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ČÁST III – POUŽITÍ PRAVIDEL HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ES V ČLENSKÝCH STÁTECH 
 
Tato kapitola je kompilací příspěvků od orgánů pro hospodářskou soutěž členských států. 
Podrobnější informace o činnostech těchto orgánů lze získat v národních zprávách, které 
většina z nich zpracovala.  

I – Použití pravidel hospodářské soutěže ES v členských státech 
1. Vývoj v členských státech 

1.1.  Změny vnitrostátních právních předpisů o hospodářské soutěži 

Belgie 
Dne 25. dubna 2004 byl přijat královský dekret, kterým se mění zákon o ochraně hospodářské 
soutěže v úplném znění ze dne dne 1. července 1999 (Moniteur belge, 3. května 2004, 
s. 36537). Účelem dekretu je sladit ustanovení zákona s nařízením Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 
16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 
Smlouvy1. Výše uvedený královský dekret provedl řadu legislativních změn vnitrostátních 
ustanovení2. Královský dekret vstoupil v platnost dne 1. května 2004, ve stejnou dobu jako 
nařízení 1/2003. 
 
Shrnutí úprav provedených královským dekretem ze dne 25. dubna 2004, kterým se mění 
zákon o ochraně hospodářské soutěže v úplném znění ze dne 1. července 1999 
Před novelizací článek 50 zákona stanovil, že dokumenty a informace může Evropské komisi 
a jiným vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž předávat pouze Útvar pro 
hospodářskou soutěž. 
 
Aby byly splněny požadavky stanovené v článku 11 (spolupráce mezi Komisí a orgány pro 
hospodářskou soutěž členských států) a článku 12 (výměna informací, včetně výměny 
důvěrných informací) nařízení, rozšiřuje královský dekret tuto pravomoc na Sbor kontrolorů 
a Radu pro hospodářskou soutěž. 
 
Podobně článek 18 bis původně uváděl, že: „Členové Rady pro hospodářskou soutěž 
podléhají služebnímu tajemství a žádné osobě ani orgánu nesdělí žádné důvěrné informace 
získané v důsledku svých povinností kromě případů, kdy mají vypovídat před soudem.“ Toto 
ustanovení bylo proti článku 11 nařízení 1/2003, které Radu pro hospodářskou soutěž, v její 
funkci orgánu pro hospodářskou soutěž, zavazovalo poskytovat důvěrné informace Evropské 
komisi. Článek 18bis by také nepřipouštěl článek 12 nařízení, který povoluje orgánům pro 
hospodářskou soutěž vyměňovat si mezi sebou důvěrné informace. 
 
Než byl změněn královským dekretem ze dne 25. dubna 2004, stanovil článek 31 zákona, že 
Rada pro hospodářskou soutěž může shledat, že nebylo spácháno porušování v podobě 
restriktivní praktiky. Podle evropských právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže má 
výhradní pravomoc činit takováto zjištění Evropská komise. V důsledku toho muselo být toto 
                                                 
1  Dále jen „nařízení 1/2003”. 
2  Článek 1 zákona ze dne 20. července 1987, kterým se provádí nařízení a směrnice přijaté podle článku 
87 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství (Moniteur belge, 24.9.1987), uvádí, že „král 
může královským dekretem, který byl zvážen v Radě ministrů, přijmout opatření nutná ke splnění závazků 
vyplývajících z nařízení a směrnic přijatých podle článku 87 Smlouvy o ES (nyní článek 83)… Tato opatření 
mohou zahrnovat změnu nebo zrušení stávajících ustanovení ve schválených zákonech.“ 
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ustanovení změněno, aby omezovalo svůj rozsah použití na vnitrostátní právní předpisy 
v oblasti hospodářské soutěže. Čl. 5 poslední pododstavec nařízení uvádí, že: „Pokud na 
základě informací, které mají k dispozici, nejsou splněny podmínky zákazu, mohou (orgány 
pro hospodářskou soutěž členských států) také rozhodnout, že není důvod k jejich zásahu.“ 
Proto musel být také změněn článek 31, aby umožnil Radě pro hospodářskou soutěž 
rozhodnout, pokud jde o evropské právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže, že není 
důvod k jejímu zásahu.  
 
A konečně, článek 23 zákona stanovil, že prostory nemohou být zapečetěny déle než 48 
hodin. Toto ustanovení není v souladu s pravomocemi Komise podle článku 20 nařízení, který 
stanoví, že prostory mohou být zapečetěny po dobu, která je nezbytná pro kontrolu. 
 
Královský dekret ze dne 25. dubna 2004 také stanoví, že: „Pro účely použití článku 35 
(Určení orgánů pro hospodářskou soutěž členských států) nařízení č. 1/2003 o provádění 
pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy o ES se ,orgánem pro 
hospodářskou soutěž‘ rozumí Rada pro hospodářskou soutěž, Sbor kontrolorů a Útvar pro 
hospodářskou soutěž, přičemž každý z nich jedná v souladu se svými pravomocemi 
stanovenými v tomto zákoně.“ 
 
Zavedení programu shovívavosti a pokynů pro pokuty, které mají být uloženy za porušování 
zákona o ochraně hospodářské soutěže v úplném znění ze dne 1. července 1999 
Dne 30. dubna 2004 zveřejnil belgický Úřední věstník (Moniteur belge) společné oznámení 
Rady pro hospodářskou soutěž a Sboru kontrolorů o imunitě proti pokutám a o snížení výše 
pokut ve věcech souvisejících s kartely. 
 
Oznámení umožňuje podnikům, které chtějí ukončit své zapojení v protiprávní dohodě 
a aktivně spolupracovat na jejím odstranění, získat imunitu proti pokutám nebo snížení pokut 
v závislosti na některých podmínkách.  
 
Aby byl podnik způsobilý k imunitě proti pokutám, musí: 
(1) poskytnout jako první důkazy, které mohou umožnit Radě pro hospodářskou soutěž zjistit 
porušování článku 81 Smlouvy o ES nebo článku 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže, 
jež ovlivňuje belgické území; 
(2) v průběhu řízení průběžně, rychle a plně spolupracovat s belgickými orgány pro 
hospodářskou soutěž a poskytnout jim všechny důkazy, které má ve svém vlastnictví nebo 
k dispozici v souvislosti s podezřením na porušování. Zejména jim musí zůstat k dispozici, 
aby urychleně odpověděl na jakoukoliv žádost, která by mohla přispět ke zjištění dotčených 
skutečností; 
(3) ukončit své zapojení do protiprávní činnosti, na kterou existuje podezření, nejpozději 
v době předložení žádosti o imunitu proti pokutám Radě pro hospodářskou soutěž; 
(4) nepodniknout kroky, které nutily jiné podniky k účasti na porušování. 
 
Dále belgické orgány pro hospodářskou soutěž nesmí mít v době podání dostatečné informace 
a důkazy, aby rozhodly o porušování článku 81 Smlouvy o ES a/nebo článku 2 zákona 
v souvislosti s údajným kartelem. Musí být splněno všech těchto pět podmínek. 
 
Aby byl podnik způsobilý ke snížení pokuty, musí: 
(1) poskytnout důkazy o podezření na porušování, které představují významnou přidanou 
hodnotu s ohledem na důkazy, jež jsou již ve vlastnictví belgických orgánů pro hospodářskou 
soutěž; 
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(2) ukončit své zapojení do protiprávní činnosti, na kterou existuje podezření, nejpozději 
v době předložení žádosti o snížení pokuty Radě pro hospodářskou soutěž; 
(3) v průběhu řízení průběžně a rychle plně spolupracovat s belgickými orgány pro 
hospodářskou soutěž a poskytnout jim všechny důkazy, které má ve svém vlastnictví nebo 
k dispozici v souvislosti s podezřením na porušování. Zejména jim musí zůstat k dispozici, 
aby urychleně odpověděl na jakoukoliv žádost, která by mohla přispět ke zjištění dotčených 
skutečností. 
Musí být splněny všechny tyto podmínky. 
 
Pokuta podniku, který jako první splní tyto tři podmínky, se sníží o 30 % až 50 %. Druhému 
podniku, který splní tyto podmínky, se sníží o 20 % až 30 %. Dalším podnikům, které splní 
tyto podmínky, se pokuty sníží o 5 % až 20 %. 
 
Dále, aby byl způsobilý k imunitě proti pokutám i ke snížení pokut, nesmí podnik, který 
oznámil kartel, v němž byl zapojen, a poskytl důkazy o existenci kartelu, zpochybnit 
skutečnosti uvedené v jeho podání. 
 
Rada pro hospodářskou soutěž také zpracovala pokyny k pokutám, které lze uložit za 
porušování zákona o ochraně hospodářské soutěže v úplném znění ze dne 1. července 1999. 
Pokyny byly také zveřejněny v Moniteur belge dne 30. dubna 2004. 
 

Česká republika 
Vnitrostátní pravidla hospodářské soutěže v České republice jsou stanovena zákonem 
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. V roce 2004 byl tento zákon změněn ke 
2. červnu 2004 zákonem č. 340/2004 Sb., jehož cílem bylo zejména zajistit provádění zásad 
modernizovaných právních předpisů ES v oblasti hospodářské soutěže po 1. květnu 2004 
a umožnit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže České republiky (dále jen „úřad“) zapojit 
se do decentralizovaného vynucování právních předpisů ES v oblasti hospodářské soutěže 
v rámci Evropské sítě hospodářské soutěže. Kromě toho bylo cílem novely také posílit soulad 
českých právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže se současnými pravidly hospodářské 
soutěže ES a reagovat na změny v právních předpisech Společenství, k nimž došlo od přijetí 
zákona o hospodářské soutěži v roce 2001. Podrobnější popis nových ustanovení zavedených 
do českých právních předpisů o hospodářské soutěži v roce 2004 následuje níže.  
 
V roce 2004 úřad také zpracoval návrh další novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, 
kterou vláda schválila v lednu 2005. Cílem tohoto návrhu zákona je zajistit další sbližování 
českých právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže s právními předpisy Společenství 
zejména v souvislosti s přijetím nařízení Rady č. 139/2004 o kontrole spojování. Navrhuje 
také začlenit blokové výjimky Společenství přímo do českých právních předpisů v oblasti 
hospodářské soutěže, takže by se v České republice používaly také na dohody, které nemají 
žádný účinek na obchod, ale spadají do zákazu podle vnitrostátních pravidel hospodářské 
soutěže. Návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže projedná Parlament České 
republiky v průběhu roku 2005.  
 
Zákon č. 484/2004 Sb., přijatý na základě iniciativy členů Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, změnil zákon o ochraně hospodářské soutěže s ohledem na jeho použití na 
produkci zemědělských produktů a obchod s nimi. Druhý návrh novely zákona o hospodářské 
soutěži, vypracovaný úřadem v roce 2004, ruší ustanovení, která se nepoužívala s ohledem na 
jejich právní a věcnou neplatnost. 
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Shrnutí nových ustanovení 
Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže provedená zákonem č. 340/2004 Sb., 
připravená úřadem, vstoupila v platnost ke dni 2. června 2004 a zahrnuje zejména tyto změny 
českých právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže: 
 
• Úřad je zmocněn používat články 81 a 82 Smlouvy o ES v souladu s nařízením Rady 

1/2003 a jsou stanovena procesní pravidla pro takováto řízení na úřadu. 
• Je zajištěna účinná spolupráce úřadu s Evropskou komisí a vnitrostátními orgány pro 

hospodářskou soutěž členských států EU v rámci Evropské sítě hospodářské soutěže, 
včetně pomoci úřadu poskytované Evropské komisi v průběhu jejích šetření na území 
České republiky. 

• Jsou stanovena pravidla pro získání soudního povolení pro provádění šetření v jiných než 
podnikatelských prostorech. 

• Bývalý systém oznamování pro dohody narušující hospodářskou soutěž je nahrazen 
přímou použitelností ustanovení o výjimce ze zákazu dohod. Podobně jako podle právních 
předpisů ES podniky již nemusí žádat úřad o rozhodnutí o výjimce v rámci správního 
řízení, ale jestliže jejich dohody splňují podmínky pro výjimku stanovené zákonem na 
ochranu hospodářské soutěže, jsou vyňaty automaticky. Kritéria stanovená zákonem jsou 
totožná s kritérii používanými Evropskou komisí.  

• Maximální podíly na trhu pro tzv. dohody de minimis jsou zvýšeny na úroveň 10 % 
v případě horizontálních dohod a 15 % v případě vertikálních dohod (původní prahy byly 
5 %, respektive 10 %). 

• Ruší se tzv. řízení o negativním atestu, které se týká dohod a zneužití dominantního 
postavení. 

• Je zaveden nový právní nástroj, v souladu s nařízením Rady č. 1/2003, v podobě 
rozhodnutí, která činí závazky nabídnuté účastníky řízení závaznými. Takovéto 
rozhodnutí o závazcích umožňuje ukončení řízení a odstranění obav o hospodářskou 
soutěž bez nutnosti vydávat rozhodnutí o existenci zakázané dohody nebo zneužití 
dominantního postavení. Tato možnost se však nepoužije v případě, že zakázaná dohoda 
již byla splněna a vedla nebo mohla vést k podstatnému narušení hospodářské soutěže. 

• Je zpřesněna definice zneužití dominantního postavení v podobě odmítnutí přístupu k tzv. 
nezbytným zařízením a nově zahrnuje nejen případy, kdy dominantní podnik přenosové 
sítě a infrastruktury vlastní, ale také kdy je kontroluje jiným způsobem. 

• Jsou změněny prahy pro oznámení spojení, takže je posílen místní uzel spojení 
podléhajících oznámení na území České republiky. 

• Jsou zavedeny lhůty pro navržení opravných prostředků v případech spojení i prodloužení 
lhůt pro vydání rozhodnutí v případě spojení, kde jsou navrženy opravné prostředky. 

 

Dánsko 
Dne 17. prosince 2004 přijal dánský parlament novelu dánského zákona o hospodářské 
soutěži. Novela, která vstoupila v platnost dne 1. února 2005, slouží dvěma účelům. Slaďuje 
dánský režim hospodářské soutěže s nařízením 1/2003 a podstatnou zkoušku kontroly spojení 
s nařízením 139/2004. Novela dále zvyšuje možnosti dánské Rady pro hospodářskou soutěž 
účinně vynucovat ustanovení zákona. 
 
Shrnutí nových ustanovení 
Zveřejňování rozhodnutí 
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Novela zaručuje zveřejnění rozhodnutí, jestliže byla uložena nebo dohodnuta pokuta 
v souvislosti s porušováním zákona o hospodářské soutěži. 
 
Závazky 
Rada je oprávněna přijmout závazky od podniků, které reagují na obavy rady související 
s protisoutěžními dohodami nebo zneužitím dominantního postavení, tj. paragraf 6 odst. 1 
nebo paragraf 11 odst. 1 zákona nebo články 81 či 82 Smlouvy o ES. Tyto závazky může rada 
podnikům uložit jako závazné. Jestliže jsou závazky závazné, může rada vydávat nařízení, 
aby zajistila jejich splnění. 
 
Jiné otázky 
Je zrušena povinnost oznámit radě protisoutěžní dohody. Od nynějška je na podnicích, aby 
posoudily zákonnost svých dohod. Stále je možné oznámit dohody radě za účelem získání 
jednotlivé výjimky, ale rada se může zdržet projednání tohoto oznámení, jestliže se bude 
domnívat, že dohoda může mít znatelný účinek na obchod mezi členskými státy.  
 
Rada má možnost zabývat se případy a vydávat svá rozhodnutí v angličtině, jestliže to strany 
požadují.  
 
Rada je oprávněna nařídit dominantnímu podniku, aby předložil své obecné obchodní 
podmínky Orgánu pro hospodářskou soutěž, jestliže je splněna řada podmínek. Musí být 
podán odůvodněný podnět konkurentem, musí existovat zvláštní podmínky na relevantním 
trhu a v důsledku těchto zvláštních podmínek musí být zapotřebí, aby Orgán pro 
hospodářskou soutěž získal podrobnější znalosti o tom, jako podnik stanovuje ceny, slevy atd. 
 
Do ustanovení o kontrole spojení je zavedena zkouška zásadního narušení účinné hospodářské 
soutěže za účelem sladění zákona s novým nařízením ES. Spojení tedy může být zakázáno, 
i když nevytváří ani neposiluje dominantní postavení. 
 
Počet členů Odvolacího tribunálu pro hospodářskou soutěž se zvyšuje z tří na pět. 
 

Německo 
Dne 26. května 2004 rozhodla spolková vláda změnit zákon, kterým se zakazují omezení 
hospodářské soutěže (GWB). Účelem novely je sladit německé právo s evropskými právními 
předpisy – a zejména s nařízením 1/2003. Vládní návrh zákona prošel třetím a posledním 
čtením ve Spolkovém sněmu dne 11. března 2005. Přijetí je plánováno na polovinu roku 
2005. Očekává se jeho přijetí horní komorou (Spolkovou radou). 
 
V německém právu je rovněž tendence k nahrazení současného systému oznamování 
a schvalování pro protisoutěžní dohody systémem zákonné výjimky. Za účelem vytvoření 
široké jednoty právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže jsou do nových mechanismů 
zahrnuty také horizontální a vertikální dohody, které nemají žádný účinek na obchod mezi 
členskými státy. Harmonizace bude zahrnovat ustanovení, že maximální výše pokut pro 
nejtvrdší kartely může být až 10 % z obratu příslušné společnosti. Pouze v několika 
výjimečných případech zůstanou zvláštní mechanismy v německých právních předpisech 
v oblasti hospodářské soutěže nedotčeny. Co se týče kontroly zneužití v podobě 
jednostranného protisoutěžního chování, je zachováno několik vyzkoušených a osvědčených 
ustanovení německého práva, která nemají ekvivalent v článku 82 Smlouvy o ES. Spolkový 
kartelový úřad a regionální kartelové orgány získají větší pravomoci podle modelu 
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evropských právních předpisů. Občanskoprávní sankce za porušení antimonopolního zákona 
budou také zlepšeny podle rozsudku Evropského soudního dvora ve věci Courage. Obecná 
otázka přípustnosti „přenesení obhajoby“ je ponechána na rozhodnutí soudní moci. Je však 
objasněno, že jestliže je obhajoba připuštěna, leží celé důkazní břemeno na žalovaném (tj. na 
členu kartelu). 
 
V oblasti kontroly spojení se plánují změny základních rysů dočasných osvobozujících 
opatření v případě podnětů třetích stran proti schváleným spojením. Kromě toho budou 
existovat vyšší prahy pro spojení novinových vydavatelství i širší rozsah působnosti pro 
spolupráci a společné podniky mezi nimi za určitých podmínek.  
 

Estonsko 
Změny zákona o hospodářské soutěži vstoupily v platnost dne 1. srpna 2004 a zaměřují se 
hlavně na provádění nařízení 1/2003 a na zlepšení procesních pravidel.  
 
Za použití článků 81 a 82 Smlouvy o ES a v případě potřeby za poskytnutí pomoci Komisi 
v souladu s nařízením 1/2003 je zodpovědná Komise pro hospodářskou soutěž Estonska. Pro 
schválení kontrol Komise uvedených v článcích 20 a 21 nařízení 1/2003 je příslušným 
orgánem Správní soud v Talinu. Komise pro hospodářskou soutěž Estonska byla jmenována 
jako určený orgán podle článku 35 nařízení 1/2003. Pokud jde o osobu oprávněnou pro 
procesní úkony v soudním řízení, aniž je jeho účastníkem, v řízeních o použití článků 81 a 82, 
mohou soudy požádat o stanovisko Komisi pro hospodářskou soutěž Estonska.  
 
Pokud jde o procesní pravidla, podíl na činnostech vedoucích k zneužívání dominantního 
postavení nebo k neplnění závazků souvisejících se spojeními se zkoumá v přestupkovém 
řízení. Jestliže byl pachateli uložen za přestupek trest za stejný čin již dříve, pak bude tento 
„recidivista“ podroben trestnímu stíhání. Porušení právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže související s protisoutěžními dohodami, rozhodnutími nebo praktikami se stále šetří 
jako trestné činy podle trestního zákoníku a trestního řádu. Výše pokuty za přestupky 
související s hospodářskou soutěží byla zvýšena až na 500 000 EEK.  
 
Trestní řád byl také změněn a zavedl imunitu. Úřad státního zástupce může nyní ukončit 
trestní řízení s ohledem na podezřelou nebo obviněnou osobu s jejím souhlasem, jestliže 
podezřelý nebo obviněný významně usnadnil prokázání skutečností týkajících se předmětu 
dokázání trestného činu, který je důležitý z hlediska veřejného zájmu na řízení, a jestliže by 
bez pomoci bylo zjištění trestného činu a shromáždění důkazů znemožněno nebo zvlášť 
složité. 

 

Řecko 
V průběhu roku nedošlo k žádnému legislativnímu vývoji. Řecký orgán pro hospodářskou 
soutěž poslal doporučení zodpovědnému ministerstvu, ministerstvu pro rozvoj, o změně 
zákona č. 703/77, která zohlední vstup v platnost nařízení 1/2003. Doporučení orgánu se 
zabývají hlavně přizpůsobením postupů v souladu s nařízením 1/2003. Nyní zpracovaný 
zákon obsahuje také ustanovení, která mají posílit orgán. Je předmětem konzultací se 
sociálními partnery a byl oznámen Evropské komisi. Návrh byl předložen řeckému 
parlamentu v květnu 2005.  
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Španělsko 
Hlavní legislativní činnosti v oblasti politiky hospodářské soutěže v roce 2004 jsou tyto: 
 
Královský dekret 2295/2004 ze dne 10. prosince 2004 o použití pravidel hospodářské soutěže 
Společenství ve Španělsku byl zveřejněn Úředním věstníku ze dne 23. prosince 2004. Tento 
akt přizpůsobuje předchozí královský dekret 295/1998 ze dne 27. února 1998 v této 
záležitosti, který je nyní zrušen, novému legislativnímu rámci Společenství v oblasti 
hospodářské soutěže stanovenému v nařízení 1/2003 a v nařízení 139/2004. 
 
V rámci zákona o hospodářské soutěži 16/1989 dává tento nový královský dekret státním 
orgánům pro hospodářskou soutěž pravomoci a povinnosti vyplývající z právních předpisů 
Společenství, včetně úkolu spolupracovat s Komisí, s vnitrostátními soudy a s vnitrostátními 
orgány pro hospodářskou soutěž jiných členských států. Vymezuje také pravomoci úředníků 
nebo zástupců zodpovědných za provádění kontrol ve Španělsku, stanoví systém použitelný 
na povinnost zachovávat tajemství a na důvěrné informace v souvislosti s činnostmi 
vyplývajícími z tohoto královského dekretu, stanoví spolupráci se soudy a stanoví jednací řád, 
který bude upravovat použití pravidel Společenství vnitrostátními orgány. Návrh královského 
dekretu byl předložen k postupu veřejného slyšení prostřednictvím internetové stránky Útvaru 
pro hospodářskou soutěž. 

 
Bílá kniha o reformě španělského systému hospodářské soutěže byla zpracována v roce 2004 
a úředně představena druhým náměstkem předsedy vlády a ministrem pro hospodářské 
a finanční věci dne 20. ledna 2005. Tento dokument je diskusním materiálem, který má 
zahájit revizi legislativního a institucionálního rámce hospodářské soutěže ve Španělsku, aby 
se zajistilo, že existují ty nejlepší nástroje a struktura, které chrání účinnou hospodářskou 
soutěž na trzích s ohledem na sociální blaho a účinné rozdělení zdrojů. Bílá kniha navrhuje 
různá reformní opatření, která ovlivňují institucionální rámec Orgánu pro hospodářskou 
soutěž Španělska. Tato opatření stanoví větší nezávislost pro tento orgán, zrychlení soudních 
přezkumných řízení, koordinaci s průmyslovými regulátory a případně přímé použití 
vnitrostátních pravidel hospodářské soutěže soudy. Po veřejné konzultaci začne práce na 
zpracování nového zákona o hospodářské soutěži, který si vyvolá legislativní změny 
španělského regulačního a soudního systému. 
 

Francie 
Hlavní práce na modernizaci legislativy zahájená loni vyústila ve dva výnosy přijaté vládou 
na počátku a na konci roku 2004 podle umožňující legislativy schválené parlamentem. 
Výnosy pozměňují několik ustanovení knihy IV obchodního zákoníku a tvoří tak novou 
rozhodnou fázi v procesu zvyšování harmonizace, který začal v roce 1992, a umožňují 
francouzským orgánům pro hospodářskou soutěž přímo provádět své postupy za účelem 
použití článků 81 a 82. Od vstupu v platnost nařízení (ES) č. 1/2003 se tato možnost stala 
povinností a vnitrostátní postupy byly upraveny, aby umožňovaly úplné použití právních 
předpisů Společenství. 
 
První změna, stanovená výnosem 204-274 ze dne 25. března 2004 o zjednodušení legislativy 
(zveřejněn v Úředním věstníku Francouzské republiky ze dne 27. března), zavedla zrychlené 
řízení v Radě pro hospodářskou soutěž pro případy slyšení pod určitým prahem. Mechanismy 
jsou podobné mechanismům v oznámení Komise o dohodách menšího významu.  
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Druhá legislativní změna, která vstoupila v platnost s výnosem 2004-1173 ze dne 4. listopadu 
2004 (zveřejněno v Úředním věstníku ze dne 5. listopadu 2004), umožnila přizpůsobit 
všechna ustanovení obchodního zákoníku dotčená reformou antimonopolních pravidel 
Společenství. Francouzský zákon o restriktivních praktikách, který se již velmi blíží přímo 
použitelnému systému výjimek zavedenému nařízením 1/2003, byl revidován dříve, v roce 
2001, kdy byl vzat v úvahu předvídatelný vývoj na úrovni Společenství a bylo provedeno 
několik významných inovací jako vytvoření systému shovívavosti podobného systému 
provozovanému Komisí nebo sladění maximálních pokut za restriktivní praktiky s normou 
Společenství. Souladu procesních pravidel s novými mechanismy Společenství je tedy 
dosaženo touto druhou reformou. Výnos navíc zahrnuje nové pravomoci udělené přímo 
vnitrostátním orgánům, které zajišťují jednotnost nástrojů a právní jistotu, pokud jde o jejich 
provádění. Bude doplněn na počátku roku 2005 předpisy, které vysvětlují procesní pravidla, 
zejména pokud jde o převod rozsudků vynesených podle článků 81 a 82. 
 
Ustanovení de minimis 
Toto ustanovení je vyjádřeno v novém článku (článek L. 464-6-1) obchodního zákoníku. Práh 
de minimis přímo vychází ze současného systému Společenství. Proto je automaticky 
zastaveno řízení v případě horizontálních omezení mezi firmami, které tvoří méně než 10 % 
trhu, a vertikálních omezení mezi firmami, které tvoří méně než 15 % navazujících trhů. 
Rozhodnutí odmítnout žalobu vychází z nedostatečného znatelného účinku; musí být tedy 
odůvodněno a může být zrušeno nebo přezkoumáno na žádost podanou Odvolacímu soudu 
v Paříži. Zamítavé rozhodnutí musí vycházet z prozkoumání skutečností a musí být uvedeny 
důvody zamítnutí. Ustanovení umožňuje zjednodušit zkoumání řady „malých“ případů 
a pomůže snížit počet nevyřízených věcí v Radě pro hospodářskou soutěž. 
 
Reforma, kterou se přizpůsobuje obchodní zákoník nařízení 1/2003 
Výnos přijatý podle zmocňujícího zákona ze dne 18. března 2004 doplňuje rozhodovací 
pravomoci Rady pro hospodářskou soutěž, když jí umožňuje přijímat závazky od firem 
a ukládat platby pokut. Objasňuje postupy pro mezinárodní spolupráci mezi orgány pro 
hospodářskou soutěž a zlepšuje ochranu obchodního tajemství. Slaďuje pravidla omezení, 
rozšiřuje postup, kterým mohou soudy konzultovat s Radou pro hospodářskou soutěž, na 
okruh Společenství a umožňuje soudům, které vyřizují věci v oblasti hospodářské soutěže, 
specializovat se. A konečně, specifikuje intervenční postupy pro vyšetřovatele, když začleňuje 
nové vyšetřovací pravomoci udělené nařízením č. 1/2003.  
 
Kontroly 
S ohledem na vyšetřovací pravomoci změnil výnos ze dne 4. listopadu 2004 legislativu dvěma 
způsoby. Zaprvé, ministr pro hospodářské věci může povolit úředníkům z jiného orgánu 
v Unii, kteří žádají o pomoc podle čl. 22 odst. 1 nařízení č. 1/2003, aby doprovázeli 
francouzské vyšetřovatele, jestliže mohou pomoci přímému prohledání. Zadruhé, byla 
přizpůsobena ustanovení o kontrolním postupu, která upravují operace nařízené 
francouzskými orgány i pomoc při kontrolách Komise v případě námitek, s ohledem na nové 
mechanismy, které se týkají povinnosti pomoci. Došlo ke třem změnám. První stanoví 
připojení dočasných pečetí, které brání ztrátě důkazů v průběhu kontroly. Druhá specifikuje, 
že při jejich jednání může aktivně pomáhat policista asistující u operací. Poslední rozšiřuje 
možnost vidět dokumenty zabavené vnitrostátními vyšetřovateli na úředníky Komise.  
 
Osoba oprávněná k procesním úkonům v soudním řízení, aniž je jeho účastníkem  
Pokud jde o spolupráci se soudy, znamená přímé použití ustanovení nařízení o postupu osoby 
oprávněné k procesním úkonům v soudním řízení, aniž je jeho účastníkem, že současná 
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francouzská legislativa nemusí být podstatně měněna. Nový nástroj však doplňuje stávající 
ustanovení obchodního zákoníku o konzultaci soudů s Radou pro hospodářskou soutěž, aby 
byly zohledněny případy, kdy se souběžně používají vnitrostátní pravidla a pravidla 
Společenství. Bez ohledu na postup stanovený v článku 15 nařízení jsou soudy nyní 
oprávněny vyhledat stanovisko Rady nejen při používání vnitrostátních předpisů v oblasti 
hospodářské soutěže, ale také v případech, kdy je zahájeno řízení podle článků 81 a 82 
Smlouvy o ES.  
 
Výměna informací  
Co se týče výměny informací, obchodní zákoník již uznal případný převod informací Radou 
pro hospodářskou soutěž jiným orgánům pro hospodářskou soutěž, ale výslovně nestanovil 
žádnou povinnost, pokud jde o Komisi. Nařízení jej v této souvislosti doplňuje. Zřetelně 
rozlišuje mezi výměnami, které spadají do rozsahu působnosti nařízení č. 1/2003 a jiných 
pravidel spolupráce, zejména s orgány třetích zemí, kdy může existovat podmínka reciprocity, 
což není případ v evropské síti.  
 
Nahlížení do spisu  
Pokud jde o mechanismy pro nahlížení do spisu, harmonizuje výnos ze dne 4. listopadu 
francouzský systém na ochranu obchodního tajemství s pravidly Společenství a zároveň 
dodržuje požadavky postupu audi alteram partem. Obchodní zákoník, který po vzoru 
soudního řízení přistupoval ke všem stranám řízení podobně, nyní umožňuje rozlišovat mezi 
žalobci a stíhanými firmami: ty požívají rozsáhlé záruky spojené s ohledem na jejich práva na 
obhajobu, zatímco aby se předešlo sdělení nebo zneužití na trhu, mohou být žalobcům 
odepřeny informace, které obsahují obchodní tajemství.  
 
Určené orgány pro hospodářskou soutěž 
Reforma také stanoví pravidla, která umožňují příslušným orgánům používat právní předpisy 
Společenství v oblasti hospodářské soutěže pro účely článku 35 nařízení č. 1/2003. Zatímco 
nařízení vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž a jejich pracovníkům přímo uděluje 
pravomoci, které jsou specifické pro Společenství, zejména pokud jde o šetření, úkol určit 
tyto orgány a pracovníky, které chtějí zmocnit, nechává na členských státech. Ve Francii byla 
již obecná zodpovědnost za použití článků 81 a 82 přidělena obchodním zákoníkem Radě pro 
hospodářskou soutěž, ministrovi pro hospodářské věci a pracovníkům, kteří jsou jím schváleni 
(Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, spotřebitelské věci a kontrolu podvodů, 
DGCCRF). Další určení prostřednictvím legislativy bylo tedy zbytečné. Dřívější ustanovení 
se však týkala pouze pravomocí udělených knihou IV obchodního zákoníku. Byly doplněny 
odkazem na nařízení č. 1/2003, aby se vytvořilo právní východisko pro současné použití 
nových pravomocí stanovených právními předpisy Společenství. 
 
Sankce 
Revize obchodního zákoníku doplňuje pravomoci Rady pro hospodářskou soutěž rozhodovat 
a ukládat sankce a uděluje jí dvě nové pravomoci, jak stanoví nařízení 1/2003. Rada nyní 
může přijímat závazky a uložit pokutu za jejich nesplnění. Může také ukládat penále ve stejné 
výši, jako stanoví nařízení. Tato pravomoc ukládat penále však smí být použita jen k donucení 
firmy ukončit porušování nebo dodržovat soudní příkaz. Transpozice pravomoci Komise 
ukládat penále k donucení firem podstoupit kontroly nebylo nutné, neboť obchodní zákoník 
již obsahuje trestní ustanovení, která se používají, když se brání šetření.  
 
Jiné otázky 
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Byla pozměněna různá jiná procesní pravidla za účelem souladu s nařízením 1/2003. Reforma 
tedy harmonizuje vnitrostátní pravidla a pravidla Společenství pro promlčecí lhůty 
u přestupků, která umožňují úplné používání mechanismů spolupráce mezi Komisí a Radou 
pro hospodářskou soutěž. Promlčecí lhůta u porušení pravidel hospodářské soutěže, jak 
Společenství, tak vnitrostátních, se zvyšuje z tří na pět let a mezi důvody pro přerušení 
vnitrostátní promlčecí lhůty patří šetření Komise nebo příslušných vnitrostátních orgánů ve 
stejné věci. Tato harmonizace odstraňuje všechny překážky žádoucího přerozdělování případů 
mezi Radou pro hospodářskou soutěž a Komisí, jestliže se použijí pravidla přerušení nebo 
ukončení řízení stanovená v nařízení. Ze stejného důvodu byla v domácím právu zvýšena 
pravomoc Rady pro hospodářskou soutěž přerušit nebo ukončit řízení, aby se vzaly v úvahu 
případy, kterými se souběžně zabývá jiný vnitrostátní orgán nebo které vyvolá Komise.  
 
A konečně, v rámci reformy je možnost postoupit spor o použití vnitrostátních pravidel 
hospodářské soutěže některým specializovaným soudům, která již existuje, rozšířena na 
články 81 a 82. Toto pravidlo specializované judikatury přímo nesouvisí se sladěním 
francouzského práva, ale odráží zásady jednotnosti a konvergence stanovené článkem 3 
nařízení 1/2003. Mechanismy pro jeho provádění budou předmětem vyhlášky státní rady, 
která má být přijata v roce 2005. 
  

Irsko 
Nedošlo k žádné podstatné změně vnitrostátních právních předpisů o hospodářské soutěži. Za 
účelem dosažení účinku pravidel nařízení 1/2003 ale bylo provedeno nařízení 2004 (prováděcí 
předpis 195 z roku 2004, „prováděcí předpis”). 

 
Prováděcí předpis – určené orgány pro hospodářskou soutěž 
Prováděcí předpis určuje pro účely článku 5 nařízení všechny soudy s výjimkou zvláštního 
trestního soudu; určuje k vykonávání funkcí stanovených v kapitolách IV, V, VII, VIII a IX 
nařízení Orgán pro hospodářskou soutěž; a určuje pro účely vykonávání funkcí stanovených 
v čl. 11 odst. 1, čl. 11 odst. 5, čl. 27 odst. 2 a čl. 28 odst. 2 nařízení orgán pro hospodářskou 
soutěž, DPP a soudy nebo soudní úřady. 

 
Prováděcí předpis zachovává v oblasti vynucování právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže statut quo, který existoval před vstupem nařízení v platnost:  
• Za šetření věcí v oblasti hospodářské soutěže je zodpovědný Orgán pro hospodářskou 

soutěž;  
• Občanskoprávní řízení může zahájit Orgán pro hospodářskou soutěž a trestné činy proti 

soutěžnímu právu může stíhat Orgán pro hospodářskou soutěž nebo DPP; a 
• Zda došlo k porušení vnitrostátního práva nebo k porušení Smlouvy o ES, mohou 

rozhodnout pouze soudy. 
 

Itálie 
V roce 2004 nedošlo u italských pravidel hospodářské soutěže k žádným legislativním 
změnám. 
 

Kypr 
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Komise pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „KOHS“) je nezávislým správním 
orgánem zřízeným v roce 1990 přijetím zákona 207/89 o ochraně hospodářské soutěže (dále 
jen „zákon“) a od té doby je vyšetřovacím a rozhodovacím orgánem zodpovědným za ochranu 
hospodářské soutěže. Přijetím zákona 22(I)/99 o kontrole spojování podniků má KOHS dále 
také pravomoc šetřit spojování podniků a rozhodovat, zda spojení schválí, zamítne, nebo 
podmínečně přijme. 
 
Ve světle nařízení 1/2003 prošla vnitrostátní legislativa v průběhu roku 2004 reformou za 
účelem přizpůsobení ustanovení zahrnutých do nařízení a KOHS tak byla určena jako orgán 
pro hospodářskou soutěž zodpovědný za používání článků 81 a 82 Smlouvy o ES tak, aby 
byla účinně splněna ustanovení nařízení. V novém právním předpisu jsou ustanovení, která 
zlepšují současné pravomoci KOHS, jako rozšířené pravomoci při šetřeních 
v podnikatelských prostorech i nepodnikatelských prostorech. 
 
Ústředním rysem změn je zrušení vnitrostátního systému oznamování pro společnosti, aby 
získaly negativní osvědčení nebo jednotlivou výjimku, a proto jsou dohody, které splňují 
podmínky paragrafu 5 odst. 1 stávajícího zákona 207/89 (odpovídá čl. 81 odst. 3) právně 
závazné a vynutitelné bez zásahu správního rozhodnutí. Také program, který se týká kartelové 
imunity a snížení pokuty, jenž vstoupil v platnost dne 1. února 2003 a stanoví základ politiky 
shovívavosti v situacích, kdy podnik, který je součástí protiprávního kartelu v souladu 
s paragrafem 4 zákona 207/89, může získat úplnou imunitu nebo snížení pokut, se s novým 
právním předpisem stane součástí vnitrostátního práva.  
 
Navíc ve světle článku 15 nařízení 1/2003 vydá nejvyšší soud procesní příkaz přizpůsobit 
ustanovení čl. 15 odst. 3 a umožní tak KOHS podávat písemná nebo ústní vyjádření 
vnitrostátním soudům k otázkám, které se týkají použití článků 81 a 82 Smlouvy o ES.  
 

Lotyšsko 
Za účelem zajištění decentralizovaného používání právních předpisů EU v oblasti 
hospodářské soutěže a pomoci Evropské komisi i jiným orgánům pro hospodářskou soutěž 
členských států při šetřeních stanovených podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES byly v zákoně 
o hospodářské soutěži v roce 2004 provedeny tyto základní změny: 
 

- Radě pro hospodářskou soutěž Lotyšské republiky postoupeny pravomoci používat 
právní předpisy EU v oblasti hospodářské soutěže; 

- rozšířena vyšetřovací práva Rady pro hospodářskou soutěž Lotyšské republiky; 
- zavedeny právní předpisy, které se mají používat na šetření, zkoumání 

a sankcionování porušení právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže; 
- přechodné mechanismy, které lze použít, jestliže existují důkazy, které svědčí 

o možném porušení právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže, kdy by 
neukončení tohoto porušování mohlo způsobit hospodářské soutěži závažné a nevratné 
škody; 

- zaveden podpůrný postup, který bude zajišťovat Rada pro hospodářskou soutěž 
Lotyšské republiky pro vyšetřovací činnosti prováděné Evropskou komisí nebo jinými 
orgány pro hospodářskou soutěž členských států EU; 

- přesnější postup pro oznamování / zkoumání spojení mezi účastníky trhu; 
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Novelu zákona o hospodářské soutěži přijal parlament dne 22. dubna 2004 a vstoupila 
v platnost do 1. května 2004. V průběhu roku 2004 přijala vláda několik předpisů, které 
podporují účinné fungování Rady pro hospodářskou soutěž.  
 
Program shovívavosti 
V roce 2004 bylo přijato vládní nařízení č. 862 postupy pro výpočet pokut za porušení 
uvedených v první části paragrafu 11 a v paragrafu 13 zákona o hospodářské soutěži (tj. 
o zakázaných dohodách mezi účastníky trhu a o zákazu zneužívání dominantního postavení). 
Toto nařízení také stanoví „program shovívavosti“, tj. zproštění pokut nebo snížení pokut pro 
účastníka horizontální kartelové dohody z důvodu různé míry spolupráce s Radou pro 
hospodářskou soutěž.  

 
100% vynětí z pokut je k dispozici účastníkovi trhu, který jako první dodá Radě pro 
hospodářskou soutěž důkazy, jestliže tento účastník trhu nebyl iniciátorem této konkrétní 
zakázané dohody ani v této zakázané činnosti nehrál rozhodující úlohu a nenutil jiné 
účastníky trhu podílet se na této zakázané činnosti. Pokuty lze snížit o 49 %, jestliže iniciátor 
porušení, který měl v zakázaných činnostech vedoucí úlohu, dodá rozhodující důkazy 
o porušení.  
 
Kontroly 
Jednou ze základních změn stanovených novelou zákona o hospodářské soutěži je rozšíření 
vyšetřovacích pravomocí Kanceláře Rady pro hospodářskou soutěž. Kromě stávajících 
vyšetřovacích práv jsou postoupena nová práva kanceláři, která může na základě soudního 
rozhodnutí a za přítomnosti policie bez předchozího oznámení vniknout do prostor, vozidel, 
bytů, nebytových prostor, budov a jiných nemovitostí, jež patří účastníkům trhu, jejich 
zaměstnancům a jiným osobám, a otevřít je i skladiště umístěná uvnitř za účelem provést 
kontrolu zboží a dokumentů, které se zde nacházejí i které patří účastníkům trhu a jejich 
zaměstnancům. 
 
Osoba oprávněná pro procesní úkony v soudním řízení, aniž je jeho účastníkem 
Soud, který obdržel škodní účet a zahájil věc, jež se týká možného porušení právních předpisů 
EU v oblasti hospodářské soutěže, je povinen předat opis škodního účtu Radě pro 
hospodářskou soutěž Lotyšska a později předat stejnopis nebo opis rozsudku Radě pro 
hospodářskou soutěž a Evropské komisi. Tato povinnost je zahrnuta do právních předpisů 
o hospodářské soutěži za účelem podpory osoby oprávněné k procesním úkonům v soudním 
řízení, aniž je jeho účastníkem, Radou pro hospodářskou soutěž a usnadnění dozoru nad 
prováděním právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže v členských státech 
Evropskou komisí.  
 
Nahlížení do spisu 
Podniky podezřelé z porušování hospodářské soutěže mohou nahlédnout do spisu, když 
obdrží od Rady pro hospodářskou soutěž Lotyšské republiky oznámení, že informace 
shromážděné v průběhu šetření postačují k přijetí rozhodnutí Radou pro hospodářskou soutěž 
Lotyšské republiky. Jestliže důkazy obsahují obchodní tajemství, pak nejsou přístupné jiným 
osobám. 
 
Určené orgány pro hospodářskou soutěž 
Jako orgán pro hospodářskou soutěž, který má používat články 81 a 82 Smlouvy o ES, je 
určena Rada pro hospodářskou soutěž Lotyšské republiky. 
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Sankce 
Zákon o hospodářské soutěži stanoví možnost snížit pokuty nebo zcela vyjmout z pokut 
v případech některých porušení článku 81 Smlouvy o ES, jestliže podnik spolupracuje 
s Radou pro hospodářskou soutěž.  
 

Litva 
Vstup Litvy do Evropské unie a modernizace pravidel hospodářské soutěže EU, zejména 
přijetí nařízení 1/2003 a nařízení 139/2004, si vyžádaly příslušné změny litevských právních 
předpisů v oblasti hospodářské soutěže. Za účelem snazšího vynucování nových pravidel 
hospodářské soutěže EU po vstupu Litvy bylo nutné vytvořit příslušné nezbytné podmínky, 
v prvé řadě prostřednictvím novely zákona o hospodářské soutěži z roku 1999 a občanského 
soudního řádu. Za tímto účelem schválil parlament dne 15. dubna 2004 zákon o změně 
zákona o hospodářské soutěži3, který vstoupil v platnost dne 1. května 2004.  
 
Cílem novely zákona o hospodářské soutěži, která byla přijata k 1. květnu 2004, bylo hlavně 
sladit litevskou legislativu s acquis EU. Tento cíl byl výslovně dán najevo v čl. 1 odst. 3 
zákona o hospodářské soutěži, který stanoví, že cílem tohoto zákona je harmonizace 
litevských právních předpisů a právních předpisů Evropské unie, které upravují soutěžní 
vztahy. Tentýž článek 1 doplnil odstavec 4 s odkazem na přílohu, která obsahuje nařízení 
1/2003, jež provádí zákon o hospodářské soutěži.  
 
Zákon o hospodářské soutěži dále doplňuje nová kapitola VII – Použití pravidel hospodářské 
soutěže Evropské unie, jejíž čl. 47 odst. 1 stanoví, že „institucí oprávněnou používat pravidla 
hospodářské soutěže EU, nad jejichž dodržováním je podle právních předpisů Evropské unie 
v oblasti hospodářské soutěže svěřen dozor vnitrostátnímu orgánu pro hospodářskou soutěž, 
je Rada pro hospodářskou soutěž.“ Toto ustanovení rozšiřuje kompetence Rady pro 
hospodářskou soutěž, když zajišťuje současné používání článků 81 a 82 Smlouvy o ES 
a zákona o hospodářské soutěži.  

 
Omezené dohody (článek 81) 
Byl zrušen systém předchozího oznamování a jednotlivých výjimek v souvislosti s dohodami 
mezi podniky. Dohody, které splňují stanovené podmínky pro blokovou výjimku, jsou účinné 
od okamžiku uzavření (ab initio) bez jakéhokoliv předchozího rozhodnutí Rady pro 
hospodářskou soutěž. V případě jakéhokoliv sporu o soulad dohody se stanovenými 
podmínkami pro blokovou výjimku připadá důkazní břemeno, které se týká souladu, straně 
dohody, která má z výjimky prospěch. A jestliže se tedy Rada pro hospodářskou soutěž snaží 
prokázat, že dohoda je protiprávní, musí toto tvrzení dokázat. Tak byla ze zákona odstraněna 
možnost podniků žádat Radu pro hospodářskou soutěž o poskytnutí jednotlivé výjimky 
i povinnost předkládat informace o dohodě uzavřené za podmínek, které opravňují k blokové 
výjimce.  
 
Kontrola spojování podniků 
Do oddílu o spojeních bylo zavedeno několik nových ustanovení. Zaprvé byla liberalizována 
lhůta pro podání oznámení. Byl zrušen požadavek na podniky, které se účastní spojení, 
předložit oznámení do 7 dní od prvního opatření, které se týkalo spojení, i požadavek přerušit 
spojování po přijetí prvního opatření, dokud Rada pro hospodářskou soutěž nevydá 
                                                 
3 Zákon č. IX-2126 ze dne 15. dubna 2004 o změně zákona o hospodářské soutěži Litevské republiky, 
o uznání zrušení platnosti zákona o sledování státní podpory podnikům a o změně článku 1 občanského soudního 
řádu Litevské republiky 
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rozhodnutí, kterým povoluje další průběh dotčeného spojování. Podle současného zákona 
a před provedením spojení mají podniky, které se na spojení podílí, právo určit, kdy spojení 
oznámí Radě pro hospodářskou soutěž. V souvislosti s tím byly také zrušeny sankce za 
nesplnění včasného předložení oznámení o spojení.  
 
Dále byla také liberalizována čtyřměsíční lhůta, která je povolena Radě pro hospodářskou 
soutěž, aby rozhodla s konečnou platností, tj. na základě řádně odůvodněné žádosti osoby 
oznamující spojení může být prodloužena o jeden měsíc. To může být zvlášť důležité 
v některých složitějších případech, kdy Rada pro hospodářskou soutěž hodlá spojení schválit, 
avšak v závislosti na určitých podmínkách a povinnostech.  
 
Zadruhé, zákon stanoví, že dotčené podniky musí za podání a prozkoumání oznámení 
o spojení zaplatit poplatek ve výši stanovené vládou. 
 
Zatřetí, pro účely posouzení spojení byla zkouška dominance doplněna kritériem významného 
bránění hospodářské soutěži. Aby bylo spojení prohlášeno za nepřípustné, postačuje splnění 
jednoho kritéria, buď vytvoření či posílení dominantního postavení nebo významné bránění 
hospodářské soutěži. 
 
Začtvrté, nové znění zákona stanoví další právo Rady pro hospodářskou soutěž uložit podniku 
povinnost předložit oznámení v případě, že hrozí, že spojení vytvoří nebo posílí dominantní 
postavení nebo významně zabrání hospodářské soutěži, i když nejsou překročeny prahy 
obratu stanovené zákonem. Tento nový postup byl zaveden vzhledem k minulým 
zkušenostem, které ukázaly, že na některých trzích (zejména na trhu služeb) by spojení mohla 
být provedena bez oznámení Radě pro hospodářskou soutěž, protože nebylo dosaženo 
minimálního prahu obratu, i když se vytvořilo nebo posílilo dominantní postavení. Tento 
nový postup je však použitelný, pouze jestliže od provedení spojení uplynulo méně než 12 
měsíců.  
 
Sankce 
Systém sankcí byl reformován v souladu se zásadami ukládání sankcí používanými 
Evropskou komisí. Pokuty uložené Radou pro hospodářskou soutěž podnikům za zakázané 
dohody, zneužití dominantního postavení, uvedení v účinnost spojení, které musí být 
oznámeno, bez povolení Rady pro hospodářskou soutěž, pokračování ve spojování v době 
jeho přerušení, porušování podmínek spojení nebo povinných závazků stanovených Radou 
pro hospodářskou soutěž byly zvýšeny až na 10 procent hrubého ročního příjmu v předchozím 
obchodním roce. V souladu s novým ustanovením zákona o hospodářské soutěži byl postup 
pro stanovení výše pokuty schválen vládním usnesením č. 1591 ze dne 6. prosince 2004.  
 
Vyšetřovací postup 
Podle nových ustanovení zavedených do zákona o hospodářské soutěži musí Rada pro 
hospodářskou soutěž dokončit šetření žádostí, které se týkají restriktivních praktik, nikoliv do 
14 dní, jak tomu bývalo, ale do 30 dní od podání žádosti a zároveň přijmout rozhodnutí 
o zahájení nebo o zamítnutí zahájení šetření. Lhůta pro dokončení šetření byla prodloužena až 
na 5 měsíců a poskytuje možnost pokaždé lhůtu prodloužit o další 3 měsíce. Neexistují-li 
důkazy, které odůvodňují podezření na porušování zákona, byla také stanovena možnost 
odmítnout zahájit šetření. 
 
Další významná změna se týká možnosti ukončit šetření. V souladu s novými ustanoveními 
zákona o hospodářské soutěži může být šetření ukončeno, nejen když není zjištěno žádné 
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porušování zákona, ale také když kroky nevedly k významnému poškození zájmů chráněných 
zákonem a podnik podezřelý z porušování zákona dobrovolně s těmito kroky přestane a 
předloží Radě pro hospodářskou soutěž písemný závazek, že tyto kroky nebude provádět. 
Tyto závazky jsou pro dotčený podnik závazné. V případě nesplnění závazků může být za 
každý den provádění (pokračování v) porušování uložena pokuta až 5 procent průměrného 
hrubého denního obratu v předcházejícím obchodním roce.  
 
S ohledem na nařízení 1/2003 bylo zavedeno nové ustanovení, kterým se stanoví použití 
donucovacích opatření. Ustanovení stanoví, že použití donucovacích opatření v průběhu 
kontrol prováděných Evropskou komisí podléhá předchozímu povolení Regionálního 
správního soudu ve Vilniusu.  
 
Jelikož v souladu s nařízením 1/2003 bylo právo a povinnost přímo používat články 81 nebo 
82 Smlouvy o ES uloženo také vnitrostátním soudům, upravuje zákon o hospodářské soutěži 
zvláštnosti soudního řízení ve věcech hospodářské soutěže. Z tohoto důvodu byl občanský 
soudní řád doplněn o ustanovení, že se soutěžní věci zkoumají v souladu s pravidly řádu, 
kromě výjimek stanovených zákonem o hospodářské soutěži. Po přijetí nároku, který se týká 
použití článků 81 nebo 82 Smlouvy o ES, podá soud oznámení Evropské komisi a Radě pro 
hospodářskou soutěž. Evropská komise a Rada pro hospodářskou soutěž mohou z vlastní 
iniciativy předkládat připomínky k použití článků 81 nebo 82 Smlouvy o ES, poskytovat 
vysvětlení a důkazy a účastnit se jejich zkoumání i podávat požadavky a žádosti.  
 
Nový článek 50 zákona o hospodářské soutěži stanoví, že podniky, jejichž oprávněné zájmy 
byly porušeny činy v rozporu s články 81 nebo 82 Smlouvy o ES nebo jinými restriktivními 
praktikami, mají právo odvolat se k Regionálnímu soudu ve Vilniusu s nárokem na ukončení 
protiprávních činů a na odškodnění za vzniklou škodu. Regionální soud ve Vilniusu má tedy 
výlučnou pravomoc šetřit věci, které se týkají odškodnění za škody vzniklé výše uvedenými 
restriktivními praktikami. 
 

Lucembursko 
Zákonem o hospodářské soutěži ze dne 17. května 2004 změnilo Lucembursko svou 
legislativu ve dvou hlavních ohledech: 

• zákon zavedl do lucemburského práva zákaz protiprávních dohod a zneužívání 
dominantního postavení výrazy, které jsou totožné s výrazy článků 81 a 82 Smlouvy 
o ES (kromě odkazů na účinky těchto praktik na obchod uvnitř Společenství) 

• zákon přizpůsobil lucemburské institucionální struktury tak, aby braly v úvahu 
požadavky nařízení 1/2003, a vytvořil nezávislý orgán pro hospodářskou soutěž 
v podobě nezávislého správního orgánu, Radu pro hospodářskou soutěž. Úkolem Rady 
pro hospodářskou soutěž je sledovat používání právních předpisů v oblasti 
hospodářské soutěže, vnitrostátních i Společenství, rozhodováním o existenci 
porušování těchto pravidel a ukládáním povinností, které mají porušování ukončit, 
a pokut porušujícím subjektům.  

 
Radě pro hospodářskou soutěž pomáhá Inspektorát pro hospodářskou soutěž, který přímo 
nezávisí na Radě pro hospodářskou soutěž, ale jedná se o útvar připojený k ministrovi 
pověřenému portfoliem hospodářských věcí (v současnosti ministr pro hospodářské věci 
a zahraniční obchod), který provádí výslechy a šetření věcí podléhajících lucemburskému 
právu i věcí podléhajících právu Společenství.  
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Pravomoci a postupy těchto dvou orgánů vycházejí v podstatě z nařízení 1/2003: 
• Inspektorát pro hospodářskou soutěž má rozsáhlé vyšetřovací pravomoci: žádosti 

o informace; přijímání prohlášení; kontroly a prohlídky podnikatelských prostor 
a jakýchkoliv jiných prostor a zabavování dokumentů (v závislosti na soudním 
povolení v případě prohlídek a zabavování dokumentů); jmenování odborníků 

• předseda Rady pro hospodářskou soutěž může nařídit dočasná opatření 
• mohou být uloženy různé sankce: jakékoliv donucovací opatření přiměřené podezření 

na porušování a nezbytné k účinnému ukončení porušování, pokuty, periodická penále 
• Rada pro hospodářskou soutěž může použít program shovívavosti 
• Rada pro hospodářskou soutěž může učinit závazky nabídnuté podniky závaznými 
• zajištění obchodních tajemství a důvěrných informací: za tímto účelem může být 

podána žádost předsedovi Rady pro hospodářskou soutěž 
• členové Rady pro hospodářskou soutěž a Inspektorátu pro hospodářskou soutěž a 

odborníci jmenovaní Inspektorátem pro hospodářskou soutěž jsou vázáni služebním 
tajemstvím 

• jsou zaručena práva dotčených stran na obhajobu: sdělení stížností Inspektorátem pro 
hospodářskou soutěž; nahlédnutí do spisu; slyšení v Radě pro hospodářskou soutěž 
před přijetím rozhodnutí; odvolání proti každému rozhodnutí ke správnímu soudu 

• Rada pro hospodářskou soutěž a Inspektorát pro hospodářskou soutěž musí 
spolupracovat s Evropskou komisí a s orgány pro hospodářskou soutěž členských států 
s ohledem na výměnu informací nebo dokumentů 

• Rada pro hospodářskou soutěž a Inspektorát pro hospodářskou soutěž pomáhají 
Evropské komisi při používání nařízení 1/2003 o provádění pravidel hospodářské 
soutěže a nařízení 139/2004 o kontrole spojování podniků 

• Inspektorát pro hospodářskou soutěž spolupracuje s vnitrostátními soudy. 
 
Tyto dva orgány pro hospodářskou soutěž byly konečně vytvořeny až na konci října 2004, 
kdy byli jmenováni jejich členové.  
 

Maďarsko 
Předseda Orgánu pro hospodářskou soutěž Maďarska (Gazdasági Versenyhivatal – GVH) 
a předseda Rady pro hospodářskou soutěž GVH vydali v prosinci 2003 dvě oznámení, obě 
vstoupila v platnost dne 1. ledna 2004. Jedná se o tato dvě oznámení: 
 
Oznámení 2/2003 o metodě stanovení pokut v antimonopolních věcech 
Díky tomuto oznámení je metoda výpočtu pokut GVH veřejná a průhledná. Tato metoda se 
v několika aspektech liší od metody popsané v pokynu ES pro metodu stanovení pokut. 
Narozdíl od pokynu ES neexistují předem vymezené výše pokut pro určité stupně nebo typy 
porušování, ale metoda staví na dvoufázovém procesu. V první fázi se přiřadí body některým 
charakteristikám porušení a na základě toho je určena základní výše pokuty. Zvažují se 
faktory jako závažnost porušování (včetně ohrožení hospodářské soutěže a dopadu porušování 
na trh), dále postoje k porušování (tj. aktivní, nebo pasivní), přičitatelnost atd. na stupnici 100 
bodů. Ve druhé fázi výpočtu se zvažují některé upravující faktory jako trvání a opakovaná 
povaha porušování. Lze-li určit zisky plynoucí z porušování, měla by se jejich výše 
ztrojnásobit a bude tvořit další základ pro výpočet. Výsledek tohoto výpočtu nesmí překročit 
oprávněně povolenou maximální úroveň 10 % čistého zisku podniku za předcházející 
obchodní rok a pokuta by také mohla být zmírněna, pokud by případ spadal pod shovívavé 
zacházení. 
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Oznámení 3/2003 o použití politiky shovívavosti 
Orgán GVH zpracoval svůj režim shovívavosti v plném souladu s programem shovívavosti 
ES. Nejzákladnější rysy maďarské politiky shovívavosti odpovídají rysům popsaným 
v oznámení ES. 
 
Byla obnovena dvě maďarská nařízení o blokové výjimce na základě povinnosti sbližovat 
právo zakotvené v Dohodě o Evropě, jelikož se předtím změnila nařízení ES o blokové 
výjimce, která sloužila jako východisko pro původní maďarská nařízení o blokové výjimce. 
Jedná se o tato dvě nařízení: 
− nařízení 18/2004. (II. 13.) Korm. vlády o výjimce ze zákazu omezování hospodářské 

soutěže některých skupin pojistných smluv, 
− nařízení 19/2004. (II. 13.) Korm. vlády o výjimce ze zákazu omezování hospodářské 

soutěže některých kategorií vertikálních dohod v odvětví motorových vozidel 
 
Dvě nová maďarská nařízení o blokové výjimce kopírují příslušná nařízení ES. 
 
V důsledku vstupu Maďarska do EU ztratil zákon X z roku 2002 o vyhlášení rozhodnutí 
č. 1/2002 Rady pro přidružení, kterým se mění rozhodnutí č. 2/96 Rady pro přidružení 
o provádění pravidel hospodářské soutěže přijatých podle čl. 62 odst. 3 Dohody o Evropě, 
kterou se stanoví přidružení Maďarské republiky na straně jedné a Evropských společenství 
a jejich členských států na straně druhé, svůj význam, a proto byl od 1. května 2004 zrušen. 
 
Zákon XXXI z roku 2003, kterým se upravuje maďarský zákon o hospodářské soutěži 
v důsledku přistoupení, vstoupil v platnost dne 1. května 2004. Ustanovení tohoto zákona se 
zaměřila výlučně na zavedení pravidel, která jsou nezbytná, aby se maďarský orgán pro 
hospodářskou soutěž a vnitrostátní soudy, které používají právní předpisy Společenství 
v oblasti hospodářské soutěže, mohly úspěšně zabývat úkoly, které vyplývají z pravidel 
Společenství. 
 

Malta 
Na základě přistoupení Malty k Evropské unii dne 1. května 2004 bylo v zákoně 
o hospodářské soutěži (kapitola 379, zákony Malty) provedeno několik změn. Změny hlavně 
zmocňují Úřad pro spravedlivou hospodářskou soutěž šetřit podezření na porušování článků 
81 a 82 Smlouvy o ES a umožňují Komisi pro poctivé obchodování používat pravidla 
hospodářské soutěže ES spolu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti hospodářské 
soutěže v souvislosti s protisoutěžními praktikami, které mají účinek na obchod mezi 
členskými státy. Zákon III z roku 2004, který vstoupil v platnost dne 1. května 2004, tak sladil 
zákon o hospodářské soutěži s nařízením 1/2003. Hlavní změny jsou tyto. 
 
Výklad 
Článek 2 zákona o hospodářské soutěži stanoví právní výklad některých klíčových slov a 
výrazů používaných v celém zákoně. Některé z těchto definic byly změněny a doplněny, aby 
odrážely decentralizované vyšetřování a použití článků 81 a 82 Smlouvy o ES Úřadem pro 
spravedlivou hospodářskou soutěž, případně Komisí pro poctivé obchodování. Většina 
důležitých změn je uvedena níže a jsou podtržené a zvýrazněné. 
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o „relevantním trhem“ se rozumí trh s výrobky v rámci Malty, v konkrétní oblasti či 
lokalitě v rámci Malty nebo mimo Maltu, který je či není omezený na konkrétní 
časové období, dobu nebo sezónu roku; 

 
o „restriktivní praktikou“ se rozumí dohoda mezi podniky, rozhodnutí přijaté 

sdružením podniků nebo společný postup, které jsou zakázané podle článku 5 
tohoto zákona nebo článku 81 Smlouvy o ES, anebo zneužití dominantního 
postavení jedním nebo více podniky, které je zakázané podle článku 9 tohoto 
zákona nebo článku 82 Smlouvy o ES. 

 
Do článku 2 zákona byly navíc zapracovány nové definice pro „Smlouvu o ES“, 
„Evropskou komisi“, „členské státy“ a „vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž“. 
 
Změna podstatných ustanovení (články 5 a 9) 
Čl. 5 podčlánek 1 zákona, který zakazuje 
 „jakoukoli dohodu mezi podniky, jakékoli rozhodnutí přijaté sdružením podniků a 

jakékoli jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo účinkem je zabránit, omezit 
nebo narušit hospodářskou soutěž v rámci Malty nebo libovolné části Malty…“, 

 
nyní obsahuje dva nové podčlánky 5 a 6, které provádějí článek 3 nařízení 1/2003, 
a stanoví: 
 „5) Článek 81 Smlouvy o ES se použije i tehdy, pokud jakákoli dohoda mezi 

podniky, jakékoli rozhodnutí přijaté sdružením podniků a jakékoli jednání ve 
vzájemné shodě mohou výrazně ovlivnit obchod mezi Maltou a jedním nebo více 
členskými státy. 

 
 „6) Použití podčlánků 1, 2 a 3 nepředstavuje zákaz dohod, rozhodnutí přijatých 

sdružením podniků nebo jednání ve vzájemné shodě, které mohou ovlivnit obchod 
mezi členskými státy, které však neomezují hospodářskou soutěž ve smyslu čl. 81. 
odst. 3 Smlouvy o ES nebo na které se vztahuje nařízení o použití čl. 81. odst. 3 
Smlouvy o ES. 

 
Článek 9, který dříve pouze zakazoval zneužití dominantního postavení na Maltě nebo 
v jakékoliv části Malty, nyní také zahrnuje nový podčlánek 5, který stanoví, že: 
„Článek 82 Smlouvy o ES se použije také tehdy, jestliže zneužití podnikem může 
ovlivnit obchod mezi Maltou a jakýmkoliv členským státem nebo státy” 
 
Změna procesních ustanovení 
Byly vypuštěny články 7 (který stanovil jednotlivé výjimky) a 10 (který stanovil negativní 
atesty); v důsledku toho nyní podniky musí projít vlastním posouzením, aby určily, zda 
splňují podmínky pro výjimku podle čl. 5 odst. 3. 

 
Podnik nebo sdružení podniků, které vznáší nárok na výhodu čl. 5 odst. 3, nese důkazní 
břemeno ohledně splnění podmínek uvedeného podčlánku (čl. 5 odst. 4). 
 
Rozšíření vyšetřovacích pravomocí (článek 12) 
Změny čl. 12 odst. 1 rozšířily pravomoci ředitele Úřadu pro spravedlivou hospodářskou 
soutěž zahajovat šetření. Šetření se tedy provádějí: 

 na jeho vlastní návrh nebo 
 na žádost ministra zodpovědného za obchod nebo 
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 na základě přiměřeného písemného tvrzení o porušení ustanovení zákona stěžovatelem 
 na žádost určeného vnitrostátního orgánu pro hospodářskou soutěž, jakéhokoliv 
členského státu nebo Evropské komise 

 
Čl. 12A odst. 1 stanoví pravomoc ředitele vydat po uzavření šetření odůvodněné rozhodnutí, 
kterým se shledává porušování podle článků 5 nebo 9 (jsou-li omezeny na místní podmínky). 
Avšak v případě vážného porušování čl. 5 odst. 1 nebo čl. 9 odst. 1 čl. 12A odst. 2 ředitele 
zavazuje podat zprávu o svých zjištěních Komisi pro poctivé obchodování. Čl. 12A odst. 3 byl 
zákonem III z roku 2004 přidán za účelem rozšíření této povinnosti ředitele s ohledem na 
údajná porušení článků 81 nebo 82. V obou případech tedy to, zda došlo k porušování, určí 
Komise pro poctivé obchodování. 
 
Čl. 33 odst. 2, který stanoví pravomoc ministra zodpovědného za obchod vytvářet předpisy, jež 
se týkají některých záležitostí podle zákona o hospodářské soutěži, byl také změněn a stanoví 
pravomoc vytvářet předpisy, které umožní používání nařízení 1/2003. Tyto předpisy mohou 
zejména stanovit: 

(i) pravomoc Úřadu pro spravedlivou hospodářskou soutěž provádět společná šetření, 
spolupracovat a vyměňovat si informace s jinými vnitrostátními orgány pro 
hospodářskou soutěž.  
(ii) postup pro spolupráci mezi Komisí pro poctivé obchodování, Evropskou komisí, 
vnitrostátními soudy a orgány pro hospodářskou soutěž; 
(iii) pravomoc zrušit nebo snížit použitelnou pokutu v šetřeních kartelů. 

 
Opravné prostředky za porušování 
Článek 13 byl úplně nahrazen zákonem III z roku 2004, který stanoví pravomoc ředitele 
Úřadu pro korektní hospodářskou soutěž vydávat podle svého vlastního uvážení po vydání 
rozhodnutí, kterým se shledává porušování čl. 5 odst. 1 nebo čl. 9 odst. 1 zákona 
o hospodářské soutěži, příkazy k zastavení činnosti nebo příkazy k dodržování předpisů. 
V případě vážných porušování čl. 5 odst. 1 a čl. 9 odst. 1 zákona a porušování článků 81 a 82 
Smlouvy o ES má pravomoc vydat příkaz k zastavení činnosti nebo příkaz k dodržování 
předpisů výhradně Komise pro poctivé obchodování. 

• příkaz k zastavení činnosti je definován jako příkaz okamžitě zastavit účast na 
takovéto dohodě, rozhodnutí, praktice nebo jednání; 

• příkaz k dodržování předpisů stanoví opravné prostředky z hlediska tržního chování, 
nebo strukturální opravné prostředky (přiměřené spáchanému porušování) určené 
dotčenému podniku nebo podnikům za účelem porušování okamžitě a účinně ukončit. 

- strukturální opravné prostředky lze uložit pouze tehdy, pokud buď neexistuje 
stejně účinný opravný prostředek z hlediska tržního chování nebo pokud by 
každý takový stejně účinný opravný prostředek z hlediska tržního chování byl 
pro dotčený podnik větší zátěží než strukturální opravný prostředek. 

 
Změny, které odrážejí „přímý účinek“ článku 81 Smlouvy o ES 
Před zákonem III z roku 2004 předchozí čl. 16 odst. 1 zákona o hospodářské soutěži stanovil, 
že jestliže Komise pro poctivé obchodování prohlásí, že jakákoliv dohoda, rozhodnutí nebo 
praktika porušuje ustanovení článku 5, bude každý, kdo po zveřejnění tohoto rozhodnutí učiní 
cokoliv podle této dohody, rozhodnutí nebo praktiky, vinen z přestupku proti uvedenému 
článku. Nový čl. 16 odst. 1 nyní stanoví, že: 
 

„Každý, kdo poruší články 5 nebo 9 tohoto zákona nebo články 81 či 82 
Smlouvy o ES, je vinen z přestupku podle tohoto zákona.” 
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V důsledku toho lze nyní uložit trestní sankce (viz níže) za porušování spáchaná i před 
příslušným rozhodnutím Úřadu pro spravedlivou hospodářskou soutěž nebo Komise pro 
poctivé obchodování, kterým se shledává porušování, a bez ohledu na to, že porušování bylo 
po tomto rozhodnutí případně zastaveno. 
 
Výměna informací 
Čl. 33 odst. 2, který stanoví pravomoc ministra zodpovědného za obchod vytvářet předpisy, 
které se týkají některých záležitostí podle zákona o hospodářské soutěži, byl pozměněn a mj. 
stanoví „pravomoc Úřadu pro spravedlivou hospodářskou soutěž provádět společná šetření, 
spolupracovat a vyměňovat si informace s jinými vnitrostátními orgány pro hospodářskou 
soutěž“ i „postup pro spolupráci mezi Komisí pro poctivé obchodování, Evropskou komisí, 
vnitrostátními soudy a orgány pro hospodářskou soutěž.“ 

 
Sankce 
Zákon o hospodářské soutěži stanoví trestní sankce za porušování svých ustanovení od svého 
přijetí v roce 1995. Toto penále je peněžité povahy a v případě porušení článků 5 nebo 9 
zákona spočívá v pokutě v rozmezí od 1 do 10 % obratu podniku zodpovědného za porušení 
práva za předpokladu, že tato pokuta není nižší než 3 000 maltských lir. 
 
Jednací řád Komise pro poctivé obchodování 
Dodatek k zákonu o hospodářské soutěži, který stanoví některá procesní pravidla ve vztahu ke 
Komisi pro poctivé obchodování, byl zákonem III z roku 2004 také pozměněn, aby se v něm 
projevil vstup Malty do EU. 
 
Pravidlo 8 písm. c) dodatku se týká možnosti Evropské komise ve všech případech, které 
souvisejí s použitím článků 81 nebo 82 Smlouvy o ES, podávat podání k jakékoliv záležitosti 
Komisi pro poctivé obchodování a předkládat dokumenty nebo jiné důkazy, které mohou být 
v dané věci relevantní. Navíc bylo pozměněno znění pravidla 13, které objasňuje, že při 
výkladu zákona Komise pro poctivé obchodování čerpá z rozsudků Soudu prvního stupně 
a Soudního dvora Evropského společenství i z příslušných rozhodnutí a prohlášení Evropské 
komise, včetně interpretačních oznámení a sekundárních právních předpisů, které se týkají 
hospodářské soutěže. 
 

Nizozemsko 
Použití pravidel hospodářské soutěže Evropského společenství (kapitola 10 paragraf 88 
zákona o hospodářské soutěži) 
Jako orgán pro hospodářskou soutěž pro Nizozemsko, jak je uvedeno v nařízení 1/2003, 
a jako schválený orgán, jak uvádí nařízení 139/2004, je určen generální ředitel a vykonává 
stávající pravomoci podle předpisů, které vycházejí z článku 83 Smlouvy o ES, o používání 
článku 81 Smlouvy o ES a článku 82 Smlouvy o ES i stávající pravomoc podle článku 84 
Smlouvy o ES určovat přípustnost dohod o hospodářské soutěži a zneužití dominantního 
postavení na společném trhu. 

 
Sankce / zvýšení maximální pokuty straně, která porušuje povinnost spolupracovat (článek 69 
zákona o hospodářské soutěži) 
Generální ředitel může uložit straně, která jedná v rozporu s paragrafem 5:20 odst. 1 zákona 
o obecném správním právu v souvislosti s úředníky, jak je uvedeno v paragrafu 50 odst. 1, 
paragrafu 52 odst. 1 nebo paragrafu 89g odst. 1, pokutu, která nepřesahuje 450 000 EUR, 
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nebo jestliže se jedná o podnik či sdružení podniků a jestliže je tato částka vyšší, pokutu, která 
nepřesahuje 1 % obratu podniku, respektive společného obratu podniku, který tvoří sdružení 
podniků, ve finančním roce, jenž předcházel rozhodnutí. 

 
Jiné otázky 
Zrušení systému oznamování pro dohody (článek 17 zákona o hospodářské soutěži) 
a zavedení systému zákonné výjimky (článek 6.3 zákona o hospodářské soutěži) 
 

Rakousko 
V roce 2004 byly zpracovány předlohy zákonů s ohledem na novelu zákona o hospodářské 
soutěži a na přijetí nového zákona o kartelech; zavedení hodnotícího postupu (veřejná 
konzultace) bylo naplánováno na zimu 2005. 
 
Po poslední reformě, která byla v zásadě institucionální, musí být nyní podstatné rakouské 
právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže více sladěny s právními předpisy Společenství. 
Ústředním bodem reformy je zavedení systému zákonné výjimky a ustanovení striktně 
přizpůsobených článkům 81 a 82 Smlouvy o ES; účinnost vynucování by mělo dále zlepšit 
výslovné zavedení možnosti ze zákona udělit statut hlavního svědka.  
 

Polsko 
V Polsku jsou pravidla hospodářské soutěže stanovena v souladu se zákonem ze dne 
15. prosince 2000 o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele („zákon o hospodářské 
soutěži a ochraně spotřebitele“, „polský zákon o hospodářské soutěži“), který vstoupil 
v platnost dne 1. dubna 2001. Tento zákon odpovídá právním předpisům EU, zejména 
článkům 81 a 82 Smlouvy o ES. Článek 5 zákona o hospodářské soutěži a ochraně 
spotřebitele4 stanoví zákaz dohod, které omezují hospodářskou soutěž, zatímco článek 8 
zakazuje zneužívání dominantního postavení na trhu. 
 
Zákaz zakotvený v článku 5 není použitelný, jestliže společný podíl na trhu stran dohody 
nepřesahuje 5 % u horizontálních dohod a 10 % u vertikálních dohod v případě, kdy 
porušování nezahrnovalo stanovení cen, kontrolu nebo omezování výroby, sdílení trhu nebo 
stanovení podmínek nabídek pro řízení pro veřejné zakázky. 
 
Rada ministrů může vydávat nařízení o blokové výjimce na základě článku 7. V současnosti 
je v platnosti 5 těchto nařízení. Systém oznamování jednotlivých výjimek v Polsku nikdy 
neexistoval. 
 
Podle polského zákona o hospodářské soutěži byly povinnosti antimonopolního orgánu 
svěřeny předsedovi Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele (ÚHSOS). 
Vysvětlující a antimonopolní řízení může zahájit předseda úřadu na základě podnětu nebo 
z úřední moci. Předseda ÚHSOS má také pravomoc nařizovat provedení kontrol. 
 
Vyšetřovací pravomoci polského orgánu pro hospodářskou soutěž 
Předseda úřadu může požádat podniky nebo jejich sdružení o všechny nezbytné informace. 
Schválený zaměstnanec ÚHSOS nebo Obchodní inspekce („inspektor“) může: 

                                                 
4  Není-li uvedeno jinak, jsou všechny články citované v polském příspěvku ze zákona o hospodářské 
soutěži a ochraně spotřebitele. 
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• vstupovat do prostor, budov, místností nebo jiných míst a dopravních prostředků, které 
patří kontrolovanému podnikateli, a požadovat dokumenty, které se vztahují k předmětu 
kontroly, a také si dělat poznámky; 

• požadovat od kontrolovaného podnikatele ústní vysvětlení, která se týkají předmětu 
kontroly; 

• prohledávat prostory podle příkazu soudu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele, 
vydaného na žádost předsedy úřadu. Prohlídku může provést inspektor nebo (na pokyn 
předsedy úřadu) policie; 

• zabavit dokumenty, které mohou sloužit v případu jako důkaz. 
 
Předseda úřadu může také předvolávat a vyslýchat svědky a pořádat slyšení, na která má 
pravomoc předvolat strany a svědky, i požadovat odborné stanovisko. 
 
Jestliže jsou informace předložené podnikem v průběhu šetření nepravdivé, zavádějící nebo 
jestliže podnik odmítne poskytnout informace požadované orgánem v průběhu šetření nebo 
odmítne spolupracovat s orgánem v průběhu kontroly, může předseda úřadu uložit dotčenému 
podniku pokutu až 50 000 000 EUR. 
 
Informace shromážděné předsedou úřadu v průběhu řízení mohou být použity pouze v jiném 
řízení vedeném orgánem pro hospodářskou soutěž nebo v trestním řízení. 
 
Jestliže antimonopolní šetření potvrdí existenci protisoutěžní praktiky, přijme předseda 
ÚHSOS rozhodnutí, jímž se zakazuje dohoda nebo praktika a ukládá se podnikatelům, kteří se 
porušují právo, sankce (mohou být uděleny pokuty až 10 % obratu z předcházejícího 
obchodního roku). Podle polského zákona o hospodářské soutěži podléhají antimonopolní 
rozhodnutí vydaná předsedou odvolání u Soudu pro hospodářskou soutěž a ochranu 
spotřebitele. 
 
Pravidla kontroly spojování podniků stanovená v zákoně z roku 2000 jsou velmi úzce sladěna 
s ustanoveními nařízení ES o spojování podniků. V případech, kdy obrat stran, které se 
podílejí na spojení, přesahuje 50 000 000 EUR, existuje oznamovací povinnost před 
dokončením spojení (článek 12). Článek 13 stanoví seznam výjimek z povinnosti oznámit 
spojení. V polských pravidlech kontroly spojení platí zkouška významného bránění účinné 
hospodářské soutěži. Dále polský zákon o hospodářské soutěži stanoví důvody pro vydání 
podmíněných schválení předsedou ÚHSOS v případě potřeby. 
 
Krátký popis hlavního legislativního vývoje 
Dne 1. května 2004 vstoupil v platnost zákon, kterým se pozměňuje zákon o hospodářské 
soutěži a ochraně spotřebitele. Cílem výše uvedených změn bylo harmonizovat polská 
pravidla politiky hospodářské soutěže s ustanoveními EU, zejména s nedávno přijatým 
nařízením 1/2003 a s nařízením 139/2004. V souladu s dotyčnými změnami byl jako orgán 
pro hospodářskou soutěž zodpovědný za používání článků 81 a 82 Smlouvy o ES určen 
předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele. Do polského právního 
systému byla zavedena nová opatření, která existovala v právním systému EU, jako předběžná 
opatření, závazky, program shovívavosti. 
 
Za účelem úplného sladění polských pravidel hospodářské soutěže s nařízením 1/2003 byla 
modernizována procesní pravidla, která se týkají zamítnutí podnětů, přerušení řízení 
a ukončení řízení. Do zákona o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele byla také zahrnuta 
nová ustanovení o výměně informací, kontrolách a prohlídkách. 
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Zkoušku dominance nahradila zkouška významného bránění účinné hospodářské soutěži – 
podle článku 17 schválí předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele 
spojení, jestliže nepovede k omezení hospodářské soutěže na trhu zejména vytvořením nebo 
posílením dominantního postavení na trhu. Podle doporučení a připomínek institucí EU 
a OECD byl z polského zákona o hospodářské soutěži odstraněn článek 13.2. Ten uváděl, že 
podnik není povinen oznámit spojení, jestliže společný podíl stran na trhu nepřesahuje 20 %. 
Dalším ustanovením odstraněným ze zákona byl článek 94.4, což znamená, že od 1. května 
2004 neexistuje v polském právu možnost oznámení spojení ex post. 
 
Pokud jde o soudní řízení ve věcech hospodářské soutěže: 
• byla zavedena další soudní instance pro věci hospodářské soutěže – proti rozsudkům 

Soudu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele se nyní lze odvolat k Odvolacímu 
soudu (předtím mohly strany podat pouze kasaci proti rozsudku Soudu pro hospodářskou 
soutěž a ochranu spotřebitele k Nejvyššímu soudu), když dne 18. srpna 2004 vstoupila 
v platnost novela občanského soudního řádu; 

• podle novely občanského soudního řádu, která se používá od 1. května 2004, je v polském 
právním systému stanoven ve věcech hospodářské soutěže postup osoby oprávněné pro 
procesní úkony v soudním řízení, aniž je jeho účastníkem. 

 
Určené orgány pro hospodářskou soutěž 
Od 1. května 2004 bylo vynucování článků 81 a 82 Smlouvy o ES svěřeno předsedovi Úřadu 
pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele. Důvody tohoto určení stanoví čl. 24 odst. 1a 
polského zákona o hospodářské soutěži. 
 
Program shovívavosti 
Do novely polského zákona o hospodářské soutěži byla zahrnuta nová ustanovení 
o shovívavém přístupu k podniku, který předloží informace o kartelu (články 103a a 103b). 
Podniku, který se účastní kartelu a který jako první poskytne orgánu pro hospodářskou soutěž 
informace postačující k zahájení řízení ve věci kartelu nebo důkazy, které umožňují přijmout 
rozhodnutí o existenci kartelu, může být poskytnuta úplná imunita od uložení pokut – za 
předpokladu, že jsou splněny některé podmínky (spolupráce v průběhu šetření, okamžité 
ukončení účasti v kartelu, žadatel nesmí být iniciátorem ani podněcovatelem kartelu, 
informace nebo důkazy předložené žadatelem by již orgán neměl mít k dispozici). Podle 
polského programu shovívavosti je snížení pokuty možné u podniků, které se účastní kartelu 
a poskytnou předsedovi ÚHSOS důkazy o kartelu, ale nesplňují podmínky vyžadované 
k získání úplné imunity. Pravidla vyřizování žádostí o shovívavost jsou stanovena v nařízení 
Rady ministrů ze dne 18. května 2004, které vstoupilo v platnost dne 22. června 2004. 
 
Kontroly 
Podle článku 22 nařízení 1/2003 může předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu 
spotřebitele povolit účast zaměstnance vnitrostátního orgánu pro hospodářskou soutěž na 
kontrole. 
 
Od 1. května 2004 může polský orgán pro hospodářskou soutěž podle článku 61a zákona 
o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele provádět kontroly bez zahájení samostatného 
šetření, včetně prohlídek, v případě, že podnik protestuje proti kontrole provedené Komisí 
nebo vnitrostátním orgánem pro hospodářskou soutěž na základě nařízení 1/2003 nebo 
nařízení 139/2004. Může také provádět kontroly bez zahájení samostatného řízení, jestliže 
použije článek 22 nařízení 1/2003 nebo článek 12 nařízení 139/2004. 
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Nově přijatý článek 58.1a zákona o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele uvádí, že 
v naléhavých případech, jestliže existuje přiměřené podezření, že dochází k vážnému 
porušování, lze před oficiálním zahájením řízení polským orgánem pro hospodářskou soutěž 
vydat soudní příkaz ke kontrole. 
 
Smyslem existence opětovného přijímání pravidel kontrol a prohlídek bylo dát polskému 
orgánu pro hospodářskou soutěž účinnější nástroje v procesu zjišťování skutečností – proto 
byl rozšířen katalog dokumentů a nepodnikatelských prostor, které podléhají prohlídce. 
 
Osoba oprávněná k procesním úkonům v soudním řízení, aniž je jeho účastníkem 
Novela polského zákona o hospodářské soutěži z roku 2004 zavedla do polského právního 
systému postup osoby oprávněné pro procesní úkony v soudním řízení, aniž je jeho 
účastníkem. Článek 479.6a občanského soudního řádu umožňuje podání písemných nebo 
ústních vyjádření příslušnými orgány pro hospodářskou soutěž k otázkám, které se týkají 
použití článků 81 a 82 Smlouvy o ES. 
 
Výměna informací 
Za účelem harmonizace polského práva s ustanoveními o výměně informací zahrnutými 
v nařízení 1/2003 byl pozměněn článek 65 – byl přidán odstavec 3, podle kterého je povoleno 
používat (na základě nařízení 1/2003) v průběhu řízení informace shromážděné předsedou 
Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele. Informace přijaté ÚHSOS na základě 
článku 12 nařízení 1/2003 lze v průběhu řízení použít pouze s ohledem na podmínky, za 
kterých byly předány, včetně závazku neuložit sankce. 
 
Nahlížení do spisu 
Od 1. května 2004 může být odůvodněno omezení práva na nahlížení do spisu; nejen kvůli 
riziku prozrazení obchodních tajemství nebo jiných zákonně chráněných tajemství, ale také 
kvůli potřebě chránit veřejný zájem, jak vyplývá z novely článku 62 zákona o hospodářské 
soutěži a ochraně spotřebitele. Toto omezení může být použitelné na každého, nejen na strany 
řízení. 
 
Nová procesní pravidla 
Šetření věci v oblasti hospodářské soutěže je ukončeno do 5 měsíců od data zahájení (dříve to 
byly 4 měsíce). Předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele ukončí řízení 
nebo zamítne podnět, jestliže se věcí zabývá Evropská komise. Jestliže se věcí zabývá orgán 
pro hospodářskou soutěž jiného členského státu, může předseda úřadu ukončit nebo přerušit 
řízení nebo zamítnout podnět. 
 
Sankce 
Ustanovení, které uvádí, že pokuta uložená podniku, jenž porušil pravidla hospodářské 
soutěže v Polsku, nesmí překročit 5 000 000 EUR, bylo v souladu s výše uvedenou novelou 
odstraněno. Od 1. května 2004 se sankce za porušení podstatných pravidel hospodářské 
soutěže vypočítávají pouze s odkazem na obrat podniku v průběhu předcházejícího 
obchodního roku (pokuty nesmí překročit 10 % obratu). To znamená, že pokuta uložená 
podnikateli, může být daleko větší než strop ve výši 5 000 000 EUR v předchozím znění 
polského zákona o hospodářské soutěži. 
 

Portugalsko 
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V roce 2004 nedošlo v portugalských pravidlech hospodářské soutěže k žádnému 
legislativnímu vývoji / změnám. 
 

Slovinsko 
Nový systém používání článků 81 a 82 Smlouvy o ES v Evropské unii si ve Slovinsku 
vyžádal určité přizpůsobení na vnitrostátní úrovni, hlavně co se týče procesních záležitostí. 
V roce 2004 byly zapotřebí změny ZPOHS5 s odkazem na nařízení 1/2003. Byl zrušen systém 
oznamování dohod a byl zaveden systém zákonné výjimky. Podle nedávných změn byl jako 
příslušný orgán pro používání článků 81 a 82 Smlouvy o ES určen Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže. Dále byly zavedeny některé nové typy rozhodnutí, včetně rozhodnutí 
o závazcích.  

 

Slovensko 
Antimonopolní úřad Slovenské republiky připravil novelu zákona č. 136/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže – zákon č. 204/2004, který vstoupil v platnost dne 1. května 2004 
a zavedl tyto změny: 
 
Program shovívavosti 
Novela zákona rozšířila možnost využívat program shovívavosti rozlišením dvou různých 
situací ve dvou nezávislých ustanoveních zákona – neuložení pokuty a uložení pokuty snížené 
o 50 %. Byly určeny podmínky vynucování závislého ustanovení. Pro použití 50% snížení 
pokuty uložené podniku, který se podílí na horizontální dohodě, jež omezuje hospodářskou 
soutěž, se vyžadují pouze dvě podmínky: 

a) podnik poskytne z vlastní iniciativy významné důkazy, které ve spojení s informacemi 
a dokumenty, jež má úřad již k dispozici, úřadu umožňují dokázat porušení zákazu podle 
článku 4 nebo zvláštních právních předpisů; 
b) podnik ukončí účast na dohodě, která omezuje hospodářskou soutěž, nejpozději v době, 
kdy poskytl důkazy podle písmene a). 
 

Úřad očekává, že změny zjednoduší používání programu shovívavosti v praxi.  
 
Kontroly 
Na základě nařízení 1/2003 zavedly změny možnost provádět kontrolu v soukromých 
prostorech podniků, jak pro úřad, tak pro Komisi na základě soudního povolení. Úřad má 
novou kompetenci předložit soudu předlohu pro vydání schválení kontroly. Při provádění 
kontroly byla rozšířena práva zaměstnanců úřadu: 

a) zapečetit informace nebo dokumenty nebo zapečetit na určitou dobu budovy a prostory, 
ve kterých probíhá kontrola, a v míře nutné k tomu, aby úřad provedl šetření;  
b) odnést informace a dokumenty na dobu nezbytně nutnou s cílem pořídit opisy nebo 
získat přístup k informacím – jestliže úřad nemůže, hlavně z technických důvodů, získat 
přístup k informacím nebo pořídit opisy dokumentů v průběhu kontroly. Úřad o tom učiní 
záznam v podobě zápisu. 

 
Po neúspěšné žádosti o vstup mají zaměstnanci úřadu nárok vynutit si vstup do všech budov, 
prostor a dopravních prostředků. V průběhu kontroly mají zaměstnanci úřadu nárok po 

                                                 
5  Zákon o předcházení omezování hospodářské soutěže (Úřední věstník Slovinské republiky, č. 56/1999 
a 37/2004). 
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neúspěšné žádosti o informace a dokumenty zkontrolovat budovy, prostory nebo dopravní 
prostředky a vynutit si přístup k informacím a dokumentům překonáním odporu nebo 
vytvořené překážky. Úřad má nárok přizvat jiné osoby schopné zajistit překonání překážky. 
Úřad o tom učiní záznam v podobě zápisu. 
 
Osoba oprávněná k procesním úkonům v soudním řízení, aniž je jeho účastníkem 
Zákonem č. 204/2004 Sb. byl také pozměněn občanský soudní řád, podle kterého může 
Komise a úřad předkládat písemná prohlášení o právních skutečnostech, které přímo souvisejí 
s předmětem řízení, kdy soud vynucuje ustanovení zvláštního předpisu. Soud může vyhovět 
žádosti Komise nebo úřadu o ústní prohlášení. 
 
Pro účely přípravy dotyčného prohlášení je soud povinen umožnit Komisi a úřadu nahlédnout 
do spisu a pořizovat si z něj výpisy a opisy. Na základě žádosti Komise a úřadu je soud také 
povinen poskytnout opisy jakýchkoliv dokumentů, které souvisejí s předmětem a jsou nutné 
pro přípravu prohlášení. 
 
Výměna informací 
Jelikož povinnost informovat Komisi nebo Evropský soudní dvůr vyplývá přímo ze Smlouvy 
a z nařízení 1/2003, nebyla zahrnuta žádná ustanovení související s výměnou informací. 
 
Určené orgány pro hospodářskou soutěž 
Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže zavedla v této oblasti několik významných 
změn. 
 
Čl. 22 odst. 1 písm. b) zákona zajišťuje úřadu obecné právo vydat rozhodnutí, že jednání nebo 
činnost podniku je zakázána podle zákona o ochraně hospodářské soutěže (vnitrostátní právní 
předpis) nebo podle zvláštních právních předpisů (články 81 a 82 Smlouvy o ES); rozhoduje 
o uložení povinnosti upustit od tohoto jednání a povinnosti napravit protiprávní stav. 
Znamená to, že úřad je kompetentní provést řízení v případě porušení evropských právních 
předpisů v oblasti hospodářské soutěže. 
 
Novela zákona zároveň určila, že procesní ustanovení zákona o ochraně hospodářské soutěže 
i ustanovení, kterým se umožňuje ukládat pokuty (články 22 až 40 zákona) se použijí také na 
postup úřadu, kdy úřad posuzuje činnosti a kroky podniků podle zvláštního právního předpisu 
(nařízení 1/2003). 
 
Sankce 
Uvedená novela zavedla několik významných změn, pokud jde o ukládání pokut a jejich výši. 
Především je významně rozšířena možnost uložit sankci podniku za nesplnění rozhodnutí 
úřadu. Úřad může uložit pokutu podniku, který nesplňuje nějakou podmínku, podniku, který 
neplní rozhodnutí úřadu, nebo podniku, který porušil zákaz vykonávat práva a povinnosti, jež 
vyplývají ze spojení, pokud úřad neudělil výjimku, až do výše 10 % obratu podniku. 
 
Novým prvkem je také možnost uložit pokutu orgánům státní správy, které v průběhu výkonu 
státní správy, orgánům místní samosprávy, které v průběhu výkonu samosprávy 
a přeneseného výkonu státní správy, a zvláštním zájmovým orgánům, které v průběhu 
přeneseného výkonu státní správy poskytují zřejmou podporu, jež zvýhodňuje některé 
podniky nebo jinak omezuje hospodářskou soutěž, až do výše 2 000 000 SKK (přibližně 
50 000 EUR). Před novelou bylo možné orgán pouze varovat nebo požádat o opravný 
prostředek a informovat nadřízený orgán. 
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Úřad může také uložit pokutu až do výše 5 000 000 SKK (přibližně 125 000 EUR) podniku 
nebo právnické osobě, která nesplní povinnost předložit úřadu požadované dokumenty nebo 
informace ve stanovené lhůtě nebo předloží nepravdivé či neúplné dokumenty nebo informace 
nebo neumožní jejich prozkoumání či vstup do svých podnikatelských nebo 
nepodnikatelských prostor. Mezi změnami politiky sankcí lze pozorovat také změny 
programu shovívavosti. 

Jiné otázky 
V souladu s nařízením 1/2003 může úřad ukončit řízení ve věci zneužití dominantního 
postavení a dohod, které omezují hospodářskou soutěž, prostřednictvím rozhodnutí, kterým se 
ukládá podniku požadavek splnit závazky předložené podnikem úřadu pro účely odstranění 
případných omezení hospodářské soutěže. Úřad může toto rozhodnutí vydat na určité období.  

Úřad také může toto rozhodnutí z vlastní iniciativy upravit nebo zvrátit, jestliže:  
a) se podmínky, které byly pro vydání rozhodnutí rozhodné, po vydání rozhodnutí podstatně 
změnily;  
b) podnik neplní závazky uložené rozhodnutím úřadu; nebo 
c) informace poskytnuté podnikem, které byly pro vydání rozhodnutí rozhodné, byly neúplné 
nebo nepravdivé. 

Finsko 
Vládní předloha zákona, kterou se mění finský zákon o omezeních hospodářské soutěže 
(zákon o hospodářské soutěži), byla parlamentu předložena dne 19. února 2004. Pozměněný 
zákon o hospodářské soutěži se vynucuje od 1. května 2004. Změny zákona o hospodářské 
soutěži vyplývají do velké míry z reformy systému vynucování pravidel hospodářské soutěže 
ES. Harmonizace většinou ovlivňuje posuzování omezení hospodářské soutěže, která 
souvisejí s dohodami o odběru a dodávkách. Z harmonizace také vyplývá rozšíření rozsahu 
působnosti zásady zákazu ve finských právních předpisech o hospodářské soutěži.  
 
Zákon o hospodářské soutěži nyní zahrnuje pravidla, která odpovídají článkům 81 a 82 
Smlouvy o ES. Podobně jako čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES nový článek 4 zakazuje omezení 
hospodářské soutěže založená na dohodách. Jako článek 82 Smlouvy o ES článek 6 zakazuje 
zneužití dominantního postavení. Článek 4 se týká horizontálních dohod mezi soutěžiteli 
i vertikálních dohod, které souvisejí s dohodami o dodávkách a distribuci. Dále článek 4 
nahrazuje bývalý článek o zákazu zachování cen při dalším prodeji a článek 9, který se dříve 
používal na dohody o dodávkách a distribuci. Bez ohledu na zákaz zachování cen při dalším 
prodeji byla povolena omezení hospodářské soutěže, která se týkají dohod o dodávkách 
a distribuci, kdyby neměly škodlivé účinky na hospodářskou soutěž. Nyní jsou všechna 
omezení hospodářské soutěže, která souvisejí s distribučními kanály, upravena zásadou 
zákazu v článku 4 a článek 5 zákona o hospodářské soutěži obsahuje zákonnou výjimku, která 
odpovídá čl. 81 odst. 3 Smlouvy o ES. V rámci reformy bylo upuštěno od systému 
vnitrostátních výjimek a negativních atestů a bylo změněno přímé používání pravidla výjimek 
obsaženého v zákoně. Jelikož se zákon o hospodářské soutěži používá ve shodě s pravidly 
hospodářské soutěže EU, odkazuje se na oznámení Komise de minimis i na nařízení Komise 
o blokové výjimce a na související oznámení jako na interpretační vodítko. 
 
V kontextu reformy byla také revidována ustanovení o rozsahu pokut za porušování a byl 
zaveden systém neukládání pokut v kartelových věcech. První společnosti, která sdělí 
existenci kartelu, bude podle článku 9 poskytnuta imunita vůči jakékoliv pokutě, jestliže 



 

 29

společnost: 1) poskytne Orgánu pro hospodářskou soutěž Finska (OHSF) informace 
o omezení hospodářské soutěže, které mu umožní do omezení zasáhnout, 2) poskytne 
informace dříve, než je OHSF získá odjinud, 3) poskytne OHSF veškeré informace 
a dokumenty v jejím vlastnictví, 4) spolupracuje s OHSF v průběhu celého šetření omezení 
hospodářské soutěže a 5) zastavila nebo zastaví svou účast na omezení, jakmile poskytne 
informace. Budou-li tyto podmínky splněny, nepodá OHSF návrh obchodnímu soudu na 
uložení pokuty za porušování hospodářské soutěže dotyčné společnosti. První člen, který 
informuje o kartelu, tedy získá imunitu. Imunitu lze poskytnout pouze jednomu členu kartelu. 
Pokuty jiným členům kartelu mohou být také sníženy podle nového článku 8, jestliže OHSF 
značně pomohou při šetření kartelu. Podle článku 8 je snížení nebo neuložení pokut možné 
s ohledem na všechna omezení hospodářské soutěže. Maximální částka pokuty nepřekročí 10 
procent celkového obratu dotčeného obchodního podniku nebo sdružení obchodních podniků 
v předcházejícím roce. 
 
Určenými vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž jsou OHSF a obchodní soud. 
Pravomoci orgánů pro hospodářskou soutěž byly v reformě revidovány. Rozhodnutí ukončit 
zakázanou praktiku bude nyní vydávat OHSF, nikoliv obchodní soud. Proti rozhodnutím 
OHSF je odvolání k obchodnímu soudu a soud má v kompetenci ukládat pokuty za 
porušování hospodářské soutěže. Proti rozhodnutím obchodního soudu se lze odvolat 
k Nejvyššímu správnímu soudu. Schválení rozhodnutí Komise, kterým se nařizuje kontrola 
nepodnikatelských prostor, může poskytnout obchodní soud. OHSF má nezbytné pravomoci, 
aby mohl pomáhat Komisi. 
 

Švédsko 
Švédské právní předpisy byly přizpůsobeny nařízení 1/2003 dne 1. července 2004. Hlavní 
změny švédského zákona o hospodářské soutěži, které se týkají používání nařízení 1/2003, 
jsou uvedeny níže. 
 
Za účelem splnění informační povinnosti soudů bylo vydáno nařízení, které uvádí: „Když 
tribunál nebo obchodní soud přijme rozsudek nebo vydá konečné rozhodnutí, které se týká 
používání článku 81 nebo 82 Smlouvy o ES, je opis rozsudku nebo rozhodnutí tentýž den 
odeslán Orgánu pro hospodářskou soutěž.” 
 
Byly také provedeny změny švédského zákona o hospodářské soutěži, které přizpůsobují 
používání vnitrostátních pravidel novému systému používání ES. Podniky již nemohou od 
Orgánu pro hospodářskou soutěž Švédska získat negativní atest nebo výjimku pro své dohody 
a praktiky. Možnost získat jednotlivou výjimku od Orgánu pro hospodářskou soutěž byla 
nahrazena „zákonnou výjimkou“ ze zákazu protisoutěžní spolupráce mezi podniky za 
předpokladu, že jsou splněny určité podmínky. Negativní atest poskytnutý podle 
vnitrostátních právních předpisů před 1. červencem 2004 nadále platí. Rozhodnutí o výjimce 
podle vnitrostátních právních předpisů vydané Orgánem pro hospodářskou soutěž před 1. 
červencem 2004 nadále platí do data stanoveného v rozhodnutí. Systém vnitrostátních 
blokových výjimek bude zachován do odvolání. 
 
Orgány pro hospodářskou soutěž 
To, které soudy a jiné orgány jsou orgány pro hospodářskou soutěž v souladu s nařízením 
1/2003, určuje vláda, jestliže to není stanoveno v tomto zákoně (článek 5 zákona 
o hospodářské soutěži). 
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Povinnosti poskytovat informace a provádět šetření podle čl. 45 odst. 1 zákona o hospodářské 
soutěži 
Povinnosti pro podniky stanovené v čl. 45 odst. 1 švédského zákona o hospodářské soutěži 
byly rozšířeny a platí také pro situace, kdy Orgán pro hospodářskou soutěž Švédska provádí 
zkoumání na žádost orgánu pro hospodářskou soutěž jiného členského státu v Evropské unii 
(čl. 45 odst. 2 zákona o hospodářské soutěži). 
 
Žádosti o kontroly 
Na žádost Orgánu pro hospodářskou soutěž Švédska může Městský soud ve Stockholmu 
rozhodnout, že orgán může provést kontrolu v prostorech podniku, aby zjistil, zda porušil 
nějaký zákaz obsažený v článku 6 nebo 19 či v článku 81 nebo 82 Smlouvy o ES (čl. 47 odst. 
1 zákona o hospodářské soutěži). První odstavec se použije také na žádost, kterou Orgán pro 
hospodářskou soutěž Švédska podává na žádost orgánu pro hospodářskou soutěž jiného 
členského státu v Evropské unii (čl. 47 odst. 2 zákona o hospodářské soutěži). 
 
Předchozí schválení 
Otázky, které se týkají předchozího schválení podle čl. 21 odst. 3 nařízení 1/2003, zkoumá 
Městský soud ve Stockholmu na žádost Orgánu pro hospodářskou soutěž Švédska (článek 53 
zákona o hospodářské soutěži). 
 
Použití článku 15 nařízení 1/2003 
Vyjádření předložená Evropskou komisí nebo Orgánem pro hospodářskou soutěž Švédska 
v rámci používání článku 15 nařízení 1/2003 může vzít soud v úvahu bez obrany strany. 
Stranám je poskytnuta příležitost vyjádřit se k nim (článek 70 zákona o hospodářské soutěži). 

 

Spojené království 
V roce 2004 byly v zákoně o hospodářské soutěži z roku 1998 provedeny významné změny, 
které Úřadu pro poctivé obchodování (Office of Fair Trading – „OFT“) a jiným vnitrostátním 
orgánům pro hospodářskou soutěž Spojeného království6 (dále výraz „OFT“ zahrnuje všechny 
vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž Spojeného království ve vztahu k jejich 
příslušným výrobním odvětvím) poskytují pravomoci, jež jsou nezbytné k jejich účinnému 
fungování v postmodernizační éře i k příslušnému sladění aspektů domácích právních 
předpisů s postmodernizačním režimem EU.  
 
Tyto změny zahrnují zrušení ustanovení o oznámení zákona o hospodářské soutěži z roku 
1998, která v době platnosti umožňovala podnikům žádat o rozhodnutí, zda byl porušen zákaz 
podle kapitoly I (zpracováno podle článku 81) nebo zákaz podle kapitoly II (zpracováno podle 
článku 82). 
 
Byly změněny části zákona o hospodářské soutěži z roku 1998, které se týkají vyšetřovacích 
pravomocí úřadu OFT, aby se tyto pravomoci mohly používat pro šetření podle článku 81 / 
článku 82. K zákonu o hospodářské soutěži z roku 1998 byla přidána nová ustanovení, která 
úřadu OFT umožňují žádat o povolení jménem Evropské komise pro účely kontrol podle 
čl. 21 odst. 3 a také úřadu OFT umožňují provádět šetření podle čl. 22 odst. 2 jménem 
Evropské komise a provádět šetření podle čl. 22 odst. 1 jménem jiných vnitrostátních orgánů 
                                                 
6 Tj. Telekomunikační úřad, Orgán pro trhy elektřiny a plynu, Energetický regulační úřad Severního 
Irska, generální ředitel pro vodní hospodářství, Drážní regulační úřad a Úřad civilního letectví. Všichni tito 
regulátoři mají spolu s úřadem OFT pravomoc používat ve svých příslušných regulovaných odvětvích zákon 
o hospodářské soutěži z roku 1998, článek 81 a článek 82. 
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pro hospodářskou soutěž. Vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž Spojeného království 
mohou také ukládat pokyny a penále za porušování článků 81 a 82. Proti rozhodnutím 
o porušování podle článku 81 nebo článku 82 se lze stejně jako proti rozhodnutím 
o porušování podle kapitoly I nebo kapitoly II odvolat k Odvolacímu tribunálu pro 
hospodářskou soutěž. 
 
Zákon o hospodářské soutěži z roku 1998 byl také pozměněn, aby úřadu OFT umožnil 
přijímat závazné závazky ve věcech podle kapitoly I / kapitoly II i podle článku 81 / článku 
82.  
 
Byly také provedeny úpravy maximálního penále, které lze uložit za porušování zákazů podle 
kapitoly I / kapitoly II nebo článku 81 / článku 82. Dříve činilo maximální penále, které 
mohlo být uloženo, 10 % obratu podniku ve Spojeném království maximálně za tři obchodní 
roky předcházející porušování (podle délky porušování). Maximální penále, které může být 
uloženo, nyní činí 10 % celosvětového obratu vydělaného v obchodním roce předcházejícím 
rozhodnutí o porušování podle článku 81 / článku 82 nebo podle kapitoly I / kapitoly II.  
 
Program shovívavosti Spojeného království byl rozšířen, aby umožnil úřadu OFT poskytovat 
v příslušných případech shovívavost ve věcech podle článku 81 i kapitoly I. 
 
Úřad OFT v prosinci 2004 také vydal 12 pokynů a 2 soubory statutárních pokynů, které mj. 
vysvětlují, jak OFT očekává, že bude ve Spojeném království v postmodernizační éře 
fungovat zákaz podle kapitoly I a kapitoly II, článek 81 a článek 82.  
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1.2.  Vynucování pravidel hospodářské soutěže ES vnitrostátními orgány pro hospodářskou 

soutěž 

Rozhodnutí uvedená v tomto oddíle jsou rozhodnutí přijatá v roce 2004, na která odkazují 
vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž, jež používají články 81 nebo 82 Smlouvy o ES. 
V roce 2004 byla Evropská komise informována o 33 předpokládaných rozhodnutích podle 
čl. 11 odst. 4 nařízení 1/2003. Ne všechna dosáhla v roce 2004 stavu rozhodnutí, a proto 
nejsou v textu níže uvedena.  

Dánsko 
Dne 29. září 2004 přijala Rada pro hospodářskou soutěž Dánska rozhodnutí o údajném 
zneužití dominantního postavení společností Post Danmark A/S na trhu pro distribuci 
neurčených zásilek a místních týdeníků. Rada pro hospodářskou soutěž dospěla k závěru, že 
společnost Post Danmark porušila článek 82 Smlouvy o ES a paragraf 11 odst. 1 dánského 
zákona o hospodářské soutěži použitím diskriminačních praktik. 
 
Dne 24. listopadu 2004 přijala Rada pro hospodářskou soutěž Dánska rozhodnutí, kterým 
shledala, že společnost Post Danmark A/S nezneužila své dominantní postavení dravými 
cenami na trhu pro distribuci neurčených zásilek a místních týdeníků. 
 

Německo 
V průběhu vykazovacího období použil Spolkový kartelový úřad pravidla hospodářské 
soutěže ES v těchto případech: 
 
(1) Malí a střední výrobci prefabrikovaných betonových výrobků oznámili vytvoření kartelu 

v severozápadním Německu. Po prozkoumání dohody dospěl Spolkový kartelový úřad 
k závěru, že účinky kartelu se projevují také v sousedním Nizozemsku a že smluvní 
ustanovení obsahují tvrdá omezení, která neupravuje čl. 81 odst. 3 Smlouvy o ES. 
Oznámený kartel byl tedy zakázán. Proti rozhodnutí bylo podáno odvolání.  

(2) Po oznámení prodloužení trvání organizačního kartelu, který byl vyňat do září 2005, 
informoval Spolkový kartelový úřad výrobce betonových dlažebních kostek zapojených 
do kartelu o svých obavách o slučitelnost cenových a množstevních pravidel stanovených 
ve shodě s článkem 81 Smlouvy o ES. Oznámení bylo tedy staženo.  

(3) Poté, co Spolkový kartelový úřad uvedl své antimonopolní obavy, bylo upuštěno od 
návrhu společností Henkel KgaA a US Lord Corporation vytvořit společný podnik 
s poměrem 50:50 v oblasti pojiv a nátěrů. Návrh by musel být zakázán vzhledem 
k porušování článku 1 GWB a článku 81 Smlouvy o ES. 

(4) Ustanovení o jakosti a zkouškách orgánu pro zajištění jakosti Acrylwanne e.V. pro 
lepenky a akrylové vany vyrobené z akrylu na komůrkovou litou sanitární keramiku 
zkoumal Spolkový kartelový úřad mj. za účelem zjištění slučitelnosti s článkem 81 
Smlouvy o ES. Byly vzneseny námitky proti ustanovení, podle kterého se členy orgánu 
pro zajištění jakosti mohli stát pouze výrobci litého akrylu. Jelikož až dosud nebyl 
v nepřítomnosti příslušného označení kvality zaznamenán žádný podstatný dopad na tržní 
úspěch při prodeji plastových van, nebyl nakonec pro další používání ustanovení o jakosti 
stanoven žádný zákaz.  
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(5) V řízení, které se týkalo oznámení ukončení metody POZ (metoda pro bezhotovostní 
platby v terminálech v místě prodeje pomocí „karty ES“) dne 1. července 2005, využil 
Spolkový kartelový úřad svůj vliv a zajistil prodloužení lhůty do 31. prosince 2006. 
Oznámení se zkoumalo mj. ve světle článku 81 Smlouvy o ES. 

(6) Spolkový kartelový úřad ukončil řízení proti společnosti uvádějící na trh opalovací lehátka 
za porušování článku 81 Smlouvy o ES. Problematické doložky v dohodách mezi 
marketingovou společností a jejími dodavateli byly pozměněny.  

(7) Dohoda o spolupráci při koupi v oblasti výrobků pro domácnost, která byla rozsáhle 
zkoumána v souvislosti s výjimkou z kontroly spojování podniků podle článku 81 
Smlouvy o ES, podle názoru Spolkového kartelového úřadu podmínky čl. 81 odst. 3 
Smlouvy o ES splňovala.  

(8) Spolkový kartelový úřad zkoumal dohodu o spolupráci uzavřenou mezi autobusovými 
společnostmi za účelem provedení pokynů zodpovědných orgánů ve smyslu zákona 
o osobní dopravě a účasti v nabídkových řízeních v oblasti místní osobní dopravy 
vzhledem k posouzení její slučitelnosti s článkem 81 Smlouvy o ES. Podle názoru 
Spolkového kartelového úřadu byly podmínky čl. 81 odst. 3 Smlouvy o ES splněny.  

(9) Z hlediska kontroly spojování podniků bylo schváleno vytvoření marketingové spolupráce 
v oblasti velkoobchodních dodávek mléčných výrobků a jiných potravin, tzv. externí trh. 
Zkoumání aspektů spolupráce ukázalo, že podle názoru Spolkového kartelového úřadu 
spolupráce splňuje podmínky čl. 81 odst. 3 Smlouvy o ES. 

(10) Organizační kartel vytvořený sdružením Fleurop byl zkoumán z hlediska slučitelnosti 
s evropskými právními předpisy (článek 81 Smlouvy o ES). Pokud bude sdružení Fleurop 
AG nadále plnit podmínky pro výjimku podle domácích právních předpisů v oblasti 
hospodářské soutěže, trvá Spolkový kartelový úřad na své domněnce, že jeho činnosti 
nevyžadují zásahy v rámci vynucování evropských právních předpisů v oblasti 
hospodářské soutěže.  

(11) V reakci na podněty od řady konkurenčních poskytovatelů poštovních služeb zahájil 
Spolkový kartelový úřad řízení ve věci zneužití proti Deutsche Post AG podle článku 20 
GWB a článku 82 Smlouvy o ES z důvodu podezření na nekalé překážky a objektivně 
neodůvodněné nerovné zacházení v souvislosti s poskytnutím částečného přístupu 
k službám podle článku 28 poštovního zákona. Výše uvedené řízení bylo vedeno proti 
společnosti Deutsche Post AG Spolkovým kartelovým úřadem podle článku 82 Smlouvy 
o ES z důvodu, že společnost odmítla poskytnout částečný přístup do své sítě dopisům 
pod hmotnostními limity výlučné licence. Jelikož se jednalo o sdílení práce v Evropské 
síti hospodářské soutěže, Evropská komise v této věci nezasáhla. 

(12) V reakci na podněty od několika vydavatelů novin zahájil Spolkový kartelový úřad 
předběžné šetření stanovení cen společností Deutsche Post AG u jejího produktu Einkauf 
Aktuell. Šetření bylo uzavřeno poté, co vyšlo najevo, že neexistují dostatečné důvody pro 
podezření na zneužití v podobě strategie dravých cen podle článku 82 Smlouvy o ES.  

(13) Po převzetí společnosti Duales System Deutschland AG finančním investorem byla 
struktura akcionářů DSD připomínající kartel rozpuštěna. Z okruhu akcionářů byly 
odstraněny všechny velké maloobchodní a průmyslové společnosti. Podíl akcionářů 
z maloobchodu a průmyslu byl snížen na méně než 5 %. V důsledku této restrukturalizace 
mohlo být uzavřeno řízení proti DSD. Věc se zkoumala mj. ve světle článku 81 Smlouvy 
o ES. 
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(14) V řízení podle článku 81 Smlouvy o ES, které se týkalo vytvoření celostátního 
systému pro recyklaci nevratných obalů nápojů, na které je povinná záloha, a pro platbu 
záloh na vratné obaly, nevznesl Spolkový kartelový úřad proti dotčeným stranám, 
společnostem Lekkerland-Tobaccoland GmbH & Co. KG, Spar Handels-AG a VfW AG, 
žádné námitky podle právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže. 

(15) V rámci řízení ve věci kontroly spojování podniků byla udělena výjimka vytvoření 
společného podniku pro pronájem hotelových pokojů v souvislosti s mistrovstvím světa 
v kopané v roce 2006. Ačkoliv spojení bylo omezením hospodářské soutěže podle čl. 81 
odst. 1 Smlouvy o ES, neviděl Spolkový kartelový úřad důvody k zásahu proti 
společnému podniku, jelikož podle jeho názoru byly splněny podmínky čl. 81 odst. 3 
Smlouvy o ES.  

(16) Podle rozsudku Evropského soudního dvora nejsou skupiny nemocenských fondů 
podniky ve smyslu článku 81 Smlouvy o ES, když určují pevné maximální částky, do 
jejichž výše nesou náklady na léky. Na základě tohoto rozhodnutí bylo ukončeno několik 
souborů řízení za účelem prozkoumání pravidla „pevných částek“. 

 

Španělsko 
Nálezy Tribunálu pro hospodářskou soutěž –  
Věci před 1. květnem 2004 
Věc ASTEL/TELEFÓNICA: Útvar pro hospodářskou soutěž č. 2340/01, Tribunál pro 
hospodářskou soutěž č. 557/03  
Dne 29. listopadu 2001 podala společnost ASOCIACIÓN DE EMPRESAS OPERADORAS 
Y DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (ASTEL) k Útvaru pro hospodářskou 
soutěž podnět proti společnosti TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU (TELEFÓNICA) za 
restriktivní praktiky zakázané podle článku 6 zákona o hospodářské soutěži a článku 82 
Smlouvy o ES. Žadatel informoval o údajném zneužití dominantního postavení, které 
spočívalo v diskriminačním zacházení s žádostmi o předkontaci, kdy společnost 
TELEFÓNICA poskytovala některé služby pouze pod podmínkou, že odběratelé nemají 
předkontaci u jejích konkurentů, a v používání obchodních praktik na opětovné získání 
odběratelů, které uživatele mátly.  
 
Dne 17. února 2003 po prošetření podnětu zaslal Útvar pro hospodářskou soutěž zprávu 
Tribunálu pro hospodářskou soutěž a doporučil mu zjištění porušování a uložení pokuty.  
 
Dne 1. dubna 2004 vydal Tribunál pro hospodářskou soutěž rozhodnutí 557/03, kterým 
shledal, že společnost TELEFÓNICA porušuje článek 6 zákona o hospodářské soutěži 
a článek 82 Smlouvy o ES zneužíváním dominantního postavení, které spočívá v poskytování 
některých služeb pouze pod podmínkou, že odběratelé nemají předkontaci u jejích 
konkurentů, a v nepoctivých reklamních kampaních, které jsou pro její konkurenty urážlivé 
a matou uživatele. Tribunál nařídil společnosti TELEFÓNICA zaplatit pokutu 57 miliónů 
EUR a zastavit tyto praktiky.  
 
Věci po 1. květnu 2004 
Věc ASEMPRE/CORREOS: Útvar pro hospodářskou soutěž č. 2353/02, Tribunál pro 
hospodářskou soutěž č. 568/03 
Dne 21. ledna 2002 podala společnost ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE 
REPARTO Y MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA (ASEMPRE) k Útvaru pro 
hospodářskou soutěž podnět proti společnosti SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
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TELÉGRAFOS (CORREOS) za porušování článku 6 zákona o hospodářské soutěži a článku 
82 Smlouvy o ES. Žadatel tvrdil, že společnost CORREOS podepisuje s velkými klienty 
smlouvy na společné poskytování poštovních služeb poskytovaných v soutěži s jinými 
subjekty a služeb vyhrazených společnosti CORREOS ze zákona a používá politiku dravých 
cen prostřednictvím křížových dotací. 
 
Útvar pro hospodářskou soutěž se k údajným praktikám dravých cen vyjádřil v jiné věci 
(Útvar pro hospodářskou soutěž č. 2353/02) a dne 10. září 2003 zaslal Tribunálu pro 
hospodářskou soutěž zprávu, ve které doporučil shledání porušování a uložení pokuty 
společnosti CORREOS za zneužití dominantního postavení, podepisování výlučných smluv 
a smluv na společné poskytování vyhrazených a nevyhrazených poštovních služeb a za 
používání různých podmínek u totožných služeb. 
 
Dne 15. září 2004 vydal Tribunál pro hospodářskou soutěž rozhodnutí 608/04, kterým shledal, 
že společnost CORREOS porušuje článek 6 zákona o hospodářské soutěži a článek 82 
Smlouvy o ES zneužíváním svého dominantního postavení na regulovaném trhu poštovních 
služeb prostřednictvím podepisování výlučných smluv s velkými rabaty na společné 
poskytování poštovních služeb vyhrazených společnosti CORREOS ze zákona a jiných 
deregulovaných služeb. Tribunál společnosti CORREOS nařídil zaplatit pokutu 15 miliónů 
EUR a ukončit tyto praktiky. 
 
Věc SPAIN PHARMA / GLAXO WELLCOME S.A.: Útvar pro hospodářskou soutěž 
č. 2023/99, Tribunál pro hospodářskou soutěž č. R 611/ 04. 
Tato věc vznikla v důsledku podnětu podaného v roce 1999 k Útvaru pro hospodářskou 
soutěž společností SPAIN PHARMA proti společnostem LABORATORIOS ALTER 
(ALTER) a GLAXO WELLCOME (GLAXO), v důsledku čehož vznikly dva různé spisy. 
Tento se vztahuje k případu, kdy společnosti ALTER a GLAXO odmítaly do dubna 1998 
dodávat některé farmaceutické výrobky. 
 
Dne 16. března 2004 Útvar pro hospodářskou soutěž rozhodl uzavřít spis z důvodů nedostatku 
důkazů o zneužívání dominantního postavení, jak je definováno v článku 6 zákona o 
hospodářské soutěži a v článku 82 Smlouvy o ES. Dne 2. dubna 2004 se společnost SPAIN 
PHARMA proti tomuto rozhodnutí odvolala k Tribunálu pro hospodářskou soutěž, který dne 
13. října 2004 odvolání zamítl v rozhodnutí R 611/2004, neboť souhlasil se závěry Útvaru pro 
hospodářskou soutěž, které se týkaly definice výrobkového trhu a neexistence kolektivního 
nebo jednotlivého dominantního postavení, a měl za to, že odmítnutí dodávat výrobky je 
odůvodněné, neboť žádosti o dodávky společnosti SPAIN PHARMA se s ohledem na 
předchozí období zvýšily o 400 %. 
 
Věc EDICIONES MUSICALES: Útvar pro hospodářskou soutěž č. 2420/03, Tribunál pro 
hospodářskou soutěž č. R 609/04 
Dne 25. října 2002 podaly společnosti UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING S.A., 
EDICIONES MUSICALES BMG ARIOLA S.A., SONY ATV MUSIC PUBLISHING 
HOLDINGS LLC S. EN C., EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN S.A. a PEERMUSIC 
ESPAÑOLA S.A. k Útvaru pro hospodářskou soutěž podnět proti společnosti SOCIEDAD 
GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) za zneužití dominantního postavení 
a nekalou hospodářskou soutěž při řízení autorských práv v rozporu s články 6 a 7 zákona 
o hospodářské soutěži a s článkem 82 Smlouvy o ES. Dne 26. června 2003 stěžovatelé podnět 
rozšířili a zahrnuli rozhodnutí AGM SGAE. 
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Po prošetření skutečností Útvar pro hospodářskou soutěž dne 19. února 2004 rozhodl věc 
uzavřít z důvodu, že neexistují dostatečné důkazy o údajném porušování a že mnohé 
z napadených činností jsou v prvé řadě svou povahou soukromé. 
 
Žalobci se proti rozhodnutí Útvaru pro hospodářskou soutěž odvolali k Tribunálu pro 
hospodářskou soutěž, který v rozhodnutí R 609/04 vydaném dne 16. prosince 2004 nález 
útvaru potvrdil z důvodu, že šetření provedená Útvarem pro hospodářskou soutěž neukazují 
žádné zneužití dominantního postavení. Tribunál měl také za to, že napadené praktiky jsou 
většinou občanské spory vyplývající z interních vztahů mezi partnery SGAE, mezi něž patří 
pět společností, které podaly podnět. 
 
Věc UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) a MCI WORLDCOM / TELEFÓNICA 
MOVILES, AIRTEL MOVIL a AMENA: Útvar pro hospodářskou soutěž č. 2421/02, 
2435/02 a 2436/02, Tribunál pro hospodářskou soutěž 571/03, 572/03 a 573/03. 
Dne 31. října 2002 podali dva provozovatelé pevných telefonních linek, UNI2 
TELECOMUNICACIONES (UNI2) a MCI WORLDCOM SPAIN S.A. (WORLDCOM), 
k Útvaru pro hospodářskou soutěž dva podněty proti mobilním telefonním operátorům 
TELEFÓNICA MOVILES DE ESPAÑA, AIRTEL MOVIL a AMENA za zneužití 
dominantního postavení na trhu ukončení volání v jejich mobilních sítích. Údajnými 
praktikami byla cenová diskriminace u velkoobchodní služby ukončení volání v samotné síti 
a stlačování cen mezi velkoobchodní cenou služby ukončení volání nabízené konkurentům 
a maloobchodní cenou služby mezi pevným a mobilním telefonem nabízenou mobilními 
operátory společnostem. 
 
Útvar pro hospodářskou soutěž prošetřil tři spisy (jeden pro každého mobilního operátora), 
zaslal své zprávy o nich Tribunálu pro hospodářskou soutěž a doporučil konstatovat 
porušování práva a uložit pokutu z důvodu, že údajné přestupky jsou zneužitím dominantního 
postavení, které je zakázáno v článku 6 zákona o hospodářské soutěži a v článku 82 Smlouvy 
o ES. 
 
V rozhodnutích 571/03 a 572/02 vydaných dne 22. prosince 2004 a 573/03 vydaném dne 
20. prosince 2004 však Tribunál pro hospodářskou soutěž neshledal dostatečné důkazy 
o údajném porušování.  
 

Francie 
Rozhodnutí č. 04-D-32 ze dne 8. července 2004 
Společnost More Group France podala Radě pro hospodářskou soutěž žádost, ve které si 
stěžovala, že poté, co společnost More získala zakázku na dodávku pouličního příslušenství 
financovaného z reklamy pro obec Rennes v červenci 1997, kterou dříve měla společnost JC 
Decaux, zneužila skupina Decaux své dominantní postavení a zabránila jí komerčně využívat 
zakázku, kterou právě získala. V roce 1998 skupina Decaux držela téměř 80 % trhu 
pouličního příslušenství místních orgánů financovaného z reklamy. Dále se rada domnívala, 
že skupina Decaux drží dominantní postavení na uvedeném trhu. Zjistila také, že skupina 
Decaux zneužila své dominantní postavení a porušila článek 82 Smlouvy o ES a článek L 
420-2 obchodního zákoníku tímto chováním: 
- nesprávné zpochybnění dat, kdy skončila smlouva na pouliční příslušenství financované 

z reklamy uzavřená s obcí Rennes; 
- vyhrožování okamžitým úplným rozmontováním městských zastřešených stanic autobusu 

uprostřed zimy s cílem odložit rozmontování ostatního svého příslušenství; 
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- odmítnutí spolupracovat s novým dodavatelem na zlepšení koordinace nahrazování 
zastřešených stanic autobusu; 

- ponechání svého příslušenství na místě a jeho komerční využívání po skončení smlouvy;  
- nabízení volných plakátovacích ploch velkým inzerentům pro reklamní kampaně 

v Rennes, a tedy bránění společnosti More Group France v uvádění na trh reklamních 
ploch na pouličním příslušenství; 

- přijímání diskriminačních tarifů pouze v obci Rennes za účelem odrazení inzerentů jednat 
s jejím konkurentem, More Group France. 

Rada se domnívala, že toto chování přispívá k zachování kvazimonopolu skupiny Decaux na 
vnitrostátním trhu pouličního příslušenství financovaného z reklamy, a uložila jí pokutu 
700 000 EUR. 
 
Rozhodnutí č. 04-D-48 ze dne 14. října 2004 
Po žádosti podané sdružením Tenor, které zastupuje telekomunikační operátory, uložila Rada 
pro hospodářskou soutěž společnostem France Télécom a SFR pokuty ve výši 18 miliónů 
EUR, respektive 2 milióny EUR. Rada měla za to, že tito operátoři, kteří jsou vertikálně 
integrováni na trzích pevné a mobilní telefonie, používají tarifní praktiky cenových nůžek, 
kdy předkládají středním společnostem a velkým odběratelům maloobchodní nabídky 
telefonování z pevné do mobilní sítě za ceny, které jsou neslučitelné s poplatky za ukončení 
hovorů, jež převládají v jejich odvětví mobilní telefonie (dotyčnými společnostmi byla FTM, 
ze které se stala společnost Orange, a SFR). Nabídky byly tedy v tarifech, které nepokrývaly 
variabilní náklady na poskytování těchto služeb. Tyto praktiky se navíc používaly v období od 
dubna 1999 do konce roku 2001, kdy nebyla nebo ještě nebyla dostatečně k dispozici 
alternativní řešení jako mezinárodní přesměrování a mobilní rozváděče. To znamenalo, že 
subjekty, které vstoupily na trh mobilní telefonie, nemohly nabízet společnostem 
konkurenceschopné ceny za pevné služby na mobilní telefony Itinéris nebo SFR nebo přímým 
propojením se sítí FTM či SFR, aniž by jim vznikly ztráty. Jelikož společnost Bouygues 
Télécom neměla dominantní postavení na trzích směrování hovorů z pevných na mobilní 
telefony, zákazu nepodléhala. Toto rozhodnutí Rady pro hospodářskou soutěž bylo 
přezkoumáno a reformováno rozhodnutím Odvolacího soudu v Paříži dne 12. dubna 2005. 
Žalobce, sdružení ETNA (bývalé sdružení Tenor), podal odvolání proti tomuto nálezu 
odvolacího soudu k Nejvyššímu civilnímu soudu Francie („Cour de cassation“). 
 
Rozhodnutí č. 04-D-49 ze dne 28. října 2004 
Inseminační stanice přijaly praktiky, které brání chovatelům skotu vybrat si svobodně 
poskytovatele služby, jenž zavede do skotu sperma při inseminaci krav. Tyto praktiky měly 
mj. zabránit odběratelům vybrat si veterináře k poskytnutí této služby, kterou by pak poskytl 
specialista schválené stanice, pod niž daní odběratelé spadají. Každá ze stanic, která měla ve 
své geografické oblasti dominantní postavení, se zabývala jednou nebo více těmito 
praktikami: 
- odmítání bez řádného důvodu vydat veterinářům osvědčení, které by jim umožnilo 

poskytovat inseminační služby; 
- podmiňování vydání uvedeného osvědčení protisoutěžními závazky, jako jsou doložky 

o schvalování odběratelů; 
- zavádění omezení léčebných inseminačních služeb poskytovaných veterináři; 
- zavedení konkurenční doložky, pokud jde o dodávky spermatu; 
- stanovení sazeb, které nerozlišují mezi cenou spermatu a poplatkem za poskytnutou 

službu; 
- používání dohod podporovaných Národní unií zemědělských chovatelských a 

inseminačních družstev (UNCEIA), která členům doporučovala podepisovat dohody, jež 
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obsahují protisoutěžní doložky, zejména ty, které měly omezit počet odběratelů 
veterinářů. 

Národní sdružení veterinářů se soukromou praxí (SNVEL) podalo žádost radě. Rada uložila 
stanicím a unii UNCEIA pokuty v rozsahu od 300 EUR do 71 200 EUR za porušování článku 
L.420-1 obchodního zákoníku, článku 81 Smlouvy o ES, článku L.420-2 obchodního 
zákoníku a článku 82 Smlouvy o ES a nařídila jim ukončit své chování a zveřejnit rozhodnutí 
v zemědělské revue. 
 
Rozhodnutí č. 04-D-65 ze dne 30. listopadu 2004 
Dne 10. dubna 2001 Rada pro hospodářskou soutěž ve svém stanovisku k žádosti podané 
ministrem pro hospodářské věci upozornila společnost Groupe La Poste, že některé slevy pro 
velké odběratele poskytované v jejích obchodních smlouvách narušují hospodářskou soutěž. 
Dne 1. července 2002, jelikož rada měla za to, že společnost La Poste nevzala všechna její 
doporučení v úvahu, začala smlouvy šetřit na vlastní návrh. Výsledkem bylo rozhodnutí č. 04-
D-65, ve kterém rada shledala, že ačkoliv společnost La Poste některé své obchodní smlouvy 
od 1. ledna 2002 pozměnila, nadále poskytovala do 1. ledna 2003 slevy za vazbu mezi 
smlouvami a věrnostní slevy v oblasti zásilkového prodeje, která tvoří velmi významnou část 
jejího podnikání. V souladu se svými konzistentními rozhodnutími přistoupila rada k těmto 
praktikám jako ke zneužití dominantního postavení. Jelikož však společnost La Poste chtěla 
uzavřít „dohodu při přiznání viny“, vybrala si neobhajovat své postavení a předložila zvláštní 
závazky, že v budoucnu upustí od veškerého chování, které narušuje hospodářskou soutěž. 
Vzhledem k těmto závazkům se rada rozhodla snížit uloženou pokutu o 90 %. 
 
Rozhodnutí č. 04-D-74 ze dne 21. prosince 2004 
Tato věc se týkala žádosti podané Radě pro hospodářskou soutěž na základě praktik 
zjištěných v letech 1993 až 1996 na trhu trajektových spojení mezi Francií a Jersey 
a Guernsey. Praktiky ovlivnily obchod mezi členskými státy v dopravě na Normanské 
ostrovy, týkaly se evropských odběratelů a hlavními soutěžiteli byla francouzská společnost 
a britská společnost.  
Rada měla za to, že společnosti Emeraude Lines a Condor Ferries jednaly ve vzájemné shodě 
s cílem zabránit určení cen tržními silami. Hlavním cílem praktik bylo vyloučit vstup nového 
subjektu na dotyčný trh. 
Rada nicméně neuložila žádnou pokutu, protože společnost Emeraude Lines je na jedné straně 
předmětem kolektivního řízení a vytváří ve Francii pouze nízký obrat a společnost Condor 
Ferries na druhé straně nevytváří ve Francii obrat žádný. Vzhledem k dotyčným skutečnostem 
nemohlo být podle francouzského práva uloženo penále na základě samotného vnitrostátního 
obratu: až po roce 2001 se mohl brát v úvahu celosvětový obrat. 
 
Rozhodnutí č. 04-D-05 ze dne 24. února 2004 
Phoenix Pharma, velkoobchodní distributor farmaceutických výrobků, podal Radě pro 
hospodářskou soutěž žádost podle skutkové podstaty a požadoval předběžné opatření, které se 
týkalo nákupních kvót stanovených hlavními farmaceutickými laboratořemi na francouzském 
trhu. 
S ohledem na existenci restriktivní praktiky se rada odvolala na nález Soudu prvního stupně 
ve věci Bayer / Adalat a shledala, že neexistuje důkaz o shodě vůle na dohodě mezi 
dotyčnými laboratořemi nebo mezi uvedenými laboratořemi a jedním nebo více 
velkoobchodníky. Upozornila také, že každá laboratoř má zájem, bez ohledu na opatření 
přijatá jinými laboratořemi, na jednostranném používání opatření, která jí mají umožnit splnit 
na jedné straně závazky dané orgánům veřejné moci uspokojovat spotřebu léčivých přípravků 
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a na druhé straně předcházet nedostatkům vzniklým prostřednictvím vývozů léčivých 
přípravků ve velkém. 
Jelikož sem patří zneužití dominantního postavení, rada se domnívá, že v této fázi šetření 
nemůže vyloučit, že provozování množstevního systému laboratoří omezuje hospodářskou 
soutěž na trhu pro velkoobchodní dodávky léčivých přípravků, zejména vytvářením překážky 
vstupu. Rada tedy rozhodla, že věc společnosti Phoenix Pharma je přípustná. Jelikož však 
nebyly splněny podmínky pro poskytnutí předběžného opatření, žádost společnosti Phoenix 
Pharma v tomto bodě zamítla. 
 
Rozhodnutí č. 04-D-73 ze dne 21. prosince 2004 
Společnost Grolier Interactive Europe/Online Groupe (Club Internet) podala Radě pro 
hospodářskou soutěž žádost, která se týkala zneužití dominantního postavení společnosti 
France Télécom a jejích dceřiných společností při poskytování přístupu k internetu. Stěžovala 
si, že společnost France Télécom křížově dotovala svou dceřinou společnost, Wanadoo 
Interactive, na úkor konkurentů, znevažovala partnery a využívala údaje, které má ve své 
funkci dodavatele služeb pevné telefonie, aby pomohla nabídkám předkládaným společností 
Wanadoo. 
Rozhodnutím č. 04-D-73 rada rozhodla ve prospěch společnosti France Télécom a zamítla 
stížnost proti jejím praktikám při poskytování přístupu k internetu. Rada nepotvrdila tvrzení, 
že dochází ke křížovým dotacím, protože neexistoval důkaz, že rozdíl mezi provizemi 
placenými Wanadoo a reálnými náklady společnosti France Télécom je hrazen přebytkovým 
příjmem z provozování jejího virtuálního monopolu místní smyčky, a nikoliv finančními 
prostředky nashromážděnými historickým operátorem při jeho jiných soutěžních činnostech. 
Podobně rada nepotvrdila stížnost na dravé ceny nebo na trvalé narušování trhu a ostatní 
stížnosti zamítla z procesních důvodů. 
 
Rozhodnutí č. 04-D-76 ze dne 22. prosince 2004 
Společnost Digitechnic podala radě žádost, která se týkala společnosti Microsoft a ve které si 
stěžovala, že k praktikám společnosti Microsoft patří odmítnutí vydat licenci na softwarovou 
soupravu Pack Office Pro (od ledna 1995 do června 1996) a následná diskriminační cenová 
politika (od června 1996 do května 1998). Rozhodnutím č. 04-D-76 rada stížnost zamítla, 
protože žadatel nezjistil, že společnost Microsoft v letech 1995 až 1998 uplatňovala praktiky, 
které omezují prodej produktu Pack Office Pro a jejichž cílem nebo důsledkem je omezení 
hospodářské soutěže na trhu pro prodej počítačů. 
 

Irsko 
V roce 2004 zahájil Orgán pro hospodářskou soutěž řízení v jedné záležitosti, která se týkala 
článku 81/82: Orgán pro hospodářskou soutěž a John O’Regan and Ors [2003 č. 8608P]. Věc 
se týkala údajného porušování článků 81 i 82 Smlouvy o ES a jim odpovídajících ustanovení 
vnitrostátního práva, paragrafů 4 a 5 zákona o hospodářské soutěži z roku 2002. 
 
Ve věci Orgán pro hospodářskou soutěž versus John O’Regan and Ors. („ILCU“) Orgán pro 
hospodářskou soutěž tvrdil, že společnost ILCU zneužila své dominantní postavení, když 
odmítla umožnit přístup ke svému systému ochrany úspor nepřidruženým úvěrovým 
družstvům. Tvrdil, že odmítnutí je zneužitím dominantního postavení ILCU, jelikož je 
jediným poskytovatelem systému ochrany úspor pro úvěrová družstva. Dále Orgán pro 
hospodářskou soutěž tvrdil, že činnosti ILCU představují protisoutěžní svazující dohodu.  
 



 

 40

Orgán pro hospodářskou soutěž měl původně v úmyslu předběžné opatření, které zabrání 
ILCU a jednotlivým žalovaným zavádět nebo provádět jakýkoliv systém či mechanismus, 
jehož účelem nebo účinkem byla podpora pravidel či rozhodnutí ILCU, která se týkají ztráty 
přístupu a nedostatečného vrácení peněz ze systému ochrany úspor při oddělení úvěrového 
družstva. Po závazku předloženém ILCU se stejným účinkem však předběžné opatření nebylo 
požadováno.  
 
Soud shledal, že společnost ILCU porušila paragraf 4 (protisoutěžní dohoda) a paragraf 5 
(zneužití dominance) zákona o hospodářské soutěži z roku 2002 a že činnosti ILCU porušily 
články 81 i 82 Smlouvy o ES, jelikož činnosti, na které byla podána stížnost, by měly 
potenciál ovlivnit mezistátní obchod. Činnosti ILCU nesplňovaly požadavky čl. 81 odst. 3 
a nebylo možné je objektivně odůvodnit podle článku 82 Smlouvy o ES.  
 
Po rozhodnutí soudu soud nařídil, aby žalovaní umožnili nepřidruženým úvěrovým družstvům 
se sídlem v tomto státě účastnit se systému ochrany úspor za stejných podmínek jako 
přidružená úvěrová družstva. Proti rozhodnutí Vrchního soudu bylo nyní podáno odvolání 
společností ILCU k Nejvyššímu soudu. 
 

Nizozemsko 
Garnáti obecní 

Rozhodnutí uzavírá řízení ve věci správního odvolání, kdy Orgán pro hospodářskou soutěž 
Nizozemska („NMa“) musel znovu zvážit své rozhodnutí ze dne 14. ledna 2003 na základě 
rady nezávislých odborníků. Nové rozhodnutí potvrzuje uložení pokut čtyřem nizozemským 
organizacím producentů, třem německým organizacím producentů (jejich sdružením), jedné 
dánské organizaci producentů a třem velkoobchodním společnostem v odvětví rybolovu, 
u nichž bylo shledáno, že porušily článek 6 nizozemského zákona o hospodářské soutěži 
i článek 81 Smlouvy o ES. Všechny strany se podílely na dohodách v rámci tzv. třístranných 
konzultací o omezeních odlovů a o minimálních cenách za garnáty obecné (crangon crangon) 
v průběhu období 1998-2000. Pouze nizozemské organizace producentů a podniky se také 
podílely na bojkotu, který měl zabránit nové obchodní společnosti kupovat garnáty obecné 
v nizozemských rybích aukcích na podzim 1999. Pokuty berou v úvahu pouze účinky na 
nizozemský trh a činí celkem 6 176 000 EUR (značné snížení v porovnání s rozhodnutím 
z roku 2003). Rozhodnutí z roku 2003 je anulováno s ohledem na pět menších obchodních 
společností: po opětovném zvážení důkazů o jejich konkrétní úloze se úřad NMa domníval, že 
se žádného porušování neúčastnily tak, že by vytvořily dohodu o koordinovaném chování ve 
smyslu článku 81 Smlouvy o ES.  
 
Účast nizozemských mnohonárodních obchodních společností a nizozemských, německých 
a dánských organizací producentů na třístranných konzultacích (které se týkaly velkého 
podílu na poptávce po garnátech obecných a na jejich nabídce) spolu s nejtvrdší povahou 
dohod (kvóty odlovu a stanovení cen) tvoří jistý případ účinku na obchod. Co se týče druhého 
porušování, na bojkotu se podílely pouze nizozemské strany a kroky se omezily na nákupy na 
nizozemských aukcích. Podnik, který byl cílem bojkotu, však vyvážel nizozemské produkty 
rybolovu do jiných členských států. V důsledku toho mohly být zahraniční obchodní 
společnosti odstrašeny od kupování garnátů na nizozemském trhu. V rozhodnutí ze dne 
14. ledna 2003 se na porušení nizozemských právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže 
podílely pouze pokutované strany. Vzhledem k nařízení 1/2003 současné rozhodnutí 
o správním odvolání shledává mezistátní účinek, a tedy i porušení článku 81 Smlouvy o ES, 
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bez zvýšení pokuty (jelikož se podstatná nizozemská a evropská pravidla hospodářské soutěže 
sbližují). 
 
Námitky stran se zamítají z důvodů společné rybářské politiky ES. Má se za to, že druh 
tržních intervencí dohodnutých v trojstranných konzultacích nepřispívá k cílům článku 33 
Smlouvy o ES. Nejsou odůvodněny uspořádáním společného trhu a nejsou zajištěny 
nařízením č.26. Nařízení 1767/2004 (kterým se mění nařízení 2318/2001), pokud jde 
o uznávání organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury (které vstoupilo 
v platnost dne 21. října 2004), nevede k jinému posouzení. 
 
Mobilní operátoři 
Toto rozhodnutí uzavírá správní odvolací řízení proti rozhodnutí generálního ředitele NMa ze 
dne 30. prosince 2002, ve kterém byly uloženy pokuty pěti provozovatelům sítí mobilní 
telefonie v Nizozemsku (KPN Mobile, Vodafone Libertel, Orange (dříve Dutchtone), Telfort 
(dříve O2) a T-Mobile (dříve Ben)) za porušování článku 6 zákona o hospodářské soutěži 
(vnitrostátní úprava odpovídající článku 81 Smlouvy o ES). Porušování spočívá v jednání ve 
vzájemné shodě nebo v dohodě mezi operátory o úpravě / snížení standardního poplatku za 
spojení (prémie), kterou platí obchodníkům za uzavření předplaceného a vyplaceného 
předplatného mobilní telefonie. Na základě písemné dokumentace a prohlášení obchodních 
ředitelů mobilních operátorů se dospělo k závěru, že ke koordinaci došlo nebo že byla 
uzavřena dohoda v průběhu schůzky v létě 2001. Dotčení operátoři měli v úmyslu ovlivňovat 
své jednání nebo informovali o svém zamýšleném jednání, co se týče poplatků za připojení 
pro obchodníky a načasování (podstatného) snížení těchto poplatků. Dále se dospělo k závěru, 
že jednání ve vzájemné shodě nebo dohodu uskutečnili snížením standardních poplatků za 
připojení pro obchodníky přibližně ve stejném rozmezí a ve stejnou dobu. To bylo 
kvalifikováno jako velmi vážné porušení a byly uloženy pokuty ve výši 6 000 000 EUR až 
31 300 000 EUR. 
 
Všech pět operátorů se proti rozhodnutí odvolalo. Po získání rady určeného nezávislého 
poradního výboru generální ředitel potvrzuje (závažné) porušení článku 6 zákona 
o hospodářské soutěži s výjimkou toho, že nyní je kvalifikováno (pouze) jako jednání ve 
vzájemné shodě. Dále v důsledku nařízení 1/2003, které nabylo účinnosti od 1. května 2004, 
se jednání pěti operátorů popsané v rozhodnutí ze dne 30. prosince 2002 také kvalifikuje jako 
porušování článku 81 Smlouvy o ES. Posouzení podle článku 81 Smlouvy o ES odpovídá 
posouzení podle článku 6 zákona o hospodářské soutěži s výjimkou pojmu účinek na obchod 
mezi členskými státy. S ohledem na tento účinek se dospělo k závěru, že dotčené jednání 
mohlo mít znatelný účinek na mezistátní obchod, jelikož nepřímo ovlivňuje prodej 
předplatných mobilní telefonie (předplacených i vyplacených) a investiční rozhodnutí a 
rozhodnutí obchodníků o usazení (včetně obchodníků se sídlem mimo Nizozemsko). 
 
Pokuty však byly (podstatně) sníženy na 4 492 000 EUR až 14 828 000 EUR, protože obrat 
související s porušováním (podle kterého se určuje základní výše pokuty) byl v prvotním 
rozhodnutí nedostatečně přesně určen. Současné použití článku 81 Smlouvy o ES vedle 
článku 6 zákona o hospodářské soutěži nevede ke zvýšení pokut, jelikož v tomto případě jsou 
považovány za dostatečné k pokutování obou porušení. Podstatná pravidla hospodářské 
soutěže Nizozemska a Evropy se sbližují a účinek na obchod sám o sobě zvýšení pokut 
neodůvodňuje. Kromě toho se účinky porušování omezují na trh Nizozemska a dotčený obrat 
se realizuje v Nizozemsku. 
 
Dočasné a smluvní personální obsazení 
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Úřad NMa uložil společnosti Stitching Financiële Toetsing (SFT) pokutu 10 000 EUR za 
porušování článku 81 Smlouvy o ES a jemu odpovídajícího ustanovení v nizozemském právu 
(článek 6 nizozemského zákona o hospodářské soutěži) od října 1998 do září 2001. SFT je 
společnost, která má rejstřík, v němž mohou být registrovány agentury zprostředkující práci 
na dobu určitou, jestliže splní určitá finanční kritéria. Cílem rejstříku je poskytnout do určité 
míry „záruku“ odběratelům agentur zprostředkujících práci na dobu určitou, že registrované 
agentury jsou poctivé. 
 
Agentury zprostředkující práci na dobu určitou obvykle nemají zaměstnance, které jejich 
odběratel chce. Proto zaměstnávají personál z jiných agentur, aby uvedený personál poskytly 
svému odběrateli. Podle pravidel SFT nesmí registrované agentury (registrováno je přibližně 
67 % všech nizozemských agentur) zaměstnávat personál (a pak uvedený personál poskytovat 
svým odběratelům) z agentur, které nejsou registrované. Nesměly se zaregistrovat agentury 
bez pobočky v Nizozemsku. Pravidla SFT také zakazovala registrovaným agenturám 
zaměstnávat personál (a poté poskytovat uvedený personál svým odběratelům) z agentur, 
které jsou registrovány v rejstříku, jenž poskytuje ekvivalentní záruky, jestliže uvedené 
agentury nemají pobočku v Nizozemsku. Systém SFT tedy nebyl dostatečně otevřený 
a společnost SFT zároveň nepřijímala ekvivalentní záruky nabízené jiným systémem. 
V důsledku toho agentury bez pobočky v Nizozemsku nemohly zaměstnávat personál ve 
prospěch agentur registrovaných u SFT, což zahraniční agentury znevýhodňovalo oproti 
agenturám, které jsou usazeny v Nizozemsku. 
 

Švédsko 
ADSL 
V prosinci 2004 podal Orgán pro hospodářskou soutěž k Městskému soudu ve Stockholmu 
žádost o předvolání, která se týkala vnitrostátního úřadujícího telekomunikačního operátora. 
Podle Orgánu pro hospodářskou soutěž společnost zneužila své dominantní postavení 
omezením hospodářské soutěže na švédském trhu pro služby ADSL. Společnost vlastní 
pevnou veřejnou telefonní síť, která zahrnuje všechny domácnosti v zemi. Síť využívá 
k prodeji svých vlastních telekomunikačních služeb spotřebitelům, ale nabízí přístup k ní také 
jiným operátorům. 
 
V důsledku několika podnětů od jiných telekomunikačních operátorů Orgán pro 
hospodářskou soutěž šetřil situaci na trhu a zjistil, že konkurenti společnosti podléhají 
zmenšování rozpětí. To znamená, že rozpětí (rozdíl mezi maloobchodní cenou 
a velkoobchodní cenou) nestačí k působení na navazujícím trhu. Rozpětí mezi maloobchodní 
a velkoobchodní cenou nepokrývalo rozdílové náklady společnosti na maloobchodní prodej. 
 
Podle Orgánu pro hospodářskou soutěž společnost zneužila své dominantní postavení na 
velkoobchodním trhu, aby posílila své postavení na navazujícím trhu. To omezilo 
hospodářskou soutěž na trhu. Orgán pro hospodářskou soutěž shledal, že společnost 
zneužívala své dominantní postavení od dubna 2000 do ledna 2003 včetně. Orgán požádal 
soud, aby uložil pokutu ve výši 144 miliónů SEK.  
 
Automobilové odtahové služby 
V říjnu 2004 podal Orgán pro hospodářskou soutěž k Městskému soudu ve Stockholmu 
žádost o předvolání, která se týkala mateřské společnosti (neziskového sdružení) a její zcela 
vlastněné dceřiné společnosti v odvětví automobilových odtahových služeb. Členové 
neziskového sdružení jsou podniky, které vykonávají automobilovou odtahovou činnost. 
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Sdružení nevykonává žádnou vlastní automobilovou odtahovou činnost. Členové neziskového 
sdružení se členstvím zavazují podepsat smlouvu o spolupráci se zcela vlastněnou dceřinou 
společností. Důvodem žádosti o předvolání bylo, že mateřská společnost a její zcela vlastněná 
dceřiná společnost v rozhodnutí sdružení firem v listopadu 2000 záměrně nebo z nedbalosti 
porušily zákazy v článku 6 švédského zákona o hospodářské soutěži a v čl. 81 odst. 1 
Smlouvy o ES, když se dohodly nebo jakkoliv doporučovaly ceny za některé automobilové 
odtahové služby na období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2001. 
 
Automobilové odtahové společnosti, které jsou členy neziskového sdružení, jsou považovány 
za soutěžitele, jelikož působí na stejné úrovni obchodu. Dohoda o cenách je tedy horizontální 
dohodou o cenách. Neziskové sdružení a jeho zcela vlastněná dceřiná společnost byly 
z hlediska právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže považovány za integrovanou 
hospodářskou jednotku. Orgán pro hospodářskou soutěž požádal soud o uložení pokut ve výši 
20 000 SEK neziskovému sdružení a jeden milión SEK jeho zcela vlastněné dceřiné 
společnosti za zakázanou cenovou spolupráci. 
 
Živice I 
V prosinci 2004 podal Orgán pro hospodářskou soutěž k Městskému soudu ve Stockholmu 
žádost o předvolání, která se týkala dvou ropných společností ve věci zakázané spolupráce na 
trhu pro živici (pojivo pro asfalt). Spolupráce mezi společnostmi začala v roce 1999, kdy se 
jedna ze společností pokusila vstoupit na švédský trh živice, který do velké míry ovládá druhá 
společnost. Vstupující společnost nemusela soutěžit v cenách a jiných faktorech, jelikož měla 
dohodu s druhou společností. Podle této dohody tato společnost zaručovala vstupující 
společnosti určitý objem prodeje a odběratelů. Tak se předešlo cenové soutěži na trhu 
a společnosti mohly zachovat ceny. 
 
Kromě údajného zapojení do protiprávního kartelu je jedna z ropných společností také 
obviněna Orgánem pro hospodářskou soutěž ze zneužití dominantního postavení na trhu 
používáním obchodních podmínek, které diskriminují jiné společnosti a tak omezují přístup 
na trh. Orgán pro hospodářskou soutěž požádal soud o uložení pokuty v celkové výši 394 
miliónů SEK; z toho by jedna společnost měla zaplatit 205 miliónů SEK a druhá společnost 
189 miliónů SEK. 
 
Živice II 
V říjnu 2004 Orgán pro hospodářskou soutěž Švédska přijal v rozhodnutí závazky od stran ve 
věci, která se týkala porušování, jež souviselo s doložkou v nájemní smlouvě z roku 1997 
mezi stranami, která se týkala největšího systému skladů živice ve Švédsku. Jeden sklad 
v jednom švédském městě využívalo do roku 1997 několik ropných společností. V průběhu 
trvání nájemní smlouvy mezi stranami vyjádřily jiné ropné společnosti zájem o pronájem 
skladu živice v příslušné oblasti. 
 
Doložka měla účinek, že sklad s největším objemem tržeb ve Švédsku nebyl skutečným ani 
případným konkurentům k dispozici v přiměřené lhůtě. Doložka byla tedy omezením pro 
případné nové subjekty a pro možnost zavedených soutěžitelů expandovat na trhu. Dohoda 
byla tedy považována za porušování článků 81 a 82 Smlouvy o ES. Účinek porušování byl 
patrný na všech relevantních trzích hlavně v důsledku podílů na trhu stran na jejich 
příslušných trzích. 
 
Orgán pro hospodářskou soutěž Švédska shledal, že omezení hospodářské soutěže ovlivňuje 
obchod mezi členskými státy, neboť živice je vhodná pro obchod mezi členskými státy, obrat 
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tohoto produktu je značný, strany mají významné podíly na trhu a dohoda brání v přístupu 
k nejvýznamnějšímu skladu živice ve Švédsku. V důsledku významu systému skladů 
ovlivnilo zneužití podstatnou část společného trhu v souladu s článkem 82 Smlouvy o ES. 
Proto Orgán pro hospodářskou soutěž Švédska shledal, že jsou použitelné články 81 a 82 
Smlouvy o ES. 
 
Poté, co strany obdržely sdělení stížností, tuto podmínku podle doložky vypustily a nahradily 
ji novou podmínkou. Orgán v souladu s článkem 23 švédského zákona o hospodářské soutěži 
tento závazek stran přijal. 
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2. Použití pravidel hospodářské soutěže ES vnitrostátními soudy  

Orgány pro hospodářskou soutěž České republiky, Estonska, Řecka, Irska, Itálie, Kypru, 
Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Malty, Rakouska, Polska, Portugalska, Slovinska, 
Slovenska a Finska nenahlásily žádná rozhodnutí svých soudů, která by používala pravidla 
hospodářské soutěže ES. Rozhodnutí této povahy byla nahlášena orgány pro hospodářskou 
soutěž těchto členských států:  

Belgie 
1. Odvolací soud v Bruselu, rozsudek ze dne 28. září 2004 (Lodiso versus SPRLU 

Monde) 
Podle článku 42 bis zákona o ochraně hospodářské soutěže v úplném znění ze dne 1. července 
1999, kdy urovnání sporu závisí na zákonnosti soutěžní praktiky, musí soud, kterému byla věc 
předložena, rozsudek odložit a postoupit záležitost Odvolacímu soudu v Bruselu. 
 
Ve svém rozsudku ze dne 28. září 2004 vydal Odvolací soud v Bruselu rozhodnutí týkající se 
žádosti o rozhodnutí předběžné otázky, kterou podal Soud prvního stupně v Tournai 
(Hainaut). 
 
Otázka položená soudem prvního stupně zněla: „Jsou etická norma č. 2 Komory architektů 
a zejména článek 4 uvedené normy v rozporu s články 81 a 82 Amsterodamské smlouvy 
(dříve články 85 a 86 Římské smlouvy) a s ustanoveními zákona ze dne 1. července 1999 
o ochraně hospodářské soutěže, a musí být tedy automaticky považovány za neplatné?” 
 
Tato otázka vyvstala ve sporu mezi architektem a SPRLU Monde (Monde) o placení honoráře 
architekta. Rada Komory architektů stanovila minimální ceník doporučený pro honoráře 
architektů. Ceník je známý jako etická norma č. 2. Smlouva o práci, kterou měl architekt 
vykonat, zahrnovala řadu ustanovení, která odkazovala na etickou normu č. 2. Společnost 
Monde tvrdila, že etická norma č. 2, a tedy dohoda mezi ní a architektem je neplatná. 
 
Ve svém rozhodnutí ze dne 24. června 2004 Komise shledala, že „od 12. července 1967 do 
21. listopadu 2003 Belgická komora architektů porušovala čl. 81 odst. 1 Smlouvy, když 
v rozhodnutí ze dne 12. července 1967 pozměněným v roce 1978 a 2002 přijala a dala 
k dispozici ceník minimálních honorářů známý jako etická norma č. 2.“ Komoře architektů 
byla uložena pokuta 100 000 EUR.  
 
Vzhledem k uvedenému rozhodnutí měl tedy odvolací soud v odpovědi na dotaz vznesený 
v žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce za to (jelikož neexistuje žádné odvolání proti 
rozhodnutí Komise), že etická norma č. 2 je automaticky neplatná podle článku 81 Smlouvy 
o ES. 
 

2. N.V. MSA versus Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs: Žádost o předběžná 
opatření 

Podle čl. 35 odst. 1 prvního pododst. ZOHS7 musí být splněny tyto požadavky, aby předseda 
mohl přijmout předběžná opatření, která mají přerušit restriktivní soutěžní praktiky: 

• existence podnětu, takže restriktivní soutěžní praktika podléhá šetření. Musí existovat 
také přímý a bezprostřední zájem na straně žalobce;  

                                                 
7 ZOHS: Zákon o ochraně hospodářské soutěže v úplném znění ze dne 1.7.1999. 
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• zjevná existence zakázané restriktivní praktiky, v tomto případě protisoutěžní dohody 
v rozporu s článkem 2 ZOHS; 

• naléhavá potřeba zabránit situaci, která může vést k vážnému, bezprostřednímu 
a nenapravitelnému poškození podniků, jejichž zájmy jsou praktikou ovlivněny, nebo 
k poškození obecného hospodářského zájmu. 

 
N.V. MSA je společnost, která provozuje reklamní podnik a podnik pro vztahy s veřejností, 
včetně pořádání obchodních veletrhů. Dvakrát ročně pořádá Mezinárodní veletrh umění 
a starožitností, jeden v Knokke v srpnu a druhý v Bruggách na konci října a na začátku 
listopadu. Královský cech vlámských obchodníků se starožitnostmi je obchodní sdružení, 
které pořádá veletrhy starožitností v Knokke a Gentu. Když se cech rozhodne ukončit své 
veletrhy starožitností v Knokke, zakazuje svým členům účastnit se jakéhokoliv veletrhu 
v Knokke nebo Bruggách, který nepořádá cech. Společnost MSA proti tomu podala podnět 
dne 24. června 1998 k Radě pro hospodářskou soutěž a požádala předsedu Rady pro 
hospodářskou soutěž o předběžná opatření.  
 
Rozhodnutí č. 2002-V/M-38 ze dne 27. května 2002 předsedy Rady pro hospodářskou soutěž 
o přijetí předběžných opatření požadovaných N.V. MSA / Cech vlámských obchodníků se 
starožitnostmi 
Předseda Rady pro hospodářskou soutěž byl požádán, aby cechu v rámci předběžného 
opatření nařídil pozastavit jeho rozhodnutí, kterým ukládá zákaz, a informovat své členy 
o tomto pozastavení. Předseda Rady pro hospodářskou soutěž měl za to, že podnět podaný 
N.V. MSA je dostatečně podrobný a popisuje příslušnou soutěžní praktiku dostatečně 
zřetelně, a na rozdíl od toho, co tvrdil Útvar pro hospodářskou soutěž ve svém stanovisku, 
prohlásil v rozhodnutí vydaném dne 27. května 2002, že žádost o přijetí předběžných opatření 
je přípustná. Před vydáním nálezu o bezchybnosti žádosti byla věc postoupena zpět Útvaru 
pro hospodářskou soutěž k dalšímu šetření. Bylo tedy nařízeno, aby byla zpracována 
doplňková vyšetřovací zpráva o žádosti o předčasná opatření a zejména aby byly dále 
prošetřeny tyto dvě podmínky: 
- existence přímého porušování ZOHS; 
- existence situace, která by mohla vést k vážnému, bezprostřednímu 
a nenapravitelnému poškození podniku, jehož zájmy byly praktikami ovlivněny, nebo která 
poškozuje obecný hospodářský zájem a které se musí naléhavě zabránit. 
 
Rozhodnutí č. 2002-V/M-95 ze dne 24. prosince 2002 předsedy Rady pro hospodářskou 
soutěž o přijetí předběžných opatření požadovaných N.V. MSA / Cech vlámských 
obchodníků se starožitnostmi 
Dne 24. prosince 2002 předseda rozhodl, pokud jde o existenci přímého porušování ZOHS, že 
cech je sdružením podniků a že jeho rozhodnutí musí být chápána jako rozhodnutí přijatá 
sdružením podniků ve smyslu čl. 2 odst. 1 ZOHS. Příslušná rozhodnutí byla považována za 
protisoutěžní, neboť členům zakazovala účastnit se veletrhů pořádaných N.V. MSA. Co se 
týče druhé podmínky, dospěl předseda k závěru, že poškození je vážné, bezprostřední 
a nenapravitelné, že poškození zřetelně souvisí s praktikou, na kterou byla podána stížnost, 
a že požadavek naléhavosti byl také splněn. Předseda Rady pro hospodářskou soutěž tedy 
prohlásil žádost o přijetí předběžných opatření za odůvodněnou a nařídil, aby bylo rozhodnutí 
Cechu vlámských obchodníků se starožitnostmi pozastaveno. Dále bylo cechu nařízeno 
informovat o tomto rozhodnutí Rady pro hospodářskou soutěž všechny své členy 
doporučeným dopisem a umístěním normativní části rozsudku na internetové stránce cechu. 
 
Odvolací soud v Bruselu, rozsudek ze dne 29. září 2004 
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Cech podal proti rozhodnutím přijatým předsedou Rady pro hospodářskou soutěž dne 
27. května 2002 a 24. prosince 2002, která se týkala předběžných opatření, odvolání podle 
článku 35 ZOHS. Jelikož byla obě rozhodnutí citována v jedné žádosti, která se týkala přijetí 
předběžných opatření, vydal soud svůj nález v jednom rozsudku. 

Odvolání proti rozhodnutí ze dne 27. května 2002 o předběžných opatřeních podle 
článku 35 ZOHS bylo prohlášeno za nepřípustné, neboť cech nemohl dokázat, že oznámení 
o odvolání bylo doručeno ostatním stranám. 

Odvolání proti rozhodnutí ze dne 24. prosince 2002, které se také týkalo dočasných 
opatření podle článku 35 ZOHS, bylo však prohlášeno za přípustné.  

Odvolací soud v Bruselu vykonává plnou soudní pravomoc, když vydává rozsudek 
o odvoláních proti rozhodnutím přijatým Radou pro hospodářskou soutěž nebo jejím 
předsedou. To však nutně neznamená, že je věc Radě pro hospodářskou soutěž nebo jejímu 
předsedovi definitivně odebrána.  
 Cech ve svém odvolání tvrdil, že zákaz, proti kterému byly vzneseny námitky, byl 
odvolán na valném shromáždění konaném dne 7. prosince 1999, ale že v zápise z jednání 
nelze nalézt žádné podobné výslovné rozhodnutí. 

Soud dospěl k závěru, že předseda měl pravdu, když rozhodl, že zákaz je na první 
pohled porušováním zákazu kartelů stanoveného v článku 2 ZOHS. Soud však upozornil, že 
od vydání sporného rozhodnutí musí být vzat v úvahu čl. 3 odst. 2 první věta nařízení 1/2003, 
který uvádí: 
 „Použití vnitrostátních právních předpisů o hospodářské soutěži nesmí vést k zákazu 
dohod, rozhodnutí sdružení podniků nebo jednání ve vzájemné shodě, které mohou ovlivnit 
obchod mezi členskými státy, ale které neomezují hospodářskou soutěž ve smyslu čl. 81 odst. 
1 Smlouvy, nebo které splňují podmínky čl. 81 odst. 3 Smlouvy, nebo na které se vztahuje 
nařízení o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy.“  

Jinými slovy, odvolací soud zaujal stanovisko, že použití belgických vnitrostátních 
právních předpisů nesmí vést k zákazu rozhodnutí sdružení podniků, která jsou povolena 
podle evropských právních předpisů. Jestliže se na sporné rozhodnutí přijaté cechem 
nevztahuje zákaz kartelů stanovený v článku 81 Smlouvy o ES, nesmí být zřejmé porušování 
článku 2 ZOHS podle soudu zakázáno a nařízená opatření nesmí být zachována.  

Soud poté zkoumal, zda se na sporné rozhodnutí vztahuje článek 81 Smlouvy o ES, 
a rozhodl, že se nelze domnívat, že je účinek sporného zákazu na hospodářskou soutěž ve 
Společenství znatelný. Soud měl za to, že sporný zákaz tedy není rozhodnutím sdružení 
podniků, které je zakázáno čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES. 

Jelikož vnitrostátní právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže nemohou vést 
k zákazu něčeho, co není v rozporu s článkem 81 Smlouvy o ES, soud rozhodl, že sporné 
rozhodnutí předsedy nelze zachovávat.  

Odvolání proti rozhodnutí přijatému předsedou Rady pro hospodářskou soutěž dne 
27. května 2002 bylo odvolacím soudem prohlášeno za nepřípustné. Odvolání proti 
rozhodnutí přijatému předsedou Rady pro hospodářskou soutěž dne 24. prosince 2002 bylo 
prohlášeno za přípustné a odůvodněné. 
 
3. Rozsudek vynesený Odvolacím soudem v Bruselu dne 29. září 2004 (Gema Plastics versus 
V.Z.W. Belgian Construction Certification Association, V.Z.W. Belgisch Instituut voor 
Normalisatie, N.V. Dyka Plastics, V.Z.W. Fechiplast, N.V. Martens Plastics, N.V. Pipelife 
Belgium a N.V. Wavin Belgium). 

 
Ve svém rozsudku ze dne 29. září 2004 rozhodl Odvolací soud v Bruselu o přípustnosti 
žádosti o předběžná opatření podané Gema Plastics Orgánu pro hospodářskou soutěž Belgie.  
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Žádost byla namířena proti novému belgickému „nařízení o používání značky Benor (TR 
1401)“, které stanoví minimální hloubku, do které musí být vkládány součásti kanalizace 
z PVC, aby mohly používat značku Benor. Tato belgická norma však stanoví větší hloubku 
než evropská norma (EN 1401-1 a NBN EN 1401-1). Podle Gema Plastics je účelem belgické 
normy odstranit hospodářskou soutěž na belgickém trhu z řad výrobců nebo dodavatelů 
součástí, které nemusí být vkládány do takové hloubky, a porušuje tedy čl. 2 odst. 1 
belgického federálního zákona o ochraně podnikatelské soutěže a čl. 81 odst. 1 Smlouvy 
o ES. Předseda Orgánu pro hospodářskou soutěž Belgie rozhodl, že žádost o předběžná 
opatření je nepřípustná, jelikož žadatel nesplňuje nezbytnou podmínku, tj. že by měl mít 
bezprostřední a opravdový hmotný zájem ve smyslu článku 35 belgického zákona o ochraně 
podnikatelské soutěže. Odvolací soud však rozhodl, že předseda Orgánu pro hospodářskou 
soutěž používá příliš restriktivní definici a že Gema skutečně má bezprostřední a opravdový 
hmotný zájem. Nebyly však splněny nezbytné podmínky – že věc musí zahrnovat vážné, 
bezprostřední a nenapravitelné poškození a vyžadovat naléhavý zásah. Odvolací soud tedy 
rozhodl, že žádost o předběžná opatření je přípustná, ale neodůvodněná.  

 
4. Obchodní soud v Mons, rozsudek ze dne 23. prosince 2004, S.P.R.L. Lust Automobiles 
versus DaimlerChrysler A.G. Stuttgart a S.A. DaimlerChrysler Belgium Luxembourg 

S.P.R.L. Lust Automobiles (Lust), nezávislý distributor vozidel Mercedes, zahájil 
řízení proti společnostem DaimlerChrysler A.G. Stuttgart (DCAG) a S.A. DaimlerChrysler 
Belgium Luxembourg (DCBL) za porušení pravidel hospodářské soutěže Společenství. 
 
Společnost Lust obvinila DCBL a DCAG z omezování: 
 
(1) paralelních dovozů, zejména bráněním společnosti Lust získat dodávky od 
zahraničních obchodníků s vozidly Mercedes, 
 
(2) prodejů prostřednictvím schváleného zprostředkovatele, zejména vyvíjením tlaku na 
obchodníka s vozidly Mercedes v Charleroi, Car & Truck Charleroi, aby zrušil objednávky, 
kde Lust jedná pouze jako zástupce pro konečného zákazníka. 
 
Pokud jde o omezování paralelních dovozů, ačkoliv byl prodej schváleným distributorem 
neschválenému distributorovi zakázán v kontextu smluv o distribuci mezi vnitrostátními 
dceřinými společnostmi DCAG a obchodníky nebo zástupci usazenými v různých zemích 
Evropské unie, Obchodní soud v Mons shledal, že tento typ doložky je schválen třemi 
nařízeními EU, která se týkají distribuce motorových vozidel (nařízení 123/85 – čl. 3 odst. 10, 
nařízení 1475/95 – čl. 3 odst. 10 a nařízení 1400/2002 – čl. 4 odst. 1 písm. b) bod iii), a že 
doložka tedy je v souladu s právními předpisy Společenství. 
 
Pokud jde o omezování prodejů prostřednictvím schváleného prostředníka, požádal soud 
DaimlerChrysler Belgium Luxembourg o opis dohody o obchodním zastoupení, která je 
v současnosti použitelná, podepsané s belgickými obchodníky, kteří patří do sítě Mercedes, 
spolu se všemi dokumenty nebo prostředky, které stanoví datum, kdy vstoupila v platnost, 
a skutečnost, že je pro obchodníky účinně závazná, a nařídil výslech svědků, aby zjistil, zda: 
 
„Společnost S.A. Car & Truck Charleroi zrušila objednávky 1168 a 1169 ze dne 29. května 
2000 na pokyn DaimlerChrysler Belgium Luxembourg nebo DaimlerChrysler A.G. Stuttgart 
nebo na základě oběžníků či písemných pokynů vydaných těmito společnostmi.“ 
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Dánsko 
Dne 18. srpna 2004 přijal Odvolací tribunál pro hospodářskou soutěž Dánska rozsudek, 
kterým bylo anulováno rozhodnutí Rady pro hospodářskou soutěž Dánska ze dne 24. září 
2003 ve věci, jež se týkala Dánského knižního sdružení. Anulované rozhodnutí Rady pro 
hospodářskou soutěž Dánska dospělo k závěru, že Dánské knižní sdružení porušuje článek 81 
Smlouvy o ES, jelikož spravuje obchodní dohodu v dánském knižním odvětví, která brání 
knihkupcům v jiných zemích prodávat dánské knihy spotřebitelům v Dánsku, aniž by 
vyhovovali stanoveným cenám v Dánsku.  
 
Dánsko a jiné země v EU mají pevné ceny knih (na základě dohody nebo zákona), zatímco 
jiné země mají ceny volné. Z této situace vyplývají určité problémy pro obchod mezi zeměmi 
s pevnými cenami knih a zeměmi s volnými cenami.  
 
Rada pro hospodářskou soutěž Dánska rozhodla, že podle praxe v právních předpisech ES lze 
pevné ceny v obchodě s knihami uvnitř EU přijmout pouze v případech, kdy smluvní strana, 
která uplatňuje splnění pevných cen, může dokázat, že následný opětný dovoz je výhradně 
motivován obcházením systému pevných cen. Rada pro hospodářskou soutěž Dánska tedy 
dospěla k závěru, že obecné vynucování pevných cen opětným dovozem je v rozporu 
s článkem 81 Smlouvy o ES.  
 
V odvolání založil Odvolací tribunál pro hospodářskou soutěž Dánska svůj rozsudek na 
dopisu ze dne 12. listopadu 1998 zaslaném Komisí ministrům kultury EU, který se týkal 
názoru Komise na soulad mezi článkem 81 Smlouvy o ES a vnitrostátními systémy pevných 
cen knih v EU. Odvolací tribunál pro hospodářskou soutěž Dánska rozhodl, že podle tohoto 
dopisu nemá dánská dohoda o pevných cenách knih žádný významný dopad na obchod mezi 
členskými státy, a že se na dohodu tedy nevztahuje článek 81 Smlouvy o ES. Odvolací 
tribunál pro hospodářskou soutěž Dánska tedy přijal rozsudek, kterým bylo rozhodnutí Rady 
pro hospodářskou soutěž Dánska anulováno. 
 

Německo 
Krajský soud v Berlíně, 13.1.2004, 102 O 122/03 (Kart), P-120/03 
Nepotvrzena neplatnost dohod o distribuci pro opravny vozidel z důvodů protisoutěžní 
dlouhodobé výlučnosti; jako na smlouvy o obchodním zastoupení se na ně nevztahuje článek 
81 Smlouvy o ES; co se týče jakéhokoliv omezování hospodářské soutěže podle článku 18 
GWB ve starém znění, nevztahuje se na ně článek 34 GWB ve starém znění.  
(Článek 81 Smlouvy o ES; články 134 a 138 občanského zákoníku) 
 
Krajský soud v Mohuči, 15.1.2004, 12 HK O 56/02, P-136/03 
Zamítnut návrh na náhradu škody za placení nadměrných cen za vitamíny z důvodu účasti 
žalovaného v celosvětovém vitamínovém kartelu, jak stanovila Komise se závaznou právní 
sílou pro soud, vzhledem k tomu, že jako odběratel není žalobce zahrnut do rozsahu 
působnosti ochrany v rámci zákazu kartelů v článcích 1 a 33 GWB a čl. 823 odst. 2 
občanského zákoníku spolu s článkem 81 Smlouvy o ES pro nedostatečnou „zaměřenost“ 
cenového kartelu.  
(Článek 81 Smlouvy o ES; články 1 a 33 GWB, čl. 823 odst. 2 občanského zákoníku) 
 
Vrchní krajský soud v Berlíně, 15.1.2004, 2 W 25/03 (Kart), P-239/03 
Dominantní postavení provozovatele mobilní telefonní sítě na trhu pro ukončování hovorů 
z pevné sítě v jeho mobilní telefonní síti; zneužití neexistuje vzhledem k tomu, že žalobce 
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brání žalovanému používat SIM karty a vytvářet mobilní telefonní spojení, protože žalobce 
používá SIM karty ke komerčnímu přesměrování hovorů z pevné sítě (ohrožení integrity sítě). 
(Články 19 a 20 GWB, čl. 82 odst. 1 pododst. 2 písm. b) a c) Smlouvy o ES, článek 1 UWG) 
 
Krajský soud v Mohuči, 15.1.2004, 12 HK O 52+55/02, P-131+135/03 
Zamítnut návrh na náhradu škody za placení nadměrných cen za vitamíny z důvodu účasti 
žalovaného v celosvětovém vitamínovém kartelu, jak stanovila Komise se závaznou právní 
silou pro soud, vzhledem k tomu, že jako odběratel není žalobce zahrnut do rozsahu 
působnosti ochrany v rámci zákazu kartelů v článcích 1 a 33 GWB a čl. 823 odst. 2 
občanského zákoníku spolu s článkem 81 Smlouvy o ES pro nedostatečnou „zaměřenost“ 
cenového kartelu.  
(Článek 81 Smlouvy o ES; články 1 a 33 GWB, čl. 823 odst. 2 občanského zákoníku) 
 
Vrchní krajský soud v Berlíně, 15.1.2004, 2 U 28/03 (Kart), P-203/03 
Nepřijato žádné opatření proti provozovateli mobilní telefonní sítě, které by jej přinutilo 
zpřístupnit jeho síť jiným podnikům k ukončování hovorů z pevných sítí prostřednictvím brán 
GSM vzhledem k tomu, že tyto podniky chtějí začít působit nikoliv na navazujícím trhu, ale 
na trhu samotném (čl. 19 odst. 4 bod 4 GWB); odmítnutí přístupu k síti ani jinak 
nepředstavuje diskriminaci nebo omezování, jelikož toto omezování není nepřiměřené.  
(Čl. 19 odst. 4 bod 4 GWB, čl. 19 odst. 1 a odst. 4 bod 1 GWB, článek 20 GWB, článek 82 
Smlouvy o ES, článek 1 GWB) 
 
Vrchní krajský soud v Berlíně, 22.1.2004, 2 U 17/02, P-219/02 
Návrh na zjištění, že ukončení dohody o schváleném obchodníkovi Chrysler Automobile 
žalovaným dne 31. prosince 2002, která byla uzavřena mezi stranami, je neúčinné z důvodu 
zneužití práv; neexistuje právo na další dodávky motorových vozidel a dílů Chrysler; pokud 
jde o rozšíření žádosti prostřednictvím vzájemného opravného prostředku: shledáno, že 
ukončení dne 31. prosince 2002 je účinné a že zejména neporušuje zákaz diskriminace 
stanovený v čl. 20 odst. 1 a 2 zákona o zákazu omezování hospodářské soutěže (GWB) ani 
čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES (nedostatečně znatelný účinek).  
(Čl. 20 odst. 1 a odst. 2 první věta GWB; čl. 81 odst. 1, 2 a 3 Smlouvy o ES; čl. 5 odst. 2 bod 
2 nařízení (ES) č. 1475/95; článek 10 nařízení (ES) č. 1400/2002; článek 242 a čl. 315 odst. 3 
druhá věta, druhá hlavní věta občanského zákoníku; článek 9 zákona o obecných podmínkách 
prodeje) 
 
Vrchní krajský soud v Düsseldorfu, 27.1.2004, W (Kart) 9/01, P-243/01 
Zamítnutí žádosti o právní pomoc v návrhu na náhradu škody a na stanovení výše odškodnění 
za protisoutěžní bojkot a protiprávně vysoké prodejní ceny za cihly z důvodu nesplnění 
požadavků čl. 116 odst. 1 bodu 2 občanského soudního řádu. 
(Články 81 a 82 Smlouvy o ES; čl. 823 odst. 2 a článek 249 občanského zákoníku; čl. 116 
odst. 1 bod 2 občanského soudního řádu) 
 
Vrchní krajský soud v Karlsruhe, 28.1.2004, 6 U 183/03, P-54/04 
Žádost o prohlášení nepřípustná, navíc žádné odškodnění pro druhou stranu trhu za 
vitamínový kartel, jelikož nevznikla žádná škoda (srovnání mezi hypotetickým ziskovým 
rozpětím a skutečným ziskovým rozpětím, nikoliv srovnání mezi hypotetickou kupní cenou a 
skutečnou kupní cenou).  
(Článek 33 GWB, článek 81 Smlouvy o ES, čl. 823 odst. 2 občanského zákoníku) 
 
Spolkový soudní dvůr, 10.2.2004, KZR 6+7/02, P-41+69/00 
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Úřední řízení o schválení platby (za telekomunikační spojení) nevylučuje skutečnou možnost 
firmy předložit tarif, kterým zneužívá své dominantní postavení, a získat schválení za tímto 
účelem, protože na zneužití se nevztahuje postup přezkoumání (mimo jiné). 
(Článek 86 Smlouvy o EHS (článek 82 Smlouvy o ES); články 24, 25, 35 a 39 zákona 
o telekomunikacích) 
 
Vrchní krajský soud v Mnichově, 26.2.2004, U (K) 5585/03, P-289/03 
Účinnost ukončení smlouvy o obchodním zastoupení s žalobcem žalovaným dne 30. září 2003 
z důvodu vstupu v platnost nového nařízení Společenství o automobilové blokové výjimce 
1400/2002 dne 31. října 2003 a vyplývající potřeby žalovaného restrukturalizovat svou 
distribuční síť v Německu a Evropě. (Dovolání povoleno).  
(Nařízení Společenství o automobilové blokové výjimce 1400/2002; článek 307 občanského 
zákoníku) 
 
Vrchní krajský soud v Mnichově, 26.2.2004, U (K) 5664/03, P-295/03 
Účinnost ukončení smlouvy o obchodním zastoupení s žalobcem žalovaným dne 30. září 2003 
z důvodu vstupu v platnost nového nařízení Společenství o automobilové blokové výjimce 
1400/2002 dne 31. října 2003 a vyplývající potřeby žalovaného restrukturalizovat svou 
distribuční síť v Německu a Evropě.  
(Nařízení Společenství o automobilové blokové výjimce 1400/2002)  
 
Vrchní krajský soud v Düsseldorfu, 3.3.2004, U (Kart) 32/99, P-21/99 
Návrh na sdělení, kolik zásilek určených německým příjemcům a jakého formátu, hmotnosti a 
obsahu bylo podáno nebo bylo necháno podat na nizozemské poště v roce 1997; nevyloučení 
tohoto návrhu zejména z důvodu zneužití dominantního postavení žalobcem. 
(Čl. 25 odst. 3 první a druhá věta staré Univerzální poštovní úmluvy; články 86, 90 a 59 
Smlouvy o ES, staré znění; článek 242 občanského zákoníku) 
 
Vrchní krajský soud v Düsseldorfu, 24.3.2004, VI U 35/03 (Kart), P-292/03 
Dominantní postavení provozovatele mobilní telefonní sítě na trhu pro ukončování hovorů 
z pevné sítě v jeho mobilní telefonní síti; žádné zneužití vzhledem k tomu, že žalobce brání 
žalovanému používat SIM karty a vytvářet mobilní rádiová spojení, protože žalobce používá 
SIM karty ke komerčnímu přesměrování hovorů z pevné sítě (ohrožení integrity sítě). 
(Články 19 a 20 GWB, čl. 82 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) Smlouvy o ES, článek 1 UWG) 
 
Vrchní krajský soud v Düsseldorfu, 24.3.2004, U (Kart) 43/02, P-12/02 
Nepotvrzena neplatnost dohody opraven vozidel z důvodu doložky o dlouhodobé výlučnosti 
vzhledem k tomu, že pro dohodu opraven vozidel není použitelný čl. 85 odst. 1 Smlouvy 
o EHS (= čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES) a článek 15 GWB, staré znění (= článek 14 GWB, 
nové znění), jelikož smlouva o obchodním zastoupení a žalobce neprokázali existenci účinku 
podstatného rozdělení trhu v souladu s teorií kumulativních účinků; nedošlo k porušování 
požadavku na písemnou podobu stanoveného v článku 34 GWB, staré znění.  
(Článek 85 Smlouvy o ES; články 15 a 34 GWB, staré znění; články 125 a 138 občanského 
zákoníku) 
 
Spolkový soudní dvůr, 30.3.2004, KZR 24/02, P-197/98 
Jestliže maloobchodník s novými motorovými vozidly, který nepatří do selektivního 
distribučního systému výrobce, nemůže z důvodu odmítnutí zahraničních schválených 
obchodníků dodávat nová vozidla maloobchodníkům mimo systém splnit objednávky svých 
odběratelů na nové automobily, může mít právo na návrh na náhradu škody za ušlý zisk podle 
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čl. 823 odst. 2 občanského zákoníku spolu s čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES, jestliže se 
v rozhodném čase účinky výjimky zákazu pro schválené prodejce dodávat nová vozidla 
maloobchodníkům mimo systém ze zákazu stanoveného v čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES 
nepoužívaly podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1475/95.  
 
Jednostranné „černé chování“ na straně výrobce a opakované výzvy k cenové kázni vedou, 
podle čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 1475/95, ke ztrátě výjimky (pouze) na období, během 
kterého nežádoucí chování pravděpodobně ovlivní schválené obchodníky, a pouze pro ty 
dohody o distribuci, které se vztahují na území, na němž je hospodářská soutěž narušena 
zakázaným chováním. Tzv. černé chování ze strany zahraničních schválených obchodníků 
podle čl. 6 odst. 1 bodů 6 až 12 nařízení (ES) č. 1475/95 nelze automaticky přisoudit výrobci.  
(Článek 81 Smlouvy o ES; čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) 1475/95) 
 
Krajský soud v Dortmundu, 1.4.2004, 13 O 55/02 (Kart), P-152/02 
Přiznání náhrady škody požadované žalobcem za to, že platil žalovanému nadměrné ceny za 
vitamíny vzhledem k tomu, že žalovaný patřil do vitamínového kartelu.  
(Článek 81 Smlouvy o ES; články 1 a 33 GWB, čl. 823 odst. 2 občanského zákoníku) 
 
Krajský soud v Kielu, 16.4.2004, 14 O (Kart) 8/04, P-24/04 
Účinnost smluvní doložky podle právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, kterou se 
zakazuje používání SIM karet v přenosových soustavách k přivádění spojení od jedné třetí 
strany k druhé třetí straně.  
(Články 19 a 20 GWB, čl. 82 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) Smlouvy o ES, článek 1 UWG) 
 
Krajský soud v Dortmundu, 16.4.2004, 13 O 79/02 (Kart), P-150/02 
Po urovnání hlavního návrhu zůstává otázka nákladů: zákaz hospodářské soutěže mezi 
partnery stanovený v partnerské dohodě je z pohledu právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže nezávadný pro období dvou let po rezignaci partnera.  
(Článek 1 zákona o zákazu nekalé hospodářské soutěže (UWG), článek 1 GWB, článek 81 
Smlouvy o ES) 
 
Vrchní krajský soud v Düsseldorfu, 21.4.2004, U (Kart) 12/03, P-171/99 
Zamítnut návrh na předsmluvní odpovědnost v souvislosti s franšízovou dohodou (Pizza Hut) 
vzhledem k tomu, že z důvodu účinné volby práva se na všechny nároky uplatňované 
žalobcem použije právo státu Kansas v USA; nepotvrzena neplatnost podle článků 15 a 18 
GWB, staré znění. Nepřiznáno odškodnění za porušení předpisů FTC o franšíze.  
(Články 11, 27, 29, 31 a 34 úvodního zákona občanského zákoníku; články 15, 18, 34 a 98 
GWB, staré znění; článek 85 Smlouvy o ES, staré znění; článek 3 nařízení 4087/88) 
 
Vrchní krajský soud v Düsseldorfu, 21.4.2004, U (Kart) 7/03, P-202/00 
Nepotvrzena neplatnost franšízové dohody (Pizza Hut) za porušování německých nebo 
evropských právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže; návrh zamítnut, protože volba 
práva je účinná a na všechny uplatňované nároky se použije právo Anglie / Walesu. 
(Články 11, 27, 29, 31 a 34 úvodního zákona občanského zákoníku; články 15, 18, 34 a 98 
GWB, staré znění; článek 85 Smlouvy o ES, staré znění; článek 3 nařízení 4087/88) 
 
Vrchní krajský soud v Düsseldorfu, 21.4.2004, U (Kart) 14/03, P-149/03 
Platnost franšízové dohody (Pizza Hut), neboť na všechny nároky uplatňované žalobcem se 
použije právo státu Kansas v USA. Žádné odškodnění za porušení franšízových předpisů 
FTC. 
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(Články 11, 27, 29, 31 a 34 úvodního zákona občanského zákoníku; články 15, 18, 34 a 98 
GWB, staré znění; článek 85 Smlouvy o ES, staré znění; článek 3 nařízení 4087/88)  
 
Vrchní krajský soud v Mnichově, 22.4.2004, U (K) 1582/04, P-94/04 
Zamítnut návrh na odemčení některých SIM karet a na zvrácení odmítnutí vytvořit mobilní 
telefonní spojení, protože používání postoupených SIM karet v měničích GSM je smluvně 
zakázáno.  
(Články 19, 20 a 33 GWB, čl. 82 odst. 2 písm. b) a c) Smlouvy o ES, článek 1 UWG) 
 
Krajský soud v Düsseldorfu, 28.4.2004, 34 O (Kart) 7/04, P-44/04 
Návrh žalobce na platbu telefonních poplatků za zpřístupnění SIM karet a používání jeho 
mobilní telefonní sítě; účinnost mimořádného anulování smluv o mobilní telefonii žalobcem, 
protože žalovaný používá SIM karty v rozporu s dohodou spolu s bránou GSM, aby do 
mobilní telefonní sítě žalobce přiváděl vnější hovory; nepotvrzena neplatnost odpovídajícího 
smluvního omezení používání.  
(Články 19 a 20 GWB, čl. 82 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) Smlouvy o ES, článek 1 UWG) 
 
Krajský soud v Ingolstadtu, 11.5.2004, 1HK O 1933/03, P-209/04 
Ukončení dohody o obchodním zastoupení po přijetí nařízení 1400/2002 platné tam, kde je 
odpovídající smluvní doložka (mimochodem: čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES, nařízení 
1400/2002) 
 
Vrchní krajský soud v Düsseldorfu, 23.6.2004, VI-U (Kart) 29/04, P-111/04 
Zákaz nabízet pivo Budweiser Budvar samostatně k prodeji na určitém území odběratelům 
žalobce nebo propagovat je na základě výhradního práva na rozšiřování, dokud nebude 
vydáno konečné rozhodnutí o dohodě o dovozu uzavřené mezi stranami; žádný znatelný 
účinek na obchod mezi členskými státy.  
(Články 1 a 3 UWG, čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES) 
 
Spolkový soudní dvůr, 13.7.2004, KZR 10/03, P-66/00 
Rozhodnutí o účinnosti standardních doložek v dohodě o obchodním zastoupení pro motorová 
vozidla (obchodování s více značkami, minimální prodeje, záruky, vypovězení, ukončení 
dohody).  
(Článek 307 občanského zákoníku; článek 81 Smlouvy o ES, nařízení 1475/95, nařízení 
1400/2002)  
 
Vrchní krajský soud ve Stuttgartu, 22.7.2004, 2 U 202/03, P-30/03 
Žalovaný povinen zaplatit odškodnění za ztráty vzniklé žalobci v důsledku pozdního uzavření 
obnovené dohody o provozovně po přizpůsobení distribučního systému za účelem zohlednění 
nového nařízení Společenství o automobilové blokové výjimce; nerovné zacházení 
s žalobcem v porovnání s jinými provozovnami, s nimiž smluvní vztah pokračoval.  
(Článek 33 a čl. 20 odst. 1 a 2 GWB; nařízení ES č. 1475/95; článek 81 Smlouvy o ES) 
 
Krajský soud ve Stuttgartu, 3.8.2004, 41 O 67/04 KfH, P-110/04 
Zamítnut návrh na náhradu škody za porušování výlučného práva žalobce na rozšiřování 
jmenováním dalšího schváleného obchodníka, protože po vypršení platnosti nařízení (ES) 
č. 1475/1995 dohoda o územní ochraně již nebyla vyňata ze zákazu stanoveného v čl. 81 
odst. 1 Smlouvy o ES. Otázka neplatnosti doložky o výlučnosti vzhledem ke vstupu v platnost 
nového nařízení Společenství o automobilové blokové výjimce.  
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(Článek 81 Smlouvy o ES, nařízení Společenství o automobilové blokové výjimce 1400/2002, 
nařízení Společenství o automobilové blokové výjimce 1475/1995) 
 
Krajský soud ve Frankfurtu nad Mohanem, 20.8.2004, 3-12 O 40/04, P-95/04 
Žalobce nemá nárok na uzavření smlouvy o službách s žalovaným, i když žalobce splní 
kritéria selektivní distribuce, protože žalovaný mohl ukončit smlouvu o obchodním 
zastoupení v oblasti automobilů bez oznámení a obchodní a dílenské podniky žalobce jsou 
z obchodního hlediska provozní jednotka.  
(Čl. 823 odst. 2 a článek 249 občanského zákoníku, článek 81 Smlouvy o ES, nařízení 
Společenství o automobilové blokové výjimce 1400/2002, článek 20 a čl. 33 první věta GWB) 
 
Krajský soud pro Mnichov I, 7.9.2004, 9HK O 3863/04, P-25/05 
Žalovaný nemá právo na zadržení proti peněžní pohledávce za neaktivování SIM karet.  
(Články 19 a 20 GWB; článek 82 Smlouvy o ES; článek 1 UWG) 
 
Krajský soud pro Mnichov I, 13.9.2004, 17HK O 23320/03, P-5/05 
Žalovaný nemá právo na zadržení proti peněžní pohledávce za neaktivování SIM karet.  
(Články 19 a 20 GWB; článek 82 Smlouvy o ES; článek 1 UWG) 
 
Krajský soud v Postupimi, 23.9.2004, 51 O 204/03, P-150/04 
Žalovaný ve vzájemné žalobě povinen zlikvidovat použité pneumatiky prostřednictvím 
žalobce ve vzájemné žalobě v rozsahu stanoveném v normativní části a poskytnout platbu 
a informace žalobci ve vzájemné žalobě v rozsahu stanoveném v normativní části; nedošlo 
k porušování čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES smlouvou, z níž nároky vycházejí, neboť jakékoliv 
omezení hospodářské soutěže není v žádném případě znatelné.  
(Čl. 81 odst. 1 a 2 Smlouvy o ES, článek 138 občanského zákoníku, článek 134 občanského 
zákoníku, spolu s článkem 266 trestního zákoníku) 
 
Vrchní krajský soud v Düsseldorfu, 27.10.2004, VI U (Kart) 41/03, P-15/04 
Návrh žalobce přinutit žalovaného kupovat od něj všechny jeho požadavky na pivo; návrh na 
sdělení informací o pivu koupeném jinde; nelze použít článek 81 Smlouvy o ES na dohodu 
o dodávkách piva pro nedostatek znatelnosti omezení hospodářské soutěže. 
(Čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES; čl. 138 odst. 1 občanského zákoníku) 
 
Krajský soud v Lipsku, 27.10.2004, 05 O 5659/04, P-211/04 
Rozhodnutí o nákladech po dohodnutém urovnání: návrh žalobce na zastavení porušování 
jeho komplexního selektivního distribučního systému nedovoleným nakupováním nových 
motorových vozidel za účelem distribuce žalovaným.  
(Článek 81 Smlouvy o ES; nařízení 1400/2002; články 19 a 20 GWB) 
 
Krajský soud pro Mnichov I, 30.11.2004, 9HK O 7696/04, P-6/05 
Žalovaný nemá právo na zadržení proti peněžní pohledávce za neaktivování SIM karet.  
(Články 19 a 20 GWB; článek 82 Smlouvy o ES; článek 3 UWG; článek 33 TKG) 
 
Krajský soud v Kolíně, 16.12.2004, 88 O (Kart) 60/04, P-96/04 
Zamítnut návrh na aktivaci SIM karet žalovaným; zablokování bylo přípustné, protože 
žalobce používá SIM karty v rozporu se smlouvou spolu s bránou GSM, aby umožnil jiným 
podnikům ukončovat telefonní hovory v mobilní telefonní síti žalobce; zamítnut návrh na 
používání SIM karet pro komerční telekomunikační služby.  
(Články 19 a 20 občanského zákoníku, článek 82 Smlouvy o ES, článek 1 UWG) 
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Krajský soud v Kolíně, 16.12.2004, 88 O (Kart) 50/04, P-72/05 
Zamítnut návrh na aktivaci SIM karet žalovaným; zablokování bylo přípustné, protože 
žalobce používá SIM karty v rozporu se smlouvou spolu s bránou GSM, aby umožnil jiným 
podnikům ukončovat telefonní hovory v mobilní telefonní síti žalobce; zamítnut návrh na 
používání SIM karet pro komerční telekomunikační služby.  
(Články 19 a 20 občanského zákoníku, článek 82 Smlouvy o ES, článek 1 UWG) 
 

Španělsko 
Záležitosti projednávané v soudních řízeních mezi ropnými společnostmi a opravnami vozidel 
si byly všechny podobné a zaměřovaly se hlavně na možnou neplatnost dodavatelských 
smluv, které soudy klasifikovaly jako dohody o provizích (skutečné smlouvy o obchodním 
zastoupení) nebo jako dohody o zpětném prodeji (neskutečné smlouvy o obchodním 
zastoupení), jež mohou být slučitelné s čl. 81 odst. 1 (obecný zákaz), neboť by se mohly 
kvalifikovat na výjimku ze zákazu stanovenou v nařízeních o výjimce č. 1984/1983 ze dne 
22. června 1983 a č. 2790/1999 ze dne 22. prosince 1999, která se obě vztahují k použití 
současného čl. 81 odst. 3 Smlouvy o ES na některé kategorie vertikálních dohod a jednání ve 
vzájemné shodě. 
 
Čtyři z těchto řízení byla odvolání proti rozsudkům vydaným soudy prvního stupně. Věc 
společnosti Automoción y Servicios La Safor, S.L. proti Compañía Logística de 
Hidrocarburos, S.A. je podnětem č. 44 podaným k Soudu prvního stupně v Madridu, ve 
kterém žalobce uvedl svůj záměr odvolat se proti rozsudku vynesenému proti němu. 
 
Rozsudek č. 44 Soudu prvního stupně v Madridu vynesený dne 10. června 2004 ve věci 
řádného procesu 965/2002 / Automoción y Servicios La Safor S.L. versus Compañía Logística 
de Hidrocarburos, S.A 
Společnost Automoción y Servicios La Safor S.L. podala podnět proti společnosti Compañía 
Logística de Hidrocarburos, S.A., ve kterém žalobce žádal, aby byl považován za distributora 
v přísném slova smyslu. Soud žádost zamítl, neboť smlouvu považoval za „dohodu 
o provizích“, tj. za skutečnou smlouvu o obchodním zastoupení. 
 
Rozsudky vynesené sekcí 18 Vrchního provinčního soudu v Madridu č. 358/2004 ze dne 
7. června 2004 / Melón, S.A. proti Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A a č. 
423/2004 ze dne 23. června 2004 / Melón, S.A. a Estación de Servicio Ahigal, S.L. proti 
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A ve věci odvolání č. 220/2003 a 486/2003.  
Odvolání byla součástí řádných procesů 895/2001 a 556/2001, které byly vedeny žalobcem 
u Soudu prvního stupně v Madridu č. 8, respektive č. 15. Původní rozsudky zamítly podnět 
společnosti Melón, S.A., která se odvolala proti obsahu nálezu soudu v obou věcech. Vrchní 
soud obě odvolání opraven vozidel zamítl, neboť smlouvy považoval za „dohody 
o provizích“, tj. za skutečné smlouvy o obchodním zastoupení. V obou rozsudcích bylo 
společnosti Melón, S.A. nařízeno zaplatit vzniklé náklady. 
 
Rozsudek sekce 18 Vrchního provinčního soudu v Madridu č. 94/2004 ze dne 2. června 2004 / 
Caminas S.A. proti Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
Tento rozsudek byl vynesen na základě odvolání č. 218/2003 podaného společností Repsol 
v souvislosti s řízením o drobných pohledávkách č. 53/2001 vedeném u Soudu prvního stupně 
v Madridu č. 20 společností Caminas S.A. proti společnosti Repsol. Původní rozsudek dne 
25. října 2002 potvrdil podnět podaný společností Caminas, S.A., prohlásil dotyčné smlouvy 
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ze zákona za neplatné a nařídil společnosti Repsol zaplatit náklady. Odvolání společnosti 
Repsol bylo potvrzeno a smlouvy byly považovány za platné z důvodu, že se jednalo 
o „dohody o provizích“. 
 
Rozsudek sekce 1 Vrchního provinčního soudu v Geroně č. 188/2004 ze dne 10. června 2004 / 
Clau, S.A. proti CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A. 
Tento rozsudek byl vynesen na základě odvolání č. 48/2004 podaného dvěma stranami 
v souvislosti s řízením č. 266/2002 vedeným u Soudu prvního stupně v Geroně č. 1 
společností Clau, S.A. proti společnosti CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A. Původní 
rozsudek byl vynesen ve prospěch společnosti CEPSA. Obě společnosti se odvolaly 
a odvolání společnosti CEPSA bylo z procesních důvodů zamítnuto. Odvolání společnosti 
Clau, S.A. bylo přijato z důvodu, že se jednalo o „dohodu o zpětném prodeji“. Jedná se 
o neskutečné smlouvy o obchodním zastoupení, které byly v tomto případě neplatné, neboť 
nespadaly pod nařízení o výjimce podle čl. 81 odst. 1. Tři smlouvy, které se týkaly zahájení 
činnosti opravny vozidel a prodeje výrobků společnosti CEPSA podle ujednání o výlučnosti 
byly proto prohlášeny za neplatné z důvodu, že byly v rozporu s právním požadavkem nebo 
zákazem a že nebyla určena cena, což znamená, že žádná smlouva neexistovala. Soud stranám 
nařídil uhradit si vzájemně služby poskytnuté podle smlouvy mezi nimi podle článku 1303 
občanského zákoníku po odečtení již amortizovaných plných částek. Soud nařídil úhradu 
nákladů žalovaného. 
 
Rozsudek č. 1235/2004 Nejvyššího soudu (civilní divize, sekce 1) ze dne 23. prosince 
v souvislosti s řízením vedeném společností L'Andana S.A. a Estación de Servicio L'Andana 
S.L proti společnosti Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
Rozsudek řeší odvolání podané společností L’Andana S.A. a Estación de Servicio L'Andana 
S.L v rámci řízení vedeného těmito společnostmi proti společnosti Repsol Comercial de 
Productos Petrolíferos, S.A. 
 
Ve svém původním podnětu podaném k Soudu prvního stupně ve Valencii žádaly žalující 
společnosti, aby byly dohody o provozu opraven vozidel, o pronájmu podniku a o výlučných 
dodávkách podepsané na období 25 let prohlášeny za neplatné. 
 
Žalobci se domnívali, že byl porušen čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení Komise č. 1984/83 ze dne 
22. června 1983 s ohledem na čl. 81 odst. 1 (ex čl. 85 odst. 1) Smlouvy o ES, a že se tedy 
použije zákaz stanovený v čl. 81 odst. 2. Tvrdili také rozpor s judikaturou Evropského 
soudního dvora (věc C-234/89 Stergios Delimitis versus Henninguer Bräu A.G., která se 
týkala výkladu výše uvedeného nařízení). 
 
Žalobci se domnívali, že podle nařízení 84/1983 jsou dohody tohoto druhu, na které se 
vztahuje tento postup, dočasně omezeny na období 10 let. Nejvyšší soud odvolání zamítl 
z důvodu, že dočasné omezení uložené výše uvedeným čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení 
č. 1984/83 nebylo porušeno, neboť v čl. 12 odst. 2 nařízení je stanovena absolutní výjimka 
z tohoto omezení. Ze stejných důvodů se nedomníval, že došlo k rozporu s citovanou 
judikaturou Soudního dvora. 
 

Francie 
Rozsudek Odvolacího soudu v Orleans ze dne 15. července 2004 ve věci odvolání společnosti 
Toyota France proti předběžnému opatření předsedy Obchodního soudu v Orleans vydanému 
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dne 5. března 2004, kterým se v závislosti na penále nařizuje pokračovat ve smluvních 
vztazích se společností Automobile Diffusion 45 
Spor se týkal odmítnutí uznat jako distributora podle nového nařízení o motorových vozidlech 
č. 1400/2002 obchodníka, jehož smlouva vypršela po ukončení podle předchozího nařízení 
č. 1475/95. Odvolací soud v Orleans se předběžně domníval, že spor je vážný, neboť vznikl 
z neschopnosti obchodníka splnit kvalitativní výběrová kritéria. Soudní vystěhování 
obchodníka bylo tedy chybné, neboť zamítnutí jeho žádosti nevycházelo z objektivních nebo 
oprávněných kritérií. Mohlo by se tedy jednat o diskriminační rozhodnutí v rozporu s cíli 
nařízení č. 1400/2002. Soud tedy potvrdil předběžné opatření, kterým se výrobci nařizuje 
pokračovat v dodávání vozidel distributorovi do konečného rozhodnutí o pravdivosti, které by 
mělo být vydáno v roce 2005. 
 
Rozsudek Odvolacího soudu v Paříži ze dne 21. září 2004 ve věci odvolání organizace 
Syndicat des professionnels européens de l’automobile (SPEA) proti rozhodnutí Rady pro 
hospodářskou soutěž nepostupovat soudně č. 03-D-67 ze dne 23. prosince 2003 (Peugeot) 
Trestem za porušení povinnosti Rady vynést rozhodnutí v přiměřené lhůtě není zrušit řízení, 
ale napravit ztrátu, která případně vznikne z tohoto prodlení.  
 
Rozdělení původního postoupení radě do tří samostatných spisů není rozhodnutím, proti 
kterému se lze odvolat podle článků L 464-2 a L 464-8 obchodního zákoníku. Důvody pro 
napadení tohoto rozdělení postoupení jsou nepřípustné. V souladu se zásadou sporného řízení 
může zpravodaj, když jsou strany schopny odpovědět, změnit své posouzení skutkových 
okolností věci projednávané radou. 
 
Poskytnutí sdělení stížností Komise jednou stranou má uvědomit soud o informacích, které by 
mohly ovlivnit probíhající řízení podle článku 16 nařízení 1/2003. Lze tak učinit kdykoliv 
v průběhu řízení. Nejedná se tedy o písemný důkaz na podporu odvolání. 
 
Úhrada obchodní pomoci obchodníkům výrobcem není sama o sobě protiprávní, jestliže proti 
podmínkám, za kterých je poskytována, nelze vznést námitky na základě výjimek uvedených 
v nařízení o blokové výjimce (článek 6 nařízení o blokové výjimce č. 1475/95). Ani když 
nejsou žádným způsobem diskriminační, nelze proti těmto praktikám vznést námitky podle 
ustanovení, kterým se stanoví odnětí ochrany nařízení o blokové výjimce. V dotyčném 
případě byly praktiky nejen slučitelné s čl. 81 odst. 3, ale také stimulovaly hospodářskou 
soutěž, zachovávaly hustotu distribuční sítě a kvalitu poskytovaných služeb a vedly 
k významným poklesům cen výrobků, kterým se těšili koncoví uživatelé. 
 
Rozsudek Odvolacího soudu v Paříži ze dne 29. června 2004 ve věci odvolání organizace 
Syndicat des professionnels européens de l’automobile (SPEA) proti rozhodnutí Rady pro 
hospodářskou soutěž č. 03-D-66 ze dne 23. prosince 2003 (Renault) 
Trestem za porušení povinnosti rady vynést rozhodnutí v přiměřené lhůtě není zrušit řízení, 
ale napravit ztrátu, která případně vznikne z tohoto prodlení. 
 
Rozdělení původního postoupení radě do tří samostatných spisů není rozhodnutím, proti 
kterému se lze odvolat podle článků L 464-2 a L 464-8 obchodního zákoníku. Důvody pro 
napadení tohoto rozdělení postoupení jsou nepřípustné. V souladu se zásadou sporného řízení 
může soudce zpravodaj, když jsou strany schopny odpovědět, změnit své posouzení 
skutkových okolností věci projednávané radou. 
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Úhrada obchodní pomoci obchodníkům výrobcem není sama o sobě protiprávní, jestliže proti 
podmínkám, za kterých je poskytována, nelze vznést námitky na základě výjimek uvedených 
v nařízení o blokové výjimce (článek 6 nařízení o blokové výjimce č. 1475/95). Ani když 
nejsou žádným způsobem diskriminační, nelze proti těmto praktikám vznést námitky podle 
ustanovení, kterým se stanoví odnětí ochrany nařízení o blokové výjimce. V dotyčném 
případě byly praktiky nejen slučitelné s čl. 81 odst. 3, ale také stimulovaly hospodářskou 
soutěž, zachovávaly hustotu distribuční sítě a kvalitu poskytovaných služeb a vedly 
k významným poklesům cen výrobků, kterým se těšili koncoví uživatelé. Zavedení plánů 
proti slevám společností Renault není stanovením pevných minimálních cen – což je praktika 
zakázaná článkem 6 nařízení o blokové výjimce č. 1475/955 – neboť nebyly zjištěny důkazy 
o naprosté shodě názorů mezi hospodářskými subjekty, která charakterizuje pojem dohoda ve 
smyslu článku 81. 

Nizozemsko8 
Nejvyšší soud Nizozemska, 7. května 2004, č. 37.375, X-5, zvrácení rozhodnutí Soudu 
v Haagu ze dne 1. června 2001 (kasace) 
Ústřední pro tuto věc jsou předpisy města Rotterdam o přístavních poplatcích z roku 1990 
[Verordening zeehavengeld 1990]. Fyzické a právnické osoby, jejichž lodě využívají přístav, 
musí platit přístavní poplatky. Poplatky pro ropné tankery, které vykládají svůj náklad, jsou 
však třikrát vyšší než pro kontejnerové lodě (které nakládají nebo vykládají). Společnost X-5 
požadovala navrácení (nadměrných) částek zaplacených přístavních poplatků z důvodu, že 
předpisy nejsou závazné, jelikož jsou v rozporu s článkem 82 Smlouvy o ES. 
 
Soud v Haagu rozhodl, (1) že předpisy neovlivňují obchod mezi členskými státy a (2) že 
předpisy nejsou v rozporu s článkem 82 Smlouvy o ES. Společnost X-5 se proti tomuto 
rozsudku odvolala k Nejvyššímu soudu. 
  
Nejvyšší soud Nizozemska rozsudek Soudu v Haagu zvrátil vzhledem k neposkytnutí 
odůvodnění důvodů (1) a (2) a postoupil věc k dalšímu zvážení a rozhodnutí Soudu 
v Amsterdamu. Ve svém závěru odkazuje generální advokát Nejvyššího soudu Nizozemska 
na body odůvodnění Soudního dvora Evropských společenství ze dne 17. července 1997 (věc 
č. C-242/95 GT-Link, ECR 1997, s. I-04449). Na základě těchto důvodů dospěl generální 
advokát k závěru, že soud založil své rozhodnutí na chybném právním posudku. Soud měl 
zřejmě za to, že má rozhodující význam, že „současná metoda výběru přístavních poplatků má 
nepříznivý účinek na obchod mezi členskými státy.“ Z rozsudku ve věci GT-Link však 
vyplývá, že sporné je, zda (údajné) zneužívání veřejným podnikem může ovlivnit obchod 
mezi členskými státy. Bez dalšího odůvodnění není zřejmé, jak skutečnosti a okolnosti 
odůvodňují závěr, že nedošlo ke zneužívání ve smyslu čl. 82 písm. c) Smlouvy o ES. 
„Samotná okolnost, že různé typy lodí různě využívají přístav i poskytovaná zařízení, aniž by 
byl uveden rozsah těchto rozdílů a vztah těchto rozdílů k rozdílům v poplatcích účtovaných 
obcí, nejsou východiskem tohoto rozsudku, neboť soud zejména výslovně nepřijal rozhodnutí, 
zda lze ropné tankery a kontejnerové lodě považovat v tomto ohledu za stejné.“ 
 
Předseda Okresního soudu v Arnhemu ze dne 19. května 2004, 111855 / KG ZA 04-217, Van 
der Sluijs Retail B.V. versus Autobedrijf X v.o.f. et al. (řízení o předběžné opatření) 
X provozuje čerpací stanici. Dne 14. srpna 1998 společnost X uzavřela výlučnou kupní 
dohodu se společností TOTAL na nákup pohonných hmot na období osmi let (dále jen „kupní 
                                                 
8  Přehled se netýká rozsudků Soudu v Rotterdamu ani Odvolacího obchodního a průmyslového tribunálu 
(CBb) ve (správních) řízeních ve věcech rozhodnutí přijatých generálním ředitelem NMa. Před 1. 5. 2004 se 
právní předpisy Společenství v oblasti hospodářské soutěže nepoužívaly v těchto řízeních autonomně. 
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dohoda“). Dne 12. května 2003 společnost X ukončila kupní dohodu doporučeným dopisem 
v souladu s evropskými předpisy. Společnost TOTAL s tím nesouhlasila a v souladu se svými 
všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami postoupila kupní dohodu společnosti Van 
Der Sluijs Groep. Společnost X odmítla povolit své čerpací stanici zásobování společností 
Van Der Sluijs.  
 
Předseda Okresního soudu v Arnhemu vzal nejdříve v úvahu skutečnost, že bylo možné získat 
nedostatečný náhled na účinek kupní dohody na obchod mezi členskými státy. V důsledku 
toho nebylo možné vyloučit možnost, že tento vliv existoval. Z tohoto důvodu musela být 
kupní dohoda přezkoušena na základě evropských právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže. Předseda rozhodl, že kupní dohoda nepodléhá nařízení 2790/1999 o blokové výjimce 
pro vertikální dohody. Ačkoliv společnost Van der Sluijs měla podíl na trhu méně než 30 %, 
trvala kupní dohoda déle než pět let i poté, co byl použit čl. 12 odst. 2 blokové výjimky. 
S ohledem na oznámení Společenství de minimis rozhodl předseda, že podíl na trhu 
společnosti Van der Sluijs je přibližně 7 %. Nejnižší práh stanovený v oznámení je 5 %. Dále 
na základě článku 9 oznámení byla Komise názoru, že dohody neomezují hospodářskou 
soutěž, jestliže prahy nebyly v předchozích dvou letech překročeny o více než 2 %. Předseda 
byl tedy názoru, že odvolání proti oznámení nebude předem neúspěšné. Ve svém předběžném 
rozsudku předseda rozhodl, že kupní dohoda tedy není v rozporu s evropskými právními 
předpisy v oblasti hospodářské soutěže. 
 
Předseda nicméně rozhodl, že dohoda je neplatná z důvodů vnitrostátních právních předpisů 
v oblasti hospodářské soutěže. Paragraf 7 zákona o hospodářské soutěži stanoví prahy obratu, 
které se musí použít při určování, zda je dohoda znatelným omezením hospodářské soutěže. 
Obrat společnosti Van der Sluijs podstatně překročil prahy stanovené v paragrafu 7 zákona 
o hospodářské soutěži. Jelikož společnost Van der Sluijs nepodala žádost o výjimku podle 
paragrafu 17 zákona o hospodářské soutěži (což přestalo být možné po 1. květnu 2004), byla 
kupní dohoda považována za neplatnou v souladu s paragrafem 6 zákona o hospodářské 
soutěži. 
 
Předseda Soudu v Haagu, 27. května 2004, KG/RK 2002-979 a 2002-1617, Marketing 
Displays International Inc. versus VR Van Raalte Reclame B.V. (řízení o předběžné opatření) 
Byla uzavřena výlučná licenční dohoda mezi společností Marketing Displays International 
(dále jen „MDI“) a Van Raalte Reclame B.V. (dále jen „Van Raalte“), která se týkala 
vyměnitelných hliníkových rámů na reklamní tabule. Společnost MDI požádala Soud 
v Rotterdamu o vynucení tří amerických rozhodčích rozhodnutí z důvodu paragrafu 1075 
nizozemského občanského soudního řádu spolu s paragrafy 985-991 nizozemského 
občanského soudního řádu a v souladu se Smlouvou z New Yorku. Společnost Van Raalte 
proti vynucení těchto rozhodčích rozhodnutí protestovala z důvodu, že jsou v rozporu 
s veřejným pořádkem. Podle společnosti Van Raalte byla výlučná dohoda, které se rozhodnutí 
týkala, v rozporu s čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES. Dohoda nespadá pod (1) oznámení de 
minimis a (2) nařízení 240/96. 
 
Společnost Van Raalte se odvolala na čl. 3 odst. 4 a 6 nařízení 240/96 o blokové výjimce pro 
převody technologií. Odvolání na čl. 3 odst. 4 nebylo úspěšné. Předseda rozhodl, že cílem 
doložky dotyčné dohody není rozdělit odběratele mezi strany. Doložka se spíše týká kvality 
distributorů. Předseda pak rozhodl, že dohoda spadá mimo rozsah působnosti blokové 
výjimky v důsledku použitelnosti čl. 3 odst. 6. Povinnost vzdát se práv na zlepšení je 
omezením hospodářské soutěže. 
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Nakonec společnost Van Raalte argumentovala, že se jedná o dohody o rozdělení trhů, které 
nejsou odůvodněny na základě práv k duševnímu vlastnictví. Předseda byl názoru, že 
společnost MDI tvrzení společnosti Van Raalte adekvátně nevyvrátila, a rozhodl, že dohoda je 
v rozporu s čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES. Předběžná opatření požadovaná MDI byla zamítnuta.  
 
Předseda Soudu v Haarlemu ze dne 28. září 2004, 103753/KG ZA 04-347, žalobce versus 
Daewoo Motor Benelux B.V. (řízení o předběžné opatření) 
Společnost Daewoo si vybrala kvalitativní systém selektivní distribuce stanovený v nařízení 
1400/2002. Tento systém Daewoo opravňuje vybírat si své distributory v Nizozemsku 
v souladu se svými kritérii. Žalobce byl názoru, že nařízení Daewoo také zavazuje uznat 
všechny opravny (servisní pracovníky), které splňují normy Daewoo pro schválené servisní 
pracovníky. 
 
V řízení o předběžné opatření bylo ústřední otázkou, zda je společnost Daewoo povinna 
uzavřít s žalobcem smlouvu o uznaném servisním pracovníkovi. Skutečnost, že společnost 
Daewoo prohlásila, že její dohody o distribuci podléhají nařízení 1400/2002, a proto si 
vybrala systém selektivní distribuce, nebyla zpochybněna. Společnost Daewoo však 
argumentovala, že tak nevzniká povinnost uzavřít smlouvu o schváleném servisním 
pracovníkovi, jestliže servisní pracovník splní normy Daewoo. Podle Daewoo to, zda uzavře 
smlouvu, či ne, závisí na ustanoveních vnitrostátního smluvního práva. Předseda vzal v úvahu 
skutečnost, že nařízení 1400/2002 nemůže uložit dodavatelům omezení s ohledem na počet 
uznaných servisních pracovníků, kteří splňují jakostní kritéria určená dodavatelem. Nařízení 
rovněž nemůže stanovit, kde by měly být umístěny podniky uznaných servisních pracovníků. 
Předseda vzal také v úvahu skutečnost, že soud nemůže nutit dodavatele uzavřít dohodu se 
servisním pracovníkem, který splňuje všechny poprodejní normy dodavatele, i když si 
dodavatel vybral systém selektivní distribuce podle nařízení 1400/2002 a nesplňuje podmínky 
skupinové výjimky s ohledem na schválené servisní pracovníky. Předseda rozhodl, že tuto 
povinnost uzavřít smlouvu nelze odvodit z pasáže nařízení 1400/2002 citované žalobcem ani 
z žádného jiného ustanovení nařízení. Jestliže dodavatel, který si vybral systém selektivní 
distribuce v rozsahu působnosti nařízení 1400/2002, nesplní své povinnosti podle blokové 
výjimky v souvislosti s výběrem svých servisních pracovníků, jediným účinkem je, že se 
bloková výjimka přestane na dodavatele používat se všemi svými důsledky. Jestliže se podle 
předsedy přestane používat bloková výjimka, nevyplývá z toho povinnost na straně 
dodavatele uzavřít smlouvu se servisním pracovníkem, který splňuje všechny normy 
dodavatele. 
 
Nejvyšší soud Nizozemska ze dne 3. prosince 2004, C03/213HR, žalobce versus Coöperatieve 
Bloemenveiling FloraHolland U.A., jako právní nástupce společnosti Coöperatie 
Bloemenveiling Holland B.A. (kasace) 
Coöperatie Bloemenveiling Holland B.A. (BVH) provozuje květinovou aukci. Než mohou být 
květiny nabídnuté k aukci dány do dražby, musí být „zpracovány“ (připraveny na aukci). Od 
roku 1990 je žalobci řadu aukčních sezón zadáváno BVH zpracování karafiátů ze Španělska. 
V roce 1998 si žalobce všiml, že společnost BVH nařídila zpracovat karafiáty ze Španělska 
v rozporu s dohodou třetím stranám jiným než žalobce. Žalobce požadoval od BVH 
odškodnění.  
 
Spor se v podstatě týkal výkladu dohody. Žalobce argumentoval, že má výlučné právo 
zpracovávat všechny karafiáty nabízené k aukci. Na druhé straně společnost BVH byla 
názoru, že žalobce má výlučné právo zpracovávat všechny karafiáty nabízené ke zpracování 
na aukci. Soud v Haagu – na rozdíl od nálezu Okresního soudu v Haagu – v podstatě souhlasil 
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s argumentem žalobce. Soud v Haagu dospěl k závěru, že tento výklad dohody by byl 
v rozporu s paragrafem 6 zákona o hospodářské soutěži a s článkem 81 Smlouvy o ES a že by 
to vedlo k (částečnému) zrušení. 
 
Nejvyšší soud Nizozemska rozhodl, že Soud v Haagu měl uvést, zda podle jeho názoru 
dohoda již omezovala hospodářskou soutěž v důsledku svého účelu nebo účinku a proč 
k tomu došlo. Koneckonců závěr, že smlouva omezovala hospodářskou soutěž, mohl být 
vyvozen pouze na základě rozsáhlého šetření důkazů v podobě analýzy trhu, což se, jak se ze 
sporného rozhodnutí jevilo, neodehrálo. Soud v Haagu také nevěnoval pozornost 
nepříznivému účinku na obchod mezi členskými státy, na požadavek znatelného účinku a na 
možnost, že dotyčná záležitost je bagatela, ve smyslu paragrafu 7 zákona o hospodářské 
soutěži. Nejvyšší soud Nizozemska nález Soudu v Haagu zvrátil a postoupil věc k dalšímu 
posouzení a rozhodnutí Soudu v Amsterdamu. 
 
Soud v Haagu, 16. prosince 2004, 03/1647, 04/87 a 04/1033, Dekker Breeding B.V. versus 
Sunfield Holland B.V (č. 03/1647) a Sunfield Holland B.V. versus Dekker Breeding B.V. (č. 
04/87 a 04/1033). (odvolání proti rozhodnutí v řízení o předběžné opatření) 
Dekker je společnost, která se zaměřuje na pěstování odrůd chryzantém. Obchodní činností 
společnosti Sunfield je rozmnožování odrůd chryzantém pro pěstitelské účely (řízky) pro 
pěstitele. Sesterská společnost společnosti Dekker také působí na trhu pro rozmnožování 
odrůd chryzantém. Společný podnik společnosti Sunfield a Van Zanten Cuttings B.V. působí 
na trhu pro pěstování odrůd chryzantém. 
 
Společnost Dekker a Sunfield uzavřely v roce 1991 licenční dohodu, která zahrnuje omezení 
prodeje společnosti Sunfield i její produkce. Společnost Dekker licenční dohodu ukončila dne 
1. ledna 2004. Společnost Sunfield požádala předsedu senátu Soudu v Haagu, aby mj. nařídil 
společnosti Dekker odvolat vypovězení smlouvy. Další odvolání společnosti Dekker je 
částečně proti rozsudku předsedy senátu, že ukončení dohody společností Dekker je zneužitím 
práv a že Dekker musí striktně dodržovat licenční dohodu se společností Sunfield, bez 
omezení souvisejících s totožností pěstitelů a s množstvím výrobního materiálu, které může 
Sunfield dodávat. 
 
Soud v Haagu se nejdříve zabýval otázkou, zda jsou omezení týkající se totožnosti kupujících 
společnosti Sunfield a množství rostlin, které mají být produkovány společností Sunfield, 
obsažená v licenční dohodě právoplatná. Podle soudu licenční dohoda nespadá do rozsahu 
působnosti blokové výjimky podle nařízení 240/1996 (převod technologií). V souladu 
s článkem 3 (preambule) a 4 a 5 se bloková výjimka nepoužije na omezení prodeje 
a produkce, která jsou stanovena v dotyčné doložce. Podle nařízení 772/2004 (které dne 
1. května 2004 nahradilo nařízení 240/1996) není omezení produkce uložené držiteli licence 
v nereciproční dohodě zakázáno. Podle soudu společný podíl na trhu stran nepřekročil práh 
stanovený v nařízení 772/2004, takže omezení produkce spadá do výjimky. 
 
Soud rozhodl, že společnost Dekker oprávněně ukončila licenční dohodu k 1. lednu 2004. 
Z posudku soudu vyplývá, že společnost Dekker, jelikož neměla jednotlivou výjimku podle 
čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES a čl. 6 odst. 1 zákona o hospodářské soutěži, neměla nárok uložit 
omezení týkající se totožnosti kupujících společnosti Sunfield a do 1. května 2004 ani 
množství rostlin, které měly být vyprodukovány. 
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Švédsko 
Nejvyšší soud Švédska ve svém rozsudku ze dne 23. prosince 2004 ve věci č. T 2280-02 
zamítl nárok žalobce na rozhodnutí o předběžné otázce Evropského soudního dvora a potvrdil 
rozsudek odvolacího soudu v části, kde bylo povoleno dovolání. Žalobce mj. argumentoval, 
že z doložky celostátní standardní dohody vyplývá zakázaná protisoutěžní dohoda, a že by 
proto měla být neplatná podle čl. 81 odst. 2 a podle odpovídajícího ustanovení švédského 
zákona o hospodářské soutěži. Nejvyšší soud však shledal, že nebylo prokázáno, že mohl být 
ovlivněn obchod mezi členskými státy, a proto praktiku zkoumal pouze podle vnitrostátních 
pravidel hospodářské soutěže. 
 
V rozhodnutí ze dne 9. prosince 2004 ve věci č. Ö 1891-03 zamítl Nejvyšší soud Švédska 
podnět Rady pro civilní letectví Švédska, který se týkal justičního omylu a žádosti o nový 
proces. Nejvyšší soud se také rozhodl nepožadovat v této věci rozhodnutí o předběžné otázce 
od Evropského soudního dvora. Ve svém rozsudku se Nejvyšší soud mj. vyjádřil k výkladu 
a použití článku 82 Smlouvy o ES. 
 

Spojené království 
Days Medical Aids Ltd versus (1) Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd (2) Pihsiang 
Wu sub nom Donald PH Wu (3) Chiang Ching-Mung Wu sub nom Jenny Wu (rozsudek 
Langelyho J. v Kancléřském oddělení Vrchního soudu, 29. ledna 2004) 
Žalobce podal žalobu o porušení smlouvy. Podle dotyčné smlouvy první žalovaný jmenoval 
v roce 1996 žalobce, za odměnu ve výši 1 108 USD, výlučným distributorem pojízdných 
skútrů prvního žalovaného v Evropě na pětileté období. Výlučná smlouva mohla být 
obnovena na další pětiletá období, mj. v závislosti na tom, že společnost žalobce zaplatí 
prvnímu žalovanému poplatek 100 000 USD. Žalobce tvrdil, že první žalovaný následně 
porušil ustanovení smlouvy o výlučnosti, protože dodal skútry společnosti, ve které působil 
bývalý ředitel žalobce, a dále tvrdil, že první žalovaný nakonec přestal žalobci pojízdné skútry 
dodávat. Ve své obhajobě první žalovaný prohlásil, že dohoda je neplatná z důvodu, že 
porušuje čl. 81 odst. 1 a protože nepřiměřeně omezuje obchod podle anglického práva. 
 
Soud shledal, že dohoda nemá protisoutěžní účel ani účinek, a neporušuje tedy čl. 81 odst. 1. 
Proto nemohla být neplatná podle čl. 81 odst. 2. Soud se však také domníval, že kdyby 
dohoda porušovala čl. 81 odst. 1, pak by nebyla vyňata nařízením o blokové výjimce pro 
vertikální dohody (nařízení 2790/1999), jelikož v důsledku ustanovení dohody o obnovení 
období smluvní výlučnosti ve skutečnosti překračuje pět let. Podobně kdyby dohoda 
porušovala čl. 81 odst. 1, shledal soud, že by dohoda nesplňovala kritéria v čl. 81 odst. 3 
(ačkoliv v každém případě v době rozsudku nařízení 1/2003 ještě nevstoupilo v platnost, a 
soud by tedy nemohl shledat, že neexistují důvody k žalobě na základě čl. 81 odst. 3 
použitého na dohodu).  
 
Soud se domníval, že podle anglického zvykového práva by trvání ustanovení o výlučnosti 
znamenalo nepřiměřené omezování obchodu. Soud se však domníval, že nebude moci použít 
pravidla zvykového práva, neboť dohoda neporušuje čl. 81 odst. 1. Soud shledal, že použití 
vnitrostátního práva k prohlášení smluvního ustanovení v dohodě, která neporušuje čl. 81 
odst. 1, za neplatné by porušilo zásady stanovené ve věcech jako Bundeskartellamt versus 
Volkswagen a VAG Leasing (věc C-266/93). Nárok žalobce na porušení smlouvy tedy uspěl 
a základní číslo pro hodnotu nároku bylo vyhodnoceno na 10,2 miliónu liber. 
 



 

 63

Bernard Crehan versus (1) Inntrepreneur Pub Company (CPC) (2) Brewman Pub Group 
(Odvolací soud, rozsudek ze dne 21. května 2004) 
Pan Crehan se odvolal proti nálezu soudu prvního stupně, kterým se zamítl jeho návrh na 
náhradu škody proti prvnímu žalovanému, jež vznikla porušením čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES. 
Pan Crehan získal nájemní smlouvy na dva hostince vlastněné prvním žalovaným. Každá 
nájemní smlouva pana Crehana zavazovala kupovat pivo od předního pivovaru ve Spojeném 
království Courage. Ukázalo se, že hostince jsou vysoce ztrátové podniky, a pan Crehan od 
svých nájemních smluv odstoupil. Společnost Courage zahájila řízení pro vymáhání dlužných 
částek. Pan Crehan podal protinávrh na náhradu škody i na kompenzaci této škody proti všem 
částkám, které dlužil Courage, a připojil jako žalované v řízení IPC. Tvrdil, že nájemní 
smlouvy na hostince, kterým podléhal, včetně pivních závazků, porušují čl. 81 odst. 1 a že 
jeho podnikatelský neúspěch je důsledkem jeho neschopnosti soutěžit s blízkými hostinci, 
které bez podobného druhu pivních závazků mohly kupovat pivo za zlevněné ceny, a prodávat 
je tedy dále za nižší ceny.  
 
Soud prvního stupně měl za to, že nájemní smlouvy a pivní závazky neporušují čl. 81 odst. 1 
a že se pan Crehan nemůže soudní cestou domáhat náhrady škody z důvodu pravidel 
vnitrostátního práva, která brání osobám podávat žaloby v rámci protiprávních smluv, jejichž 
stranou jsou.  
 
Pan Crehan se dovolal k Odvolacímu soudu, který zase podal žádost podle článku 234 
k Evropskému soudnímu dvoru. V důsledku nálezu Evropského soudního dvora bylo odvolání 
pana Crehana Odvolacím soudem povoleno a některé otázky byly postoupeny zpět soudu 
prvního stupně k novému projednání. Při novém projednání soud prvního stupně shledal, že 
pivní závazky v nájemních smlouvách neporušují čl. 81 odst. 1 mj. z důvodu, že nevyhovují 
první větvi zkoušky ve věci Delimitis versus Henninger Brau AG (1991) ECR I-935. Soud 
prvního stupně však souhlasil, že neúspěch podnikání pana Crehana je způsoben pivními 
závazky, a že i když je pan Crehan smluvní stranou, nesdílí zodpovědnost za porušování 
čl. 81 odst. 1.  
 
Pan Crehan se proti tomuto rozsudku odvolal k Odvolacímu soudu. Odvolací soud nález 
soudu prvního stupně zvrátil a shledal, že byly splněny obě větve zkoušky ve věci Delimitis 
s ohledem na nájemní smlouvy na hostince a na dotyčné pivní závazky. Než soud dospěl 
k závěru, vzal ohled zejména na rozhodnutí Evropské komise ve věcech Whitbread, Bass 
a Scottish & Newcastle. Například ve věci Whitbread Evropská komise shledala, že pivní 
závazky podobné závazkům uloženým panu Crehanovi vyhovují první větvi zkoušky ve věci 
Delimitis. Dále v uvedených rozhodnutích Evropská komise shledala, že dohody o hostincích 
uzavírané mezi pivovary s nižšími podíly na trhu, než má Courage, vyhovovaly druhé větvi 
zkoušky ve věci Delimitis. Proto dospěl Odvolací soud k závěru, že soudce prvního stupně 
měl shledat, že byla splněna první i druhá větev zkoušky ve věci Delimitis. 
 
Odvolací soud proto přiznal panu Crehanovi předběžnou náhradu škody v celkové výši 131 
336 liber plus úrok. 
 
Unipart Group Ltd versus (1) O2 (UK) Ltd (dříve BT Cellnet Ltd) (2) Call Connections Ltd 
(Odvolací soud, rozsudek ze dne 30. července 2004) 
V této věci se Odvolací soud Anglie zabýval odvoláním proti rozsudku soudu prvního stupně, 
kterým se zamítá tvrzení o údajném porušování čl. 81 odst. 1.  
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Soudce prvního stupně zamítl nárok společnosti Unipart, ve kterém tvrdila, že byl porušován 
čl. 81 odst. 1 údajnou praktikou prvního žalovaného, jenž do svých dohod o poskytování 
služeb ve vysílacím čase ve velkém nezávislým poskytovatelům mobilních telefonních služeb 
začlenil politiku zmenšování rozpětí. Společnost Unipart ve svém návrhu tvrdila, že ceny 
účtované nezávislým poskytovatelům služeb, jako je Unipart, za tyto služby jsou tak vysoké, 
až jsou tito poskytovatelé ve významné konkurenční nevýhodě v porovnání s poskytovateli 
služeb, kteří jsou vlastněni nebo kontrolováni žalovanými, zvlášť proto, že žalovaní je údajně 
křížově dotují. Společnost Unipart tvrdila, že její souhlas platit tyto ceny je součástí dohody, 
která porušuje čl. 81 odst. 1. 
 
Žalovaní u soudu prvního stupně argumentovali, že i kdyby tato politika existovala a byla 
přijata (což obojí popírali), pak by nebyla přijata podle „dohody“ ve smyslu čl. 81 odst. 1. 
Žádost žalovaných o sumární rozsudek, kterým se nárok zamítá, byla úspěšná, protože soudce 
prvního stupně měl za to, že jakékoliv takovéto jednání by bylo ze strany žalovaných 
jednostranné. Společnost Unipart se odvolala. 
 
Odvolací soud použil věc Bayer AG versus Komise ES (spojené věci C-2/0P & C-3/01P) 
a měl za to, že základním rysem dohody podle čl. 81 odst. 1 je shoda vůle alespoň mezi 
dvěma stranami. Jednostranné jednání mohlo být napadeno podle článku 82 pouze podle 
pravidel hospodářské soutěže ES – a podle článku 82 byla nutnou podmínkou odpovědnosti 
dominance na trhu. Odvolací soud se domníval, že jednání žalovaného při stanovení jeho cen 
nepodléhá dohodě mezi stranami. Shledal, že soudce prvního stupně správně shledal, že 
cenové jednání je jednostranné a mimo rozsah působnosti čl. 81 odst. 1. Odvolací soud použil 
věc Richard Cound Ltd v BMW (GB) Ltd [1997] EuLR 277 a uvedl, že jen to, že jednání má 
smluvní účinek, mu nebrání být zcela jednostranné. Podle Odvolacího soudu společnost 
Unipart s údajnou politikou zmenšování rozpětí nesouhlasila ani se s ní nesmířila. 
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