem a Německem v Baltském moři. Nejvyšší soud 
rozhodl, že společnost DSB zneužila svého dominantního postavení, když společnosti GT 
Linien uložila přístavní poplatky, přičemž sobě ani společnosti Deutsche Bundesbahn tyto 
poplatky neúčtovala. To představovalo porušení čl. 82 odst. 2 písm. c) Smlouvy. Soud 
vyvodil závěr, že přístavní poplatky nebyly přeneseny na zákazníky společnosti GT Linien a 
v souladu s tím bylo společnosti DSB nařízeno, aby společnosti GT Linien uhradila vzniklou 
škodu. 

Německo 
Níže je uvedeno shrnutí rozhodnutí německých občanskoprávních soudů, v nichž bylo použito 
právo Společenství a o nichž byla informována spolková vláda. 
 
Soud Datum 

rozhodnutí 
Věc 

OLG 
(Oberlandesgericht) 
München U (K) 3447/04 

20.1.2005 Ukončení smlouvy o autorizovaném prodeji po přijetí 
nařízení č. 1400/2002 použitelného na příslušné ustanovení 
smlouvy 
Důvody: čl. 81 odst. 1 Smlouvy, nařízení (ES) č. 1400/2002
 

LG  
(Landgericht)Bremen 12 
o 442/02 

3.2.2005 Jelikož žalovaná strana neměla dominantní postavení na  
trhu, neexistoval nárok na náhradu škody v souvislosti se 
zamítnutím přístupu do přístavu Bremerhaven za účelem 
poskytování služeb při nakládce a vykládce žalující stranou 
(§ 33 a § 19 odst. 4 bod 4 zákona o zákazu omezování 
hospodářské soutěže (GWB); článek 82 Smlouvy) 
 

OLG Stuttgart 2 u 84/04 17.2.2005 Žádné zneužití s ohledem vybírání poplatků za síť a 
nájemného za měřidla žalovanou stranou: předpoklad 
správného postupu podle § 6 odst. 1 energetického zákona 
(EnWG) při výpočtu poplatků za síť na základě VV Strom 
II Plus; schválení poplatků v souladu s § 12 spolkového 
nařízení o sazbách za elektřinu (BTOElt), § 6 odst. 1) 
EnWG, §§ 19 a 20 GWB, § 315 občanského zákoníku 
(BGB) a článek 81 Smlouvy 
 

BGH 
(Bundesgerichtshof) KZR 
28/03 

22.2.2005 Žalující strana není povinna uhradit škodu za vypovězení 
ujednání o naplánovaném objemu prodeje ve smlouvě; 
neplatnost ujednání o naplánovaném objemu prodeje, 
jelikož to se rovnalo „vázané“ dodávce 
(článek 81 Smlouvy, čl. 4 odst. 1 bod 3 nařízení č. 1475/95) 
 

LG Köln 85 O 75/04 8.3.2005 Nárok na vrácení prémií vyplacených v rámci zákaznických 
programů firem z těchto důvodů: smluvní pravidla, na nichž 
byly založeny, byla platná podle protimonopolního práva 
(článek 81 Smlouvy) 
 

LG München I 27 O 
899/04 

1.4.2005 Nárok na platbu na základě nájemní smlouvy a smlouvy o 
dodávkách piva z těchto důvodů: smlouva platná podle 
protimonopolního práva 
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(§§ 17, 19 a 20 GWB; články 81 a 82 Smlouvy) 
 

 
OLG Düsseldorf VI Kart 
3/05 (V) 

13.4.2005 Zamítnutí návrhu odvolávající se strany na obnovení 
odkladného účinku odvolání proti rozhodnutí kartelového 
úřadu: z formálního, procesního nebo hmotněprávního 
hlediska neexistovaly žádné vážné pochybnosti o 
legitimnosti napadeného rozhodnutí. Okamžitý účinek 
rozhodnutí byl odůvodněn střetem zájmů. Okamžitý účinek 
nezpůsobil žadateli nepřiměřené potíže. 
 

LG Köln 28 O (Kart) 
647/04 

13.4.2005 Nárok na vrácení slev z důvodu dalšího prodeje vozidel 
pořízených žalovanou stranou (článek 81 Smlouvy) 
 

LG Mannheim 22 O 
74/04 Kart. 

29.4.2005 Žalující strana nemá nárok na náhradu od žalované strany 
kvůli účasti žalované strany v cenovém kartelu evropských 
výrobců papírů (na základě převedených práv) 
(§ 823 odst. 2 BGB, článek 81 Smlouvy, §§ 1 a 33 GWB) 
 

OLG Düsseldorf VI-2 
Kart 12/04 (V) 

10.6.2005 Zrušení rozhodnutí kartelového úřadu o zákazu ze dne 
17. června 2004, který se týkal kartelu malých a středních 
podniků při distribuci prefabrikovaných betonových dílů; 
citelný účinek na obchod mezi členskými státy nebylo 
možno zjistit 
 

BGH KZR 26/04 28.6.2005 Zrušení rozsudku pracovního soudu: nařízení o blokové 
výjimce (motorová vozidla) upravuje pouze výjimku ze 
zákazu stanoveného v čl. 81 odst. 1: nelze z něj odvodit 
normy chování vynutitelné v občanském právu   
(§ 33 a § 20 odst. 1 a 2 GWB; nařízení (ES) č. 1475/95;  
článek 81 Smlouvy) 
 

OLG Düsseldorf  U 
(Kart) 39/03 

5.7.2005 Nárok na platbu vyplývající z několika smluv o dílo 
týkajících se zpracování skleněného odpadu: ačkoli 
dohodnutá minimální záruka žalované strany nebyla 
slučitelná s kartelovým právem, neovlivnilo to platnost 
ujednání o ceně 
(čl. 81 odst. 1 a 2 Smlouvy; § 139 BGB) 
 

BGH KZR 14/04 26.7.2005 Odročení řízení: postoupení ESD podle článku 234 
Smlouvy o ES za účelem objasnění otázky týkající se 
nařízení o blokových výjimkách (motorová vozidla) 
 

BGH KZR 16/04 26.7.2005 Odročení řízení: postoupení ESD podle článku 234 
Smlouvy o ES za účelem objasnění otázky týkající se 
nařízení o blokových výjimkách (motorová vozidla) 
 

LG Köln 28 O (Kart) 
308/05 

3.8.2005 Nepřípustný návrh na předběžné opatření týkající se 
částečného přístupu ke službám: upřednostnění rozhodčího 
řízení v souladu s § 31 poštovního zákona 
(§§ 20 a 33 GWB; článek 82 Smlouvy; § 31 poštovního 
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zákona) 
 

OLG Düsseldorf VI-U 
11/05 (Kart) 

28.9.2005 Žádný nárok na aktivaci „SIM karet“ žalovanou stranou: 
zablokování bylo přípustné, jelikož žalující strana použila 
SIM karty s GSM bránou v rozporu se smlouvou, aby 
umožnila ostatním společnostem ukončovat telefonní 
hovory v mobilní síti žalující strany. Žádný nárok na 
používání SIM karet pro komerční telekomunikační služby 
(§§ 19 a 20 GWB; článek 82 Smlouvy; § 1 zákona o zákazu 
nekalé hospodářské soutěže (UWG)) 
 

OLG Düsseldorf VI-U 
10/05 (Kart) 

28.9.2005 Žádný smluvní nárok na aktivaci „SIM karet“ žalovanou 
stranou: zablokování bylo přípustné, jelikož žalující strana 
použila SIM karty s GSM bránou v rozporu se smlouvou, 
aby umožnila ostatním společnostem ukončovat telefonní 
hovory v mobilní síti žalující strany. Žádný nárok na 
používání SIM karet pro komerční telekomunikační služby 
((§§ 19 a 20 GWB; článek 82 Smlouvy; § 1 zákona o 
zákazu nekalé hospodářské soutěže (UWG)) 
 

LG Dortmund 13 O 
135/05 (Kart) 

18.10.2005 Nárok na vymáhání výhradní distribuční smlouvy 
(§ 1 GWB; článek 81 Smlouvy) 
 

LG Berlin 16 O 151/05 
Kart 

15.11.2005 Nepřípustnost ustanovení ve smlouvách o provozování 
čerpacích stanic použitých žalovanou stranou 
(§ 16 odst. 2 GWB; § 307 BGB; § 89b HGB; článek 81 
Smlouvy) 
 

 

Španělsko 
 
V roce 2005 bylo Komisi v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2003 předáno deset 
rozsudků, v nichž byly použity články 81 nebo 82 Smlouvy o ES. 
 
Devět rozsudků se týkalo řízení zahájených čerpacími stanicemi proti ropným společnostem. 
Záležitosti projednávané v těchto soudních řízeních mezi ropnými společnostmi a čerpacími 
stanicemi byly podobné a zaměřovaly se zejména na možnou neplatnost dodavatelských 
smluv a jejich prohlášení za neplatné. 
 
Pět těchto řízení bylo odvoláními proti rozsudkům vydaným soudy prvního stupně. Soudem 
prvního stupně je buď „Juzgado de lo Mercantil“, nebo „Juzgado de Primera Instancia“, 
přičemž soudem druhého stupně je „Audiencia Provincial“. 

Rozsudek č. 42/05 ze dne 31. ledna 2005 vydaný Audiencia Provincial v Madridu sekce 9. 
Strany: Melón, SA & Zarza SL v. Repsol SA. 

V původním rozsudku byl zamítnut podnět, který předložily čerpací stanice Melón SA a 
Zarza SL. Čerpací stanice se odvolaly, ale Audiencia Provincial potvrdil rozhodnutí soudu 
prvního stupně, že sporné smlouvy byly „komisionářskými smlouvami“, tj. pravými 
dohodami o obchodním zastoupení.  
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Rozsudek č. 14/05 ze dne 22. března 2005 vydaný Juzgado de lo Mercantil č. 2 v Madridu. 
Strany: důvěrné. 

Čerpací stanice zahájila řízení proti ropné společnosti, která údajně stanovovala konečné ceny 
pro odběratele, a požadovala náhradu škody. Soud všechny nároky zamítl. Podle pokynů 
k vertikálním omezením (oznámení Komise ze dne 13. října 2000) hodnotil smlouvu jako 
„nepravou dohodu o obchodním zastoupení“. Soud za druhé rozhodl proti existenci 
stanovování cen, jelikož ropná společnost stanovovala maximální ceny, které ponechávaly 
čerpací stanici prostor, aby snížila konečné ceny snížením svých marží ve prospěch 
spotřebitelů. Zamítnuty byly rovněž finanční argumenty žadatele týkající se této záležitosti. 

Rozsudek č. 45/05 ze dne 15. dubna 2005 vydaný Juzgado de lo Mercantil č. 5 v Madridu. 
Strany: Aloyas SL v. Repsol SA. 

Čerpací stanice podala k tomuto specializovanému soudu prvního stupně žalobu týkající se 
možné neplatnosti dodavatelské smlouvy a jejího prohlášení za neplatnou a požadovala 
náhradu škody. Po přezkumu smlouvy a rozložení obchodních a finančních rizik a rizik 
souvisejících s produktem soud rozhodl, že smlouvy nelze považovat za smlouvy 
o obchodním zastoupení, nýbrž že se jedná spíše o smlouvy o dalším prodeji. Za druhé 
rozhodl proti údajnému stanovování spotřebitelských cen ze strany ropné společnosti. Soud 
zjistil, že sporné ustanovení o výhradním prodeji nespadalo do oblasti působnosti nařízení 
o blokových výjimkách a že mělo protisoutěžní účinky, jež zakazuje článek 81 Smlouvy. 
Neplatnost ustanovení o exkluzivitě vedla k prohlášení celé smlouvy za neplatnou. Náhrada 
škody nebyla přiznána. 

Rozsudek č. 368/05 ze dne 5. července 2005 vydaný Audiencia Provincial v Madridu sekce 21. 
Strany: Rutamur SA v. Repsol SA. 

 
Odvolání bylo součástí běžného řízení zahájeného stěžovateli u „Juzgado de Primera 
Instancia“ v Madridu č. 26. V původním rozsudku byl zamítnut návrh, který předložila 
čerpací stanice Rutamur SA, v němž usilovala o to, aby smlouvy byly od roku 1993 
považovány za smlouvy o dalším prodeji a aby jí byla nahrazena škoda za ušlý příjem 
v průběhu těchto let. Audiencia potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně a shledal, že 
smlouva nebyla smlouvou o dalším prodeji, nýbrž pravou smlouvou o obchodním zastoupení, 
na niž se nevztahuje zákaz podle čl. 81 odst. 1 (proto se použitelnost nařízení o blokových 
výjimkách neprojednávala). Náklady řízení byly rozděleny mezi obě strany. 
 
Rozsudek č. 180/05 ze dne 29. července 2005 vydaný Juzgado de Primera Instancia č. 3 
v Madridu. Strany: LV Tobar e Hijos SL v. Cepsa Estaciones de Servicio SA. 
 
Soudce uznal žalobu provozovatele čerpací stanice a prohlásil, že provozovatel čerpací 
stanice je dalším prodejcem ropných výrobků a že podle nařízení o blokových výjimkách 
č. 1984/1983 a 2790/1999 je smlouva s ropnou společností neplatná v celém rozsahu. Soudce 
vzal v úvahu tři hlediska. Za prvé, z právní povahy smlouvy vyplývá, že se jedná o smlouvu 
o dalším prodeji, a ne o pravou smlouvu o obchodním zastoupení, jelikož žadatel přebírá 
finanční riziko. Za druhé, dotyčná smlouva nemůže využít nařízení o blokových výjimkách 
vzhledem k omezení týkajícímu se zachování ceny při dalším prodeji a ziskovému rozpětí, 
které stanoví ropná společnost. Za třetí, doba trvání dotyčné smlouvy překračuje lhůtu 
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stanovenou v čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1984/1983. Konečně, rozsudek zahrnoval 
splnění platebních podmínek v souladu se smlouvami obdobného charakteru. 
 
Rozsudek č. 191/05 ze dne 3. října 2005 vydaný Audiencia Provincial v Albacete sekce 2. 
Strany: Conrado Quilez Alejo v. Compañía Logística de Hidrocarburos SA & CEPSA 
Estaciones de Servicio SA. 
 
Skutkovou podstatou případu byla opět právní povaha smlouvy mezi provozovatelem čerpací 
stanice a distributory paliv pro motorová vozidla. V tomto případě soud zjistil, že vůlí stran 
bylo uzavřít smlouvu o obchodním zastoupení. V rozsudku jsou mimoto uvedena kritéria 
(finanční a investiční rizika) pro posouzení, zda je maloobchodník obchodním zástupcem 
podle právních předpisů ES v oblasti hospodářské soutěže, s odvoláním na pokyny Evropské 
komise. Soud žalobu na neplatnost smlouvy zamítl a potvrdil rozhodnutí soudu prvního 
stupně. 
 
Rozsudek ze dne 7. října 2005 vydaný Audiencia Provincial v Madridu sekce 8. Strany: 
I.D.Infraestructuras y Desarrollo SL v. Repsol SA. 
 
Stěžovatel – provozovatel čerpací stanice – podal žalobu na společnost Repsol, že právní 
povahou smluvního vztahu je dohoda o dalším prodeji, a proto by se měl použít čl. 12 odst. 1 
písm. c) nařízení č. 1984/1983 (výjimka z článku 10), takže smlouva je neplatná podle 
článku 81 Smlouvy o ES. Soud rozhodl v souladu s doktrínou nejvyššího soudu o 
maloobchodním prodeji paliv pro motorová vozidla (rozsudky ze dne 2. června 2000, 
20. června 2001) a pokyny Komise. Zjistil za prvé, že společnost I.D.Infraestructuras y 
Desarrollo je obchodním zástupcem a že nedošlo k převodu vlastnictví ke zboží. 
Maloobchodník má kromě toho možnost nahradit smlouvu o dalším prodeji dohodou o 
obchodním zastoupení, toto právo však nebylo využito. Za druhé, čl. 12 odst. 2 nařízení 
č. 1984/1983 je nutno používat jako výjimku z časové lhůty uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. c), 
jelikož dohoda „se týká čerpací stanice, kterou dodavatel pronajímá dalšímu prodejci nebo 
umožňuje dalšímu prodejci, aby ji provozoval na nějakém jiném základě“. Za třetí, síť 
výhradních dodavatelských smluv, která by mohla vést k uzavření trhu v souladu s 
judikaturou ESD (Delimitis), nebyla prokázána. V důsledku toho bylo odvolání zamítnuto a 
bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně. 
 
Rozsudek č. 103/05 ze dne 19. října 2005 vydaný Juzgado de lo Mercantil č. 4 v Madridu. 
Strany: Inversiones Cobasa SL v. BP Oil España SA. 
 
V obdobném případě soudce rozhodl, že z právní povahy smlouvy vyplývá, že se nejedná 
o smlouvu o dalším prodeji, nýbrž o dohodu o obchodním zastoupení. Dále však dospěl 
k závěru, že se nejednalo o pravou smlouvu o obchodním zastoupení, jelikož maloobchodník 
do jisté míry přebíral finanční riziko. Soudce zjistil, že typ a velikost sítě dodavatelů ve 
Španělsku neovlivňuje obchod mezi členskými státy, ani neomezuje hospodářskou soutěž. 
Smlouva mimoto neukládala zachování ceny při dalším prodeji. S ohledem na dobu trvání 
smlouvy bylo rozhodnuto, že v tomto případě lze použít čl. 12 odst. 2 nařízení č. 1984/1983. 
Žaloba provozovatele čerpací stanice byla proto zamítnuta. 
 
Rozsudek č. 85/05 ze dne 11. listopadu 2005 vydaný Juzgado de lo Mercantil č. 5 v Madridu. 
Strany: Conduit Europe SA v. Telefonica de España SAU. 
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Společnosti Telefónica bylo nařízeno zaplacení náhrady škody ve výši 639 003 EUR 
společnosti Conduit za porušení právních předpisů o hospodářské soutěži (španělský zákon o 
potírání nekalé soutěže, článek 82 a násl. Smlouvy o ES). Soud rozhodl, že společnost 
Telefónica zneužívala své dominantní postavení na trhu tím, že společnosti Conduit 
poskytovala vadné a neúplné údaje o účastnících. 
 
Je to vůbec poprvé, co španělský soud přiznal nárok na náhradu škody za porušení pravidel 
hospodářské soutěže na telekomunikačním trhu vycházeje při tom z předchozího prohlášení 
tohoto porušení vydané orgánem regulujícím telekomunikační trh (Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones – CMT). Toto rozhodnutí má oporu v precedentním rozhodnutí ES 
(Courage). 
 
K rozhodným skutečnostem došlo v době, kdy se účinně otevřel španělský trh s informacemi 
o telefonních číslech a bylo zahájeno provozování služeb „118“. Telefónica měla povinnost 
poskytovat přesné údaje o účastnících konkurujícím poskytovatelům, aby zajistila spravedlivé 
soutěžní podmínky.  Orgán CMT však v roce 2003 na základě stížnosti předložené 
společností Conduit rozhodl, že společnost Telefónica tuto povinnost porušila. 
 
Rozhodnutí soudu potvrzuje, že společnost Telefónica poskytla společnosti Conduit nepřesné 
a neúplné údaje o účastnících, což této společnosti vstupující na daný trh způsobilo 
konkurenční nevýhodu a náklady na získání alternativních údajů a vlastní korekci údajů, jež jí 
byly poskytnuty společností Telefónica. Soud nařídil společnosti Telefónica, že musí 
společnosti Conduit uhradit uvedené náklady i související soudní výlohy. 
 
Rozsudek ze dne 19. listopadu 2005 vydaný Audiencia Provincial v Madridu sekce 11. Strany: 
Multipetróleos SL v. Cepsa Estaciones de Servicio SA. 
 
Žaloba provozovatele čerpací stanice na společnost Cepsa je obdobná jako ve výše uvedených 
případech. Soud rozhodl, že má jurisdikci projednat daný případ, jenž soud prvního stupně 
zamítl. Řízení se týkalo povahy smlouvy. Ačkoli existovaly protichůdné rozsudky různých 
sekcí „Audiencia Provincial“, smlouva se považovala za dohodu o obchodním zastoupení a za 
výhradní dodavatelskou smlouvu (nedošlo k převzetí rizik a k převodu vlastnictví 
k výrobkům, možnost změnit smlouvu na smlouvu o dalším prodeji), na niž nelze použít 
nařízení (ES) č. 1984/1983. Žaloba byla proto zamítnuta. 
 

Francie 

Soudní příkazy (zastavení porušování, splnění smluvní povinnosti) 

Kasační soud, 28. června 2005, Daimler Chrysler France 
Případ se týkal odmítnutí udělit povolení podle nového nařízení č. 1400/2002 o odvětví 
motorových vozidel autorizovanému prodejci, jehož smlouva vypršela po ukončení podle 
předchozího nařízení (ES) č. 1475/95. 
 
Odvolací soud v Dijonu výrobci pod pokutou nařídil, aby autorizovaného prodejce uznal jako 
autorizovaného opraváře. Soud rozhodl, že to, že výrobce odmítl udělit povolení žadateli, 
který splnil podmínky, bylo diskriminačním rozhodnutím v rozporu s cíli nařízení (ES) 
č. 1400/2002. 
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Kasační soud potvrdil rozbor odvolacího soudu, rozhodl však, že není na něm, aby posoudil 
vhodnost kritérií výběru, která výrobce používal. Proto v tomto bodě zvrátil rozsudek 
odvolacího soudu a odeslal strany k odvolacímu soudu v Paříži. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf 

 
 

Rozhodnutí o neplatnosti 
 
Odvolací soud v Paříži, 12. dubna 2005, Ténor 
Rozhodnutím č. 04-D-48 ze dne 14. října 2004 Rada pro hospodářskou soutěž rozhodla, že 
společnosti France Télécom a SFR porušily ustanovení článku 82 Smlouvy tím, že ukládaly 
poplatky, které bránily nově příchozím na trh pevných telefonních linek, aby prostřednictvím 
propojení na mobilní sítě těchto dvou operátorů předkládali konkurenční nabídky na volání 
z pevné sítě do mobilních sítí, aniž by jim přitom vznikly ztráty. Rada pro hospodářskou 
soutěž se domnívala, že toto jednání ovlivnilo opožděný vstup nových operátorů na trh 
v době, kdy k tomu, aby mohli působit na trhu, neměli žádné jiné technické řešení, pouze 
propojení se sítěmi společností France Télécom a SFR. 
 
Odvolací soud zvrátil rozhodnutí a rozhodl, že nebylo zjištěno, že by společnosti France 
Télécom a SFR porušily ustanovení článku 82 Smlouvy. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf 
 
Odvolací soud v Paříži, 2. března 2005, Kitch Moto sarl v. Suzuki France 
Společnost Kitch Moto podala odvolání proti rozsudku obchodního soudu v Paříži za účelem 
nálezu, že ukončení výhradní smlouvy o obchodování mezi ní a společností Suzuki bylo 
protiprávní a tvrdé, a dovolávala se nařízení (ES) č. 2790/1999 o výjimce ze dne 
22. prosince 1999 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod. 
 
Požádala odvolací soud, aby prohlásil za neplatný článek 2 dohody o obchodování, kterou 
porušila, a to na základě čl. 4 písm. b) nařízení o výjimce, které za určitých podmínek 
zakazuje omezení týkající se území. Tvrdila, že zakázat bylo možno pouze aktivní prodej 
mimo síť. 
 
Odvolací soud žádost zamítl z toho důvodu, že ustanovení o místě uvedené v dohodě 
o obchodování neporušilo ustanovení čl. 4 písm. c) nařízení, které dodavateli poskytuje 
„možnost zakázat členovi tohoto systému působit mimo schválené místo podniku“. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf 
 
Odvolací soud v Paříži, 12. dubna 2005, odvolání společnosti Export Press proti rozhodnutí 
Rady pro hospodářskou soutěž č. 04-D-45 ze dne 16. září 2004 
Zákon ze dne 2. dubna 1947 o postavení podniků pro konsolidaci a distribuci novin a časopisů 
vyhrazuje prodej jednotlivých výtisků v zámořských departamentech vydavatelům a firmám 
pro distribuci tisku. 
 
Rada pro hospodářskou soutěž prohlásila za nepřípustnou žalobu, kterou podala společnost 
Export Press s ohledem na vylučovací praktiky společnosti NMPP, která měla na trhu 
dominantní postavení, s odůvodněním, že jelikož společnost Export Press nebyla firmou 
zajišťující distribuci tisku ani vydavatelem, neměla právo zahájit řízení. 
 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf
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Společnost Export Press podala odvolání s odůvodněním, že zákon z roku 1947 je v rozporu 
s ustanoveními článků 82 a 86 Smlouvy. Odvolací soud potvrdil rozbor Rady pro 
hospodářskou soutěž a rozhodl, že neexistuje nic, co by nasvědčovalo tomu, že status 
tiskových podniků stanovený zákonem z roku 1947 je sám o sobě v rozporu s články 82 a 86 
Smlouvy, a že se tudíž na to v případu společnosti Export Press nelze odvolávat. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf 
 
Kasační soud, 12. července 2005, SPEA 
Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile (dále jen „SPEA“) tvrdil, že se 
společnost Renault a sdružení jejích autorizovaných prodejců podílely na protisoutěžním 
jednání, jehož cílem bylo omezit paralelní dovozy automobilů, a to za prvé podporou prodeje 
autorizovaných prodejců, kteří čelí konkurenci ze strany nezávislých obchodních zástupců a 
dalších prodejců se sídlem v zahraničí, a za druhé zákazem, aby síť poskytovala u některých 
modelů slevy. 
 
Odvolací soud potvrdil rozbor, který provedla Rada pro hospodářskou soutěž ve svém 
rozhodnutí č. 03-D-66, v němž rozhodla, že podpora poskytnutá autorizovaným prodejcům 
byla způsobilá pro výjimku podle nařízení č. 1475/95 ze dne 28. června 1995 (výjimka 
některých výhradních nebo selektivních smluv o distribuci a servisu motorových vozidel), 
jelikož neomezovala obchodní svobodu autorizovaných prodejců, distributorů mimo síť a 
konečných uživatelů, ale naopak měla kladný dopad na hospodářskou soutěž tím, že umožnila 
zachovat hustotu sítě a kvalitu nabízených služeb a že vyvolala významný pokles cen. 
 
Odvolací soud mimoto zjistil, že nebyla prokázána žádná dobrovolná dohoda mezi výrobcem 
a jeho autorizovanými prodejci, jejímž účelem by bylo zakázat síti poskytování slev na určité 
modely. 
Kasační soud potvrdil rozbor odvolacího soudu. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf 
 
Oblastní soud ve Štrasburku, 3. února 2005, Brasseries Kronenbourg SA 
Společnost Brasseries Kronenbourg SA ukončila smlouvu o dodávkách piva, kterou uzavřela 
s kavárnou Le Victor Hugo, s odůvodněním, že ta nedodržela ustanovení smlouvy. 
 
Oblastní soud ve Štrasburku rozhodl, že se na dohodu vztahovalo nařízení (ES) č. 2790/1999 
o blokové výjimce, pokud podíl společnosti Brasseries Kronenbourg nepřekročil 30 % 
relevantního trhu, i když se objemy piva považovaly za smluvně nepřiměřené. 
 
Soud zjistil, že pokud by byl podíl společnosti Brasseries Kronenbourg na trhu takový, že by 
dohoda nemohla využít automatické výjimky podle nařízení, bylo by na majiteli kavárny, aby 
prokázal, že dohoda nesplňuje podmínky pro výjimku. Ve svém rozsudku soud zamítl pro 
nedostatek důkazů návrh majitele na prohlášení dohody za neplatnou od počátku. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf 
 
Odvolací soud v Paříži, 21. září 2005, Jean-Louis David France 
V žádosti, kterou společnost Socovi předložila odvolacímu soudu, aby prohlásil ustanovení 
o souhlasu obsažené ve franšízové dohodě mezi ní a společností Jean-Louis David za 
protiprávní, tato společnost trvala na tom, že bylo na zmíněné společnosti, aby prokázala 
zákonnost tohoto ustanovení na základě článku 81 Smlouvy. Soud rozhodl, že nebylo zjištěno, 
že by franšízová síť vytvořená společností Jean-Louis David pravděpodobně mohla ovlivnit 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf
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obchod ve Společenství, a zjistil, že dotyčné ustanovení nepředstavuje tvrdé omezení 
hospodářské soutěže, jež zakazují nařízení o výjimkách č. 4082/88 a 2790/1999. 
 
Soud potvrdil rozsudek obchodního soudu v Paříži ze dne 23. května 2003. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf 
 
Odvolací soud v Paříži, 8. června 2005, LCJ Diffusion SA v. La Roche-Posay SA a 
Cosmétique Active France SNC 
 
Společnost La Roche-Posay vyrábí kosmetické přípravky, které uvádí na trh prostřednictvím 
selektivní distribuční sítě, jejíž součástí je společnost Cosmétique Active France. Společnost 
LCJ Diffusion, která není členem sítě, poté, co jí soud nižšího stupně nařídil, aby přestala 
prodávat výrobky firmy La Roche-Posay, požádala odvolací soud, aby rozhodl, že dohody 
společnosti La Roche-Posay nejsou způsobilé pro výjimku podle čl. 81 odst. 3. 
 
Soud rozhodl, že dohody neobsahují žádná ustanovení, jež zakazuje článek 4 nařízení 
o blokové výjimce (ES) č. 2790/1999, a že výjimka, kterou toto nařízení umožňuje, by neměla 
být považována za nepoužitelnou pouze z důvodu překročení 30% prahové hodnoty s 
ohledem na podíl na trhu, který navíc nebyl relevantním trhem. 
 
Soud potvrdil rozsudek soudu nižšího stupně. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf 
 
 
Procesní otázky (např. důkazní břemeno, otázky pravomoci atd.) 

 
Odvolací soud v Paříži, 15. června 2005, Automobiles de Gap SA 
Společnost Automobiles de Gap SA podala žalobu s tvrzením, že společnost Automobiles 
Citroën SA ve svých smlouvách o autorizovaném prodeji stanovila nepřiměřeně vysoké 
naplánované objemy prodeje a že to vedlo k tomu, že se žalující strana dostala do platební 
neschopnosti. 
 
Odvolací soud uvedl, že nařízení č. 123/85 o výjimce pro smlouvy o autorizovaném prodeji 
motorových vozidel ve znění platném v rozhodné době stanovilo, že „články 1, 2 a 3 platí bez 
ohledu na případnou povinnost uloženou autorizovanému prodejci, aby usiloval o to, prodat 
na smluvním území a ve stanovené době [a] minimální množství smluvního zboží … “, vyjma 
toho, kdy kritéria stanovená pro dosažení těchto cílů nebyla objektivní a nediskriminační. 
 
Soud rozhodl, že přijatá metoda byla konkrétně a objektivně založena nejen na výkonu 
značky na celostátní a regionální úrovni, ale rovněž na předchozích výsledcích příslušného 
autorizovaného prodejce. 
 
Soud potvrdil rozsudek obchodního soudu. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf 
 
Odvolací soud v Paříži, 22. února 2005, odvolání společnosti JC Decaux SA proti rozhodnutí 
Rady pro hospodářskou soutěž č. 04-D-32 ze dne 8. července 2004 
Rada pro hospodářskou soutěž uložila společnosti Decaux na základě článku 82 Smlouvy 
o ES pokutu ve výši 700 000 EUR za zneužití jejího dominantního postavení na trhu 
poskytování reklamního pouličního vybavení místním orgánům. 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf
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Odvolací soud v Paříži zamítl obhajobu společnosti Decaux, že Rada pro hospodářskou soutěž 
v tomto případě překročila své pravomoci, když zakázala praktiky, jichž se předložená věc 
netýkala. Soud v souladu se zavedenou judikaturou rozhodl, že pokud byla záležitost 
předložena Radě pro hospodářskou soutěž, ta byla zmocněna prošetřit všechny skutečnosti a 
praktiky mající vliv na trh, jehož se předložená věc týkala, a tudíž prověřit praktiky, jichž se 
šetření netýkalo, pod podmínkou, že měly stejný předmět nebo tentýž účinek jako praktiky, na 
něž byla upozorněna, i když tyto praktiky pokračovaly po předložení dané věci. 
 
Soud potvrdil rozhodnutí Rady pro hospodářskou soutěž. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf 
 
Odvolací soud v Paříži, 24. května 2005, Digitechnic 
Odvolací soud v Paříži projednával odvolání proti rozhodnutí Rady pro hospodářskou soutěž 
(č. 04-D-76), které zamítlo podnět společnosti Digitechnic, dodavatele počítačových sestav, 
proti jednání společnosti Microsoft, která má dominantní postavení na trhu operačních 
systémů pro osobní počítače a na trhu s kancelářským programovým vybavením. Rada pro 
hospodářskou soutěž zjistila, že údajné praktiky související se zadržováním licence a cenovou 
diskriminací nebyly prokázány, že společnosti Digitechnic nebylo bráněno v sestavování 
počítačů a že cenová diskriminace byla opodstatněná objektivními důvody. 
 
Odvolací soud naopak rozhodl, že nelze vyloučit možnost, že společnost Microsoft mohla 
zneužít svého dominantního postavení na obou relevantních trzích tím, že odkládala udělení 
distribučních licencí dodavatelům počítačových sestav a že jím účtovala ceny, které neměly 
žádnou souvislost s cenami účtovanými jiným výrobcům zařízení. 
 
Soud zrušil rozhodnutí Rady pro hospodářskou soutěž a vrátil případ Radě pro hospodářskou 
soutěž k dalšímu šetření. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf 
 
Oblastní soud ve Štrasburku, 4. února 2005, Brasseries Kronenbourg SA: vnitrostátní soud 
má pravomoc použít články 81 a 82 Smlouvy 
Brasseries Kronenbourg ukončila svou smlouvu o dodávkách piva se společností JBEG sarl. 
Ta požádala soud, aby odložil rozsudek a vyžádal si stanovisko Evropské komise 
o slučitelnosti smlouvy s článkem 81 Smlouvy. 
 
Žádost společnosti JBEG byla zamítnuta s odůvodněním, že článek 6 nařízení č. 1/2003 
zmocňuje soudy členských států, aby používaly článek 81 Smlouvy, a vyžaduje, aby 
používaly rovněž pravidla Společenství, když uplatňují vnitrostátní právní předpisy 
o omezujících praktikách nebo zneužívání dominantního postavení. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf 
 
Odvolací soud v Paříži, 21. září 2005, Jean-Louis David France 
Odvolací soud rozhodl, že nebylo prokázáno, že by franšízová síť zřízená společností Jean-
Louis David France mohla ovlivnit obchod ve Společenství. V žádném případě se nezdálo, že 
sporné ustanovení, které představovalo prostředek k provedení intuitus personae 
charakterizující franšízovou dohodu a které mělo zabránit využití know-how a poskytnuté 
pomoci při přechodu přímo ke konkurentovi, jako tvrdé omezení hospodářské soutěže 
porušovalo pravidla zavedená nařízením Komise (ES) č. 2790/1999 ze dne 22. prosince 1999 
o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie franšízových dohod. 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf
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Odvolací soud v Paříži potvrdil rozsudek obchodního soudu v Paříži. 
 
Odvolací soud v Paříži, 26. ledna a 16. února 2005, Volkswagen 
Společnosti Claude Petit a Raphaël Petit, autorizovaní prodejci sítě Volkswagen France, 
podali na tuto síť žalobu kvůli tomu, že jim nepomohla čelit konkurenci autorizovaných 
prodejců značky Volkswagen v Belgii, kteří se podíleli na paralelních dovozech. 
 
Odvolací soud rozhodl, že poskytnutí pomoci dodavatelem nebo podpora členů jeho sítě 
nebyly podle článku 81 samy o sobě protiprávní. Domníval se však, že společnost 
Volkswagen France nebyla povinna kompenzovat případné rozdíly mezi cenami účtovanými 
její vlastní síti a cenami účtovanými autorizovanými prodejci v jiných členských státech. 
Odvolání proto zamítl. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf 
 

Seznam soudních rozsudků vydaných v roce 2005, v nichž byly použity články 81 nebo 82 
Smlouvy 
 

Rozsudek Článek 81 Článek 82 

21.9.2005 Odvolací soud v Paříži: 
Socovi sarl Société de coiffure Vichyssoise v. Jean-Louis David 
France SA 

X  

12.7.2005 Kasační soud: 
SPEA-Syndicat des Professionnels Européens de l’Automobile v. 
Renault/Peugeot: rozhodnutí Rady pro hospodářskou soutěž 
potvrzeno 

X  

28.6.2005 Kasační soud: 
Garage Gremeau SA v. Daimler Chrysler France SA 

X  

15.6.2005 Odvolací soud v Paříži: 
Automobiles de Gap et des Alpes SA, Martin-Prevel Hervé v. 
Automobiles Citroën SA: odvolání 

X  

8.6.2005 Odvolací soud v Paříži: 
LCJ Diffusion SA v. La Roche Posay SA a Cosmétique Active 
France SA 

X  

24.5.2005 Odvolací soud v Paříži: 
Digitechnic sarl v. Microsoft (dosud v jednání po zrušení 
rozhodnutí Rady pro hospodářskou soutěž: vráceno Radě pro 
hospodářskou soutěž k dalšímu šetření) 

 X 

12.4.2005 Odvolací soud v Paříži: 
Odvolání společnosti Export Press: odvolání zamítnuto 

 X 

12.4.2005 Odvolací soud v Paříži: 
France Télécom a SFR v. Ténor: rozhodnutí zvráceno 

 X 

2.3.2005 Odvolací soud v Paříži: 
Kitch Moto sarl v. Suzuki France SA 

X  

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf
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22.2.2005 Odvolací soud v Paříži: 
Odvolání společnosti JC Decaux SA: odvolání zamítnuto 

 X 

4.2.2005: Oblastní soud ve Štrasburku: Kronenbourg v. JBEG sarl X  

3.2.2005 Oblastní soud ve Štrasburku: Kronenbourg v. Café le 
Victor Hugo sarl 

X  

26.1.2005 a 16.2.2005 Odvolací soud v Paříži: 
Volkswagen France v. Bellevue Auto SA, Claude Petit a Raphaël 
Petit 

X  

Nizozemsko 
Nizozemské soudy použily právní předpisy ES v oblasti hospodářské soutěže v níže 
uvedených rozsudcích. V této souvislosti je nutno zmínit, že nizozemské soudy rovněž 
vykládají články 81 a 82 Smlouvy, když uplatňují nizozemský zákon o hospodářské soutěži, 
jelikož tento zákon se zakládá na soutěžním právu ES. Provinční soud v Rotterdamu ve svých 
rozsudcích stanovil konkrétněji, že porovnání s právem ES má význam pouze při uplatňování 
hmotného práva. 
 
1. Soud v Haagu, 24. března 2005, 04/694 en 04/695, Marketing Displays International Inc. 
v. VR (občanskoprávní řízení) 
 
Tento případ se týká výkonu tří rozhodnutí amerického rozhodčího soudu na základě 
nizozemského občanského soudního řádu a Newyorské úmluvy. Důvodem řízení bylo 
odvolání proti rozsudku předsedy provinčního soudu v Haagu v předběžném řízení (viz 
zprávu ES za rok 2004 Marketing Displays International Inc. v. VR Van Raalte Reclame B.V. 
27. května 2004, KG/RK 2002-979 a 2002-1617). Soud se nejprve odvolal na rozsudek 
týkající se případu Eco Swiss (C-126/97), v němž Soudní dvůr ES rozhodl, že článek 81 
Smlouvy je nepominutelnou podmínkou řízení. Proto soud v Haagu může zrušit nález 
rozhodčího soudu, je–li v rozporu s touto podmínkou řízení. Soud souhlasil s rozsudkem 
předsedy provinčního soudu v Haagu, že licenční smlouva je v rozporu s čl. 81 odst. 1 
Smlouvy a odmítl výkon rozhodnutí rozhodčího soudu. Soud nezkoumal, zda licenční 
smlouva splňovala kritéria stanovená v čl. 81 odst. 3 Smlouvy, jelikož předpokládal, že 
nařízení (ES) č. 1/2003 nemá zpětnou účinnost. Jinými slovy, vnitrostátní soud nemohl udělit 
výjimku z čl. 81 odst. 1 Smlouvy s ohledem na dohodu uzavřenou před 1. květnem 2004. 
 
2. Předseda provinčního soudu ve Zwolle, 4. dubna 2005, 106345/KG ZA 05-92, Prodejna 
jízdních kol [A] v. Polar Electro Nederland B.V. (předběžné řízení) (občanskoprávní řízení) 
 
Tento případ se týká ukončení distribuční smlouvy ze strany dodavatele, společnosti Polar, 
poněvadž distributor A nesouhlasil se změnou distribučního systému. Distributor A od 
společnosti Polar vyžadoval, aby své výrobky dodávala podle dříve platného systému. 
Distributor A tvrdil, že společnost Polar zneužila svého dominantního postavení v rozporu 
s článkem 82 Smlouvy a § 24 nizozemského zákona o hospodářské soutěži. Distributor A 
rovněž tvrdil, že pokud se má za to, že společnost Polar provozuje selektivní distribuční 
systém, nesplňuje kritéria stanovená v čl. 81 odst. 3 nebo v nařízení o blokových výjimkách 
pro vertikální omezení. Společnost Polar zastávala názor, že neprovozuje selektivní 
distribuční systém, nýbrž systém výhradní distribuce. 
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Soud nejdříve poukázal na skutečnost, že se čl. 81 odst. 1 Smlouvy netýká dohod, které 
nemají citelný účinek na obchod (oznámení de minimis Evropské komise). Soud za druhé 
rozhodl, že § 7 odst. 1 nizozemského zákona o hospodářské soutěži, který je rovnocenný 
oznámení de minimis, není v tomto případě použitelný. Soud se poté odvolal na oznámení 
Komise k vertikálním omezením. Soud uvedl, že společnost Polar neposkytla žádné 
informace o svém podílu na trhu, a proto se soud nemohl opřít o 30% prahovou hodnotu 
stanovenou v nařízení o blokové výjimce pro vertikální omezení. Dále bylo zjištěno, že 
společnost Polar neprokázala, že její distributoři mohou prodávat jen na konkrétním území, 
což je typické pro dohodu o výhradní distribuci. Soud proto rozhodl, že společnost Polar 
neprokázala, že provozuje systém výhradní distribuce, ale jedná se spíše o systém, který se 
blíží selektivní distribuci. Jelikož není pravděpodobné, že distribuční systém společnosti Polar 
splňuje kritéria čl. 81 odst. 3 a § 6 odst. 3 nizozemského zákona o hospodářské soutěži, soud 
dospěl k závěru, že distribuční systém společnosti Polar je v rozporu se soutěžním právem ES 
i Nizozemska. Jelikož změna distribučního systému byla důvodem pro ukončení distribuční 
smlouvy a nový distribuční systém je v rozporu s právními předpisy ES v oblasti hospodářské 
soutěže i nizozemským soutěžním právem, mělo se za to, že ukončení distribuční smlouvy je 
v rozporu s nizozemským občanským právem s ohledem na zásadu spravedlnosti. Soud 
společnosti Polar nařídil, aby distributorovi A dodávala své výrobky až do doby, dokud 
nebude legitimně ukončena stará distribuční smlouva. Soud nerozhodl o tom, zda společnost 
Polar zneužila svého dominantního postavení. 
 
3. Soud v Amsterodamu, 23. června 2005, 1974/04 KG žalující strana v. Chevrolet Nederland 
B.V.(původně Daewoo Motor Benelux B.V.) (občanskoprávní řízení) 
 
V roce 2002 společnost Daewoo legitimně ukončila smlouvu o autorizovaném prodeji se 
žalující stranou. Poté žalující strana předložila společnosti Daewoo žádost, aby byla 
jmenovaná autorizovaným opravářem značky Daewoo. Společnost Daewoo žádost zamítla 
s odůvodněním, že obchodní vztah mezi společností Daewoo a žalující stranou byl narušen 
natolik, že žalující strana nemůže být jmenována autorizovaným opravářem. Hlavní otázkou 
v tomto případě je, zda nařízení (ES) č. 1400/2002 zavazovalo společnost Daewoo uzavřít se 
žalující stranou smlouvu o autorizovaném opraváři. Soud souhlasil s rozsudkem předsedy 
provinčního soudu v Haarlemu, že z nařízení (ES) č. 1400/2002 nelze odvodit povinnost 
uzavřít smlouvu (viz zpráva ES za rok 2004, žalující strana v. Daewoo Motor Benelux B.V. 
28. září 2004, 103753/KG ZA 04-347). Soud rovněž rozhodl, že nařízení (ES) č. 1400/2002 
společnosti Daewoo nebrání ukončit smlouvu o autorizovaném opraváři. Podle soudu proto 
společnost Daewoo může odmítnout uzavřít smlouvu se žalující stranou ze stejných důvodů, 
z jakých je možné ukončit smlouvu o autorizovaném opraváři. Jelikož obchodní vztah mezi 
společností Daewoo a žalující stranou byl žalobcem poškozen natolik (např. žalující strana 
odmítla dvakrát zaplatit a odmítla zakoupit auta po leasingu, jak bylo dohodnuto), soud 
rozhodl, že společnost Daewoo legitimně odmítla uzavřít smlouvu se žalobcem. 

 
4. Předseda provinčního soudu v Utrechtu,  3. listopadu 2005, 201038 KG ZA 05-911, PCA v. 
Peugeot Nederland N.V. (předběžné řízení) (občanskoprávní řízení) 
 
Společnost Peugeot Nederland je nizozemským dovozcem motorových vozidel značky 
Peugeot. Co se týká distribuce, oprav a údržby motorových vozidel této značky, společnost 
Peugeot vybrala omezený počet prodejců a opravářů. Pro opravu a údržbu motorových 
vozidel značky Peugeot potřebují opraváři zvláštní technické informace/diagnostické zařízení 
s ohledem na softwarové systémy v motorových vozidlech značky Peugeot. Společnost 
Peugeot má dvě verze tohoto zařízení, a to plný systém (PPS) pro autorizované prodejce a 
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opraváře a omezenou verzi systému (PPRI) pro nezávislé opraváře. Prodejci PCA jsou 
nezávislými opraváři, kteří žádali o zpřístupnění plného systému. 
 
Hlavní otázkou v tomto případě je, zda je společnost Peugeot povinna poskytnout nezávislým 
opravářům stejné informace jako autorizovaným opravářům. Společnost Peugeot nejprve 
uvedla, že porušení čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1400/2002 znamená pouze to, že smlouvy 
mezi společností Peugeot a jejími autorizovanými prodejci a opraváři již nejsou vyňaté na 
základě nařízení. Soud však rozhodl, že nařízení (ES) č. 1400/2002 má přímý účinek, což 
znamená, že společnost Peugeot musí dodržet závazky stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení. 
 
Společnost Peugeot za druhé uvedla, že čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1400/2002 neporušila a 
poukázala na 26. bod odůvodnění nařízení. Soud rozhodl, že systémy PPS a PPRI jsou podle 
nařízení (ES) č. 1400/2002 definovány jako know-how. Společnost Peugeot těmto nezávislým 
opravářům neprávem zamítla přístup k úplnému systému. Soud považoval toto protiprávní 
odmítnutí za druh zneužití, jak je uvedeno v 26. bodu odůvodnění nařízení. Podle soudu 
společnost Peugeot jednala vůči prodejcům PCA protiprávně a v souladu s čl. 4 odst. 2 jim 
musí poskytnout přístup k nezbytným technickým informacím. 
 
5. Obchodní a pracovní odvolací soud, 7. prosince 2005, AWB 04/237 a 04/249 9500, Secon 
Group B.V./ G-Star International B.V. v. the NMa (správní řízení) 
 
Nizozemský orgán pro hospodářskou soutěž uložil pokutu společnosti Secon, jelikož ta 
porušila § 6 nizozemského zákona o hospodářské soutěži (všeobecný zákaz kartelů 
odpovídající článku 81 Smlouvy). Do svých všeobecných prodejních podmínek společnost 
Secon zahrnula ustanovení, která znamenala zákaz dalšího prodeje, doporučené minimální 
ceny při dalším prodeji a doporučené ceny při dalším prodeji. V odvolacím řízení soud 
v Rotterdamu rozhodl, že všeobecné podmínky společnosti Secon byly v rozporu s § 6 
nizozemského zákona o hospodářské soutěži. Obchodní a pracovní odvolací soud (dále jen 
„soud“) v odvolacím řízení rozhodl, že § 6 nizozemského zákona o hospodářské soutěži nebyl 
porušen. 
 
Soud za prvé posuzoval, zda mezi společností Secon a kupujícími existovala dohoda a 
konsenzus. Cituje rozsudky Soudního dvora týkající se případů Sandoz a Adalat soud rozhodl, 
že mezi společností Secon a kupujícími existoval konsenzus. Soud posuzoval za druhé, zda 
existoval nedokonalý selektivní distribuční systém, což by znamenalo, že zákaz dalšího 
prodeje nebyl protisoutěžní. Podle §§ 12 a 13 nizozemského zákona o hospodářské soutěži 
není § 6 tohoto zákona použitelný na dohodu, která splňuje kritéria stanovená v nařízení 
o blokových výjimkách pro vertikální omezení. Soud rozhodl, že společnost Secon 
neprovozuje (nedokonalý) selektivní distribuční systém, jelikož tato společnost neprokázala, 
že vybírá své kupující podle objektivních kritérií výběru, což je hlavní znak selektivního 
distribučního systému. To znamenalo, že bylo zjištěno, že zákaz dalšího prodeje je 
protisoutěžní. Soud za třetí rozhodl, že minimální doporučené ceny jsou protisoutěžní. 
Všeobecné podmínky společnosti Secon stanoví, že se kupující nesmí odchýlit od 
minimálních doporučených cen, pokud k tomu společnost Secon nedá svolení. Podle nařízení 
o blokových výjimkách pro vertikální omezení musí mít kupující možnost stanovit své vlastní 
ceny při dalším prodeji. Soud konečně posuzoval, zda dohoda měla citelný účinek na 
hospodářskou soutěž (ve smyslu judikatury v případu Volk Vervaecke týkající se 
množstevních kritérií pro posuzování citelnosti omezení). Rozhodl, že je nutno uvážit 
konkrétní situaci, v níž dohoda nabývá účinku, zejména hospodářský a soudní rámec, v němž 
podniky působí, povahu dotyčných služeb, strukturu relevantního trhu a skutečné okolnosti, 
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za nichž dohoda funguje. Soud rozhodl, že nizozemský orgán pro hospodářskou soutěž 
nezvážil dostatečně konkrétní situaci, v níž dohoda fungovala, a nezdůvodnil dostatečně, proč 
tvrzení společnosti Secon, že dohoda neměla citelný účinek na hospodářskou soutěž (velmi 
malý podíl na trhu), je neopodstatněné. Soud rozhodl, že nizozemský orgán pro hospodářskou 
soutěž musí vydat nové rozhodnutí. 
 

Rakousko 
Kartelový soud ve své funkci jednoho z vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž použil 
články 81 a 82 ve třech rozhodnutích, které byly předány Evropské komisi podle článku 15 
nařízení (ES) č. 1/2003 (viz rovněž bod I.1.2). Proti všem těmto rozhodnutím bylo podáno 
odvolání a vrchní soudy již s ohledem na ně vynesly konečné rozsudky. 
 

Portugalsko 
 
Portugalské sdružení zubních lékařů 
Obchodní soud v Lisabonu vydal dne 9. prosince 2005 rozhodnutí týkající se odvolání proti 
rozhodnutí portugalského orgánu pro hospodářskou soutěž v případu portugalského sdružení 
zubních lékařů. 
 
Soud potvrdil nález portugalského orgánu pro hospodářskou soutěž, že portugalské sdružení 
zubních lékařů uložilo všem zubním lékařům v Portugalsku účtovat minimální honoráře 
v rozporu s článkem 81 Smlouvy. Soud se však domníval, že portugalské sdružení zubních 
lékařů jednalo z nedbalosti a snížil pokutu na 50 000 EUR. Soud mimoto prohlásil některá 
ustanovení etického kodexu za neplatná. Soud dále potvrdil povinnost žalované strany 
zveřejnit výtah rozhodnutí ve věstníku a v portugalském celostátním tisku, jakož i na 
internetové stránce sdružení a v periodickém tisku. 
 
Portugalský orgán pro hospodářskou soutěž podal proti tomuto rozhodnutí odvolání 
u odvolacího soudu v Lisabonu. 

Švédsko 
 
Soud projednávající spory související s trhem 
 
Případ č. 2005:5: VVS-Installatörerna v. švédský orgán pro hospodářskou soutěž –  
dne 29. února 2005 
Případ se týkal odvolání proti rozhodnutí švédského orgánu pro hospodářskou soutěž, které 
švédskému obchodnímu sdružení dodavatelů instalatérských, topenářských, chladírenských, 
elektrických a plechařských prací,VVS-Installatörerna, pod postihem v podobě pokuty ve výši 
5 milionů SEK nařídilo, aby přestalo vydávat ceník pro často používané zboží a služby, které 
jsou specifické pro jednotlivé obory. Ve stejném rozhodnutí švédský orgán pro hospodářskou 
soutěž rozhodl o neudělení jednotlivé výjimky pro tato opatření. Soud projednávající spory 
související s trhem (dále jen „soud“) vyňal posledně uvedenou část rozhodnutí z pořadu 
jednání vzhledem k přechodným ustanovením ve švédském zákoně o hospodářské soutěži. Co 
se týká příkazu přestat s touto činností a zdržet se takového jednání, soud potvrdil rozhodnutí, 
odložil však o tři měsíce datum, dokdy by mělo dojít k nápravě. 
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Případ č. 2005:7 : švédský orgán pro hospodářskou soutěž v. 5 ropných společností – datum 
22.2.2005 
Po rozsáhlém šetření švédského orgánu pro hospodářskou soutěž byla potvrzena podezření 
týkající se existence ropného kartelu ve Švédsku. Švédský orgán pro hospodářskou soutěž 
podal v roce 2000 u městského soudu ve Stockholmu žaloby na společnosti Statoil 
Detaljhandel AB, OK-Q8 AB, AB Svenska Shell, Preem Petroleum AB a Norsk Hydro Olje 
AB a požadoval pokuty za porušení § 6 švédského zákona o hospodářské soutěži a článku 81 
Smlouvy o ES. Šetření prokázalo, že zástupci těchto společností na podzim 1999 uspořádali 
tajné schůzky s cílem naplánovat a provést dohodu o cenách a slevách. Velký počet schůzek 
se uskutečnil pod záminkou probíhajících diskusí o jisté záležitosti týkající se ochrany 
životního prostředí. V průběhu těchto schůzek vypracovaly společnosti společnou strategii ke 
snížení nákladů ve spojení se slevami. Soud rozhodl, že těchto pět ropných společností 
porušilo švédský zákon o hospodářské soutěži, a uložil těmto společnostem pokuty ve výši 
112 milionů SEK. 
 
Soud neshledal, že by v daném případě byly přímo použitelné právní předpisy Společenství, 
jelikož nebyl ovlivněn obchod. Poznamenal, že se jednání ve vzájemné shodě na jedné straně 
týkalo celého členského státu a že dotčené podniky měly velmi velké podíly na trhu, což 
podle názoru soudu podpořilo kritérium týkající se vlivu na obchod. K prvkům, které hovořily 
proti těmto zjištěním, patřila na druhé straně skutečnost, že se jednání týkalo pouze rabatu a 
že k výměně informací docházelo pouze po omezenou dobu. Soud rozhodl, že za těchto 
okolností jsou přirozená omezení obchodu na relevantním trhu, která mohou vyloučit jednání, 
které ovlivňuje obchod ve smyslu článku 81 Smlouvy. Soud však dospěl k závěru, že i pokud 
by použil článek 81 Smlouvy, výsledek případu by byl tentýž. 
 
Způsob výpočtu pokut, který švédský orgán pro hospodářskou soutěž použil a který se 
zakládal na pokynech Komise k pokutám, byl soudem zamítnut. Soud uvedl, že pokuty by 
měly být vypočteny na základě vnitrostátních právních předpisů, a ne primárně pomocí 
metody, kterou používá Komise. 
 
 
Případ č. 2005:27: FAC Flygbussarna Airport Coaches AB a.O. v. švédský orgán pro 
hospodářskou soutěž a Úřad pro civilní letectví (Luftfartsverket) – dne 30. srpna 2005 
Případ se týkal odvolání proti rozhodnutí švédského orgánu pro hospodářskou soutěž, v němž 
bylo shledáno, že systém přístupu a poplatky vybírané za autobusy zastavující na letišti 
Arlanda nepředstavují zneužití dominantního postavení Úřadu pro civilní letectví 
(Luftfartsverket). Soud rozhodl, že nelze vyloučit, že systém těchto poplatků za zastavení by 
mohl představovat zneužití dominantního postavení Luftsfartsverket, a proto rozhodl ve 
prospěch žalobce. 
 
Soud rozhodl, že na základě okolností případu byl použitelný článek 82 Smlouvy. Dospěl 
k závěru, že posouzení provedené podle vnitrostátních právních předpisů bylo slučitelné 
s článkem 82 Smlouvy, a že použití článku 82 Smlouvy by proto vedlo ke stejnému výsledku 
jako použití příslušného paragrafu švédského zákona o hospodářské soutěži (§ 19). 
 
 
Případ č. 2005:29: B2 Bredband Holding AB v. TeliaSonera AB a.O – dne 1. listopadu 2005 
Společnost B2 Bredband Holding AB tvrdila, že společnost TeliaSonera zneužila svého 
dominantního postavení na trhu pevných telefonních linek, když nabízela novým zákazníkům 
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využívajícím širokopásmové služby nižší ceny za pevnou telefonní linku (smíšené vázání). 
Soud rozhodl, že společnost B2 Bredband Holding AB neprokázala, že společnost 
TeliaSonera má dominantní postavení. 
 

Spojené království 

Procesní otázky (důkazní břemeno, otázky pravomoci atd.) 

BHB Enterprises plc v. Victor Chandler (International) Ltd – vrchní soud 
soudce Laddie – ze dne 27. května 2005 
 
Náležitá podrobnost informací při dovolávání se údajného porušení článku 82 
 
Žalobce je pověřen spravováním britského dostihového sportu a přitom mimo jiné 
shromažďuje údaje související s koňskými dostihy. Žalovanou stranou je britský bookmaker. 
Žalovaná strana přestala platit licenční poplatek za používání údajů o dostizích a tvrdila, že 
v důsledku rozsudku ESD žalobce již nemá práva k databázi a že licenční dohoda byla proto 
neplatná. Žalobce tvrdil, že mu druhá strana dluží více než 200 000 GBP, a dále hrozil, že 
vydá pokyn třetí straně, dalšímu poskytovateli dotyčných údajů, aby přestal žalované straně 
tyto údaje poskytovat. Žalobce podal žalobu pro porušení smlouvy. 
 
Žalovaná strana usilovala o souhlas soudu mimo jiné s pozměněním její obhajoby a 
protinároku a dovolávala se mimo jiné toho, že žalobce zneužíval své dominantní postavení 
v rozporu s článkem 82 Smlouvy a zákazem podle kapitoly II zákona o hospodářské soutěži 
z roku 1998. Konkrétněji, usilovala o svolení dovolávat se toho, že žalobce měl dominantní 
postavení na trhu poskytování předdostihových údajů pro koňské dostihy ve Spojeném 
království, že tyto údaje byly nezbytné pro přijímání sázek v souvislosti s profesionálními 
dostihy ve Spojeném království a že účtováním zvlášť vysokých cen za tyto údaje a 
vyhrožováním přijetí opatření k zabránění poskytování těchto údajů žalobci zneužili svého 
dominantního postavení. 
 
Soud se domníval, že navrhovaná změna daného případu nebyla řádně obhájena. Podle 
anglického občanského soudního řádu musí žádost obsahovat přesné uvedení skutečností, na 
něž se strana odvolává. V některých situacích, např. v případě údajného podvodu, se požaduje 
větší podrobnost údajů. Soud se domníval, že se tato zásada vztahovala rovněž na tvrzení 
o porušení článků 81 a 82 a příslušných zákazů podle vnitrostátních právních předpisů 
o hospodářské soutěži. Konkrétněji, soud se domníval, že od strany, která se dovolává 
porušení článku 82 a jeho protějšku ve vnitrostátních právních předpisech, zákazu podle 
kapitoly II, se musela očekávat zvláštní pečlivost. Soud konstatoval, že případy zahrnující tato 
tvrzení mohou vést ke zdlouhavým a nákladným řízením. V souladu s tím pouhé tvrzení 
o porušení v žádosti nepostačuje. Místo toho je nutné, aby strana, která takováto tvrzení 
předkládá, předložila jasně a stručně hlavní skutečnosti, na něž se odvolává. V daném případě 
navrhovaná změna nevysvětlila základ pro tvrzení, proč ceny žalobce byly protiprávně vysoké 
na rozdíl od pouze vysokých. 
 
Soud se dále domníval, že navrhovaná obhajoba nebyla s to docílit změny, pokud jde o to, 
předložit schůdný případ. Podle názoru soudu, předkládá-li se tvrzení o protiprávním 
stanovování cen, musí být rozhodující částí posouzení určení hodnoty daného aktiva pro 
prodávajícího i kupujícího. Přístup žalované strany toto nevzal vůbec v úvahu. Spojuje pouze 
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ceny s náklady na pořízení nebo vytvoření. Podle názoru soudu žalovaná strana nevzala 
v potaz nutnost prokázat, že ceny byly nespravedlivé, posuzovala pouze, zda byly vysoké. 
 
Svolení pozměnit obhajobu, aby zahrnovala tvrzení o porušení článku 82 a zákazu podle 
kapitoly II, bylo proto zamítnuto. 
 
AtTheRaces Ltd a ost. v. British Horseracing Board Ltd a ost. – vrchní soud 
vrchní soudce kancléřského soudu – 15. července 2005 
 
Žalobci poskytují vysílací, internetové a jiné audiovizuální služby v souvislosti s britským 
dostihovým sportem. Získali práva na některé britské dostihy, která je opravňovala k výrobě 
audiovizuálního zpravodajství o koňských dostizích. Umožňovala rovněž, aby diváci 
s ohledem na tyto dostihy uzavírali sázky prostřednictvím internetu nebo interaktivních služeb 
nabízených na satelitní televizi. 
 
Žalovaní vlastní a spravují počítačovou databázi informací, která obsahuje velké množství 
údajů o britském dostihovém sportu. Hlavní částí databáze žalovaných jsou předdostihové 
údaje, které se liší od údajů o závodech (které zahrnují údaje o koních, kteří nezávodí, a 
výsledky jednotlivých dostihů). Audiovizuální služby žalobců poskytují zákazníkům a 
divákům a možným sázkařům předdostihové údaje, které jsou odvozeny z databáze žalované 
strany. 
 
V řízení žalobci uvedli, že žalovaní mají monopol na poskytování předdostihových údajů pro 
ty účastníky britského dostihového sportu, kteří tyto informace potřebují, včetně mimo jiné 
bookmakerů a producentů televizních kanálů nebo internetových stránek týkajících se 
britského dostihového sportu. Dále tvrdili, že žalovaní usilovali o uložení podmínek pro 
poskytování předdostihových údajů a že jim vyhrožovali, že přestanou tyto údaje poskytovat, 
což představovalo zneužití dominantního postavení v rozporu s článkem 82 a zákazem podle 
kapitoly II obsaženým v § 18 zákona o hospodářské soutěži z roku 1998. Hlavní tvrzení se 
týkala nepřiměřeného, nespravedlivého a diskriminačního stanovování cen. 
Žalobce podal rovněž návrh na předběžný soudní příkaz, který žalovaným zabrání, aby 
předdostihové údaje přestali poskytovat. 
 
Soud uvedl, že je nutno posoudit, zda žalobce měl přiměřené důvody pro podání žaloby a 
rovněž zda žaloba má reálné vyhlídky na úspěch. Při zvažování těchto otázek se soud musel 
zdržet jakékoli formy „malého řízení“. S ohledem na tento aspekt soud poznamenal, že 
mnoho sporných otázek, zejména otázky týkající se objektivního odůvodnění, složité otázky 
skutkové a právní stránky, nejsou vhodné pro rozhodnutí o žádosti, jako je tato. V souladu 
s tím soud nemohl vyvodit závěr, že žalobci neměli přiměřené důvody pro podání žaloby, ani 
že žaloba nemá reálnou naději na úspěch. Žádost o vyškrtnutí nebo sumární rozsudek 
v neprospěch tvrzení o zneužívání dominantního postavení musela být proto zamítnuta. 
 
Soud rovněž usoudil, že ve prospěch vydání předběžného soudního příkazu hovořila 
vyváženost příslušných zájmů a zachování současného stavu. Soud se domníval, že pokud by 
žalobcům přestaly být poskytovány předdostihové údaje, nebylo by možno patřičně finančně 
nahradit ztrátu v podnikání, která by jim tím byla způsobena. Pro bookmakery stejně jako pro 
sázkaře jsou rozhodující aktuální a přesné informace. Důvody pro záporné rozhodnutí 
o vyškrtnutí nebo vydání sumárního rozsudku o žalobě byly podpořeny rovněž názorem, že 
zde existoval velmi diskutabilní případ pro vydání soudního příkazu v řízení. 
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Hewlett Packard Development Company LP a ost. v. Expansys UK Limited – vrchní soud  
soudce Laddie – 15. července 2005 
 
Nedostatečná souvislost mezi údajným zneužitím a výkonem práva k duševnímu vlastnictví 
vedoucí k vydání sumárního rozsudku 
 
Žalobci požádali o sumární rozsudek v žalobě na porušení zapsaných ochranných známek. 
Žalobci vyrábějí a uvádějí na trh elektronické osobní organizéry s ochrannou značkou HP a 
iPAQ. Žalovaní elektronické zařízení prodávají dále on-line, pořizovali dodávky osobních 
organizérů žalobce v Asii a nabízeli je k prodeji a prodávali ve Spojeném království. Žalobci 
tvrdili, že to porušilo jejich zapsané ochranné známky a že s ohledem na nárok neexistuje 
žádná reálná nebo důvěryhodná obhajoba. 
 
Žalovaní uvedli mimo jiné, že v důsledku údajného protisoutěžního chování žalobců nebyli 
tito oprávněni uplatňovat své zapsané ochranné známky proti jinak protiprávním dovozům 
zboží s ochrannou známkou. Konkrétněji, žalovaní tvrdili, že společnost HP, první žalobce, 
zneužívala svého dominantního postavení stanovováním cen svých osobních organizérů. 
 
Podle anglického občanského soudního řádu může být sumární rozsudek vhodný, pokud 
žalovaná strana nemá reálnou vyhlídku na úspěšnou obhajobu a neexistuje žádný jiný pádný 
důvod, proč by se daným případem nebo záležitostí mělo zabývat řízení. Pro účely použití 
tohoto testu na tvrzení založená na soutěžním právu, jež žalovaná strana vznesla, soud učinil 
předpoklad, že existuje přinejmenším diskutabilní porušení pravidel hospodářské soutěže 
(ačkoli všechny otázky týkající se tohoto předpokladu byly žalobcem důrazně zpochybněny). 
Soud nicméně konstatoval, že by to neumožnilo obhajobu s ohledem na nárok, neexistuje-li 
příslušná souvislost mezi tímto porušením a nárokem žalobců. 
 
Soud se domníval, že takováto spojitost neexistuje. Soud konstatoval, že i kdyby došlo 
k zneužití dominantního postavení (což žalobci opět popřeli), co je zakázáno, je zneužití, a ne 
dominantní postavení nebo schopnost společnosti zneužívající svého postavení dále působit 
na relevantním trhu a čerpat svá různá vlastnická práva. Pokud by tedy tvrzení žalovaných 
o stanovování cen byla prokázána v řízení, pak by žalobcům bylo nařízeno, aby přestali 
stanovovat ceny. To by je však nezbavilo oprávnění využívat svá práva k ochranné známce, 
jelikož tato práva neurčují, zda nebo jak stanovují své ceny ve Spojeném království. 
V souladu s tím nebyla reálná vyhlídka, že i v případě, že by bylo prokázáno údajné 
zneužívání, by to žalovaná strana mohla použít na svou obhajobu s ohledem na nárok žalobců. 
Mimoto neexistoval žádný pádný důvod, proč by měla být žaloba postoupena k řízení. 
V souladu s tím soud po zamítnutí ostatních tvrzení žalované strany nesouvisejících se 
soutěžním právem vydal sumární rozhodnutí ve prospěch žalobců. 
 
Sportswear Company Spa a Four Marketing Ltd v. Sarbeet Ghattaura (obchodující jako 
„GS3“) a Stonestyle Ltd – vrchní soud 
soudce Warren – 3. října 2005 
 
Nedostatečná souvislost mezi údajným porušením a výkonem práv k duševnímu vlastnictví, 
dostatečné důvody pro vyškrtnutí obhajoby založené na soutěžním právu. 
 
Soud musel v případu souvisejícím s porušením ochranné známky posoudit žádost žalobce 
o vyškrtnutí odstavců obhajoby o údajném porušení čl. 81 odst. 1. Žalující stranou v tomto 
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případě byli vlastník přední ochranné známky sportovních oděvů a prodejci oděvů nesoucích 
tuto značku. Žalobci podali na žalovanou stranu žalobu kvůli prodeji oděvů, které nesly 
ochrannou známku žalobce a u nichž byly přeškrtány štítky a/nebo u nichž byly štítky 
přeškrtané a/nebo odstřihnuté a přeškrtané visačky. Štítky udávají „kódy oděvů“, které 
obsahují informace o objednávce a objednaném množství a z nichž mohla společnost 
Sportswear zjistit, kterému z jejích distributorů/zákazníků byl oděv původně prodán. Ačkoli 
žalobci nepopřeli, že prodávané oděvy byly originálními výrobky, tvrdili nicméně, že bez 
ohledu na zásadu vyčerpání práv mohou podle právních předpisů Spojeného království 
o ochranných známkách zabránit dalšímu obchodování se zbožím s ochrannou známkou 
vzhledem k údajnému poškození oděvů. 
 
Žalovaní se v obhajobě dovolávali řady důvodů, včetně tvrzení, že některé distribuční dohody 
uzavřené mezi žalobci porušily čl. 81 odst. 1. Tvrdili dále, že příslušná ustanovení právních 
předpisů Spojeného království o ochranných známkách umožňující vlastníkovi ochranné 
známky, aby v určitých případech zabránil dalšímu obchodování se zbožím, je nutno vykládat 
tak, že jsou v rozporu s čl. 81 odst. 1. Podle žalovaných bylo skutečným důvodem žaloby na 
porušení ochranné známky to, přinutit žalované, aby neodstraňovali kódy oděvů, a tak 
umožnit žalobcům, aby zjistily osoby, kterým byly oděvy původně dodány. Žalovaní tvrdili, 
že pak by žalobci mohli zastavit dodávky, a tím vyloučit podnikání žalované strany. 
 
Žalobce vznesl námitky proti obhajobě založené na soutěžním právu ze dvou důvodů: 
1. nebyl uplatněn požadavek týkající se vlivu na obchod mezi členskými státy a 2. i kdyby 
bylo možno prokázat porušení čl. 81 odst. 1, neumožnilo by to obhajovat porušení ochranné 
známky z důvodu nedostatečné souvislosti. 
 
Soud nepovažoval za nutné posoudit podrobně bod související s vlivem na obchod mezi 
členskými státy, ačkoli žalovaná strana za účelem projednání této vady předložila změny a 
podrobné údaje, přičemž tvrdila, že je to pouze bod obhajoby. Místo toho se soud zaměřil na 
otázku souvislosti. 
 
Ačkoli soud uznal, že na sporné záležitosti by se mohla vztahovat konstantní judikatura 
Společenství ve věcech volného pohybu zboží ve Společenství, zamítl jakýkoli význam čl. 81 
odst. 1 pro řízení. Soud se domníval, že ačkoli výkon práva k ochranné známce s cílem 
zabránit obchodníkům, aby poskytovali dodávky osobám provádějícím paralelní obchody, 
může nebo nemusí porušovat soutěžní právo Společenství, nesouvisí to s tvrzeními, zda při 
naplňování tohoto účelu byli žalobci stranami dohody, která porušila čl. 81 odst. 1. Podle 
názoru soudu, pokud měli žalovaní pravdu, že existuje umělé rozdělení trhů, pak mohli mít 
dobrou obhajobu vůči žalobám pro porušení podle práva Společenství, tato obhajoba však 
nemá nic co do činění s čl. 81 odst. 1. Dále, pokud žalovaní neměli dobrou obhajobu na 
základě právních předpisů Společenství vyjma podle čl. 81 odst. 1, pak by jim podle názoru 
soudu čl. 81 odst. 1 pravděpodobně rovněž nepomohl. 
 
AtTheRaces a ost. v. British Horseracing Board a ost. –  vrchní soud 
soudce Etherton – 21. prosince 2005 
 
Žalobci poskytují vysílací, internetové a jiné audiovizuální služby v souvislosti s britským 
dostihovým sportem. Získali práva na některé britské dostihy, která je opravňovala k výrobě 
audiovizuálního zpravodajství o koňských dostizích. Umožňovala rovněž, aby diváci 
s ohledem na tyto dostihy uzavírali sázky prostřednictvím internetu nebo interaktivních služeb 
nabízených na satelitní televizi. 
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Žalovaní vlastní a spravují počítačovou databázi informací, která obsahuje velké množství 
údajů o britském dostihovém sportu. Hlavní částí databáze žalovaných jsou předdostihové 
údaje, které se liší od údajů o závodech (které zahrnují údaje o koních, kteří nezávodí, a 
výsledky jednotlivých dostihů). Audiovizuální služby žalobců poskytují zákazníkům a 
divákům a možným sázkařům předdostihové údaje, které jsou odvozeny z databáze žalované 
strany.  
 
V řízení žalobci uvedli, že žalovaní mají monopol na poskytování předdostihových údajů pro 
ty účastníky britského dostihového sportu, kteří tyto informace potřebují, včetně mimo jiné 
bookmakerů a producentů televizních kanálů nebo internetových stránek týkajících se 
britského dostihového sportu. Dále tvrdili, že žalovaní usilovali o uložení podmínek pro 
poskytování předdostihových údajů a že jim vyhrožovali, že přestanou tyto údaje poskytovat, 
což představovalo zneužití dominantního postavení v rozporu s článkem 82 a zákazem podle 
kapitoly II obsaženým v § 18 zákona o hospodářské soutěži z roku 1998. Hlavní tvrzení se 
týkala nepřiměřeného, nespravedlivého a diskriminačního stanovování cen. Před řízením 
došlo k urovnání některých prvků sporu. Rozsudek se proto týkal pouze služeb 
poskytovaných žalobci v souvislosti se sázkami na dostihy (pari-mutuel pool (systém 
společných sázek, podle něhož si výherci rozdělí vsazené částky po odečtení malé srážky) a 
fixed-odds (bezpečné sázky)). 
 
Soud dospěl k závěru, že relevantním trhem byl trh poskytování předdostihových údajů ve 
Spojeném království těm účastníkům koňských dostihů, kteří tyto údaje potřebují pro služby, 
jež poskytují svým zákazníkům (zejména bookmakerům a producentům televizních kanálů a 
internetových stránek souvisejících s koňskými dostihy). Podle názoru soudu byl tento závěr 
potvrzen při použití zkoušky „SSNIP“ (small but significant non transitory increase in price – 
malý, ale významný nepřechodný nárůst ceny). Podle soudu se zeměpisný rozsah 
výrobkového trhu pro účely řízení vztahoval na všechny země mimo Spojené království a 
Irsko, ale výsledek případu by byl stejný, pokud by byl tento předpoklad nesprávný a 
zeměpisný rozsah trhu by zahrnoval celý svět. 
 
Soud dále rozhodl, že společnost BHB byla na tomto trhu dominantní. Podle názoru soudu 
žalobci zneužili svého dominantního postavení tím, že hrozili, že přestanou poskytovat 
předdostihové údaje žalovaným, ačkoli žalovaní byli stávajícími zákazníky žalobců a 
předdostihové údaje byly základním prostředkem pod kontrolou žalovaných, bez něhož by 
žalobci byli vyloučeni z trhu. Soud zastával názor, že pro takové jednání žalovaných 
neexistovalo objektivní odůvodnění. Podle soudu nebylo důležité, že žalobci a žalovaní nebyli 
konkurenti. Žalovaní se snažili odůvodnit své návrhy s ohledem na cenu (které žalobci odmítli 
uznat) tím, že to jsou přiměřené poplatky účtované zákazníkům žalobců ze zámoří, kteří by 
jinak byli „parazity“, vybírané prostřednictvím obchodního zastoupení žalobců. Podle soudu 
nebyl správný jejich popis jakožto záležitosti týkající se podstaty a formy: z hlediska podstaty 
a formy jsou to poplatky účtované na vrub žalobci. Podle názoru soudu byly ceny navrhnuté 
před zahájením řízení nepřiměřeně vysoké a rovněž byly vůči žalobcům nespravedlivě 
diskriminační. Mimoto žalobci až do zahájení řízení trvali na tom, že žalobci uzavřeli licence 
na duševní vlastnictví žalovaných, ačkoli používání předdostihových údajů žalovaných ze 
strany žalobců neporušilo práva žalovaných k duševnímu vlastnictví. 
 
Konkrétněji, ceny, které žalovaní účtovali žalobcům před zahájením řízení, byly nepřiměřené 
a nespravedlivé, a tak zneužívaly dominantní postavení žalované strany na trhu, jelikož 
značně převyšovaly ekonomickou hodnotu předdostihových údajů a nebyly jinak 
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odůvodněné. Ekonomickou hodnotu údajů bylo na základě skutečností projednávaného 
případů nutno poměřit s ohledem na náklady žalovaných na vytvoření této databáze (přibližně 
5 milionů GBP) spolu s přiměřenou návratností nákladů. Poplatky, které žalovaní navrhovali 
žalobcům, převyšovaly odůvodnitelné přidělení této částky žalobcům natolik, že byly prostě 
nepřiměřeně vysoké. 
 
Soud dodal, že v případě neexistence obrany z důvodu veřejného zájmu podle článku 86 
Smlouvy nebo odstavce 4 dodatku 3 zákona o hospodářské soutěži (který ve vnitrostátních 
právních předpisech odpovídá čl. 86 odst. 2), skutečnost, že by rozhodnutí v neprospěch 
žalovaných v daném případě mělo vážné důsledky pro návrhy a plány vlády a žalovaných na 
modernizaci britského dostihového sportu „obchodním využitím“ aktiv žalovaných a 
nahrazením zákonného poplatku uloženého bookmakerům, nemohla ovlivnit výsledek řízení. 
Podle názoru soudu by pro řádné použití článku 82 a zákazu podle kapitoly II zákona 
z roku 1998 neměla vliv skutečnost, že žalovaní byli ve svých návrzích pro žalobce 
motivováni spíše širšími zájmy britského dostihového sportu než soukromým ziskem. 
 
Soud proto rozhodl ve prospěch žalobců a vyzval k diskusi o podobě vhodného opatření 
k nápravě. 
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