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čtyři největší … 
 vítězství: KS STUDENT AGENCY II. 

 (loni NSS STUDENT AGENCY) 
 

 prohra: NSS České dráhy 
 

 překvapení: ESLP DELTA PEKÁRNY 

 (loni KS Litvínovská uhelná – rozklad) 
 

 neřešený problém: KS Litvínovská uhelná – rozklad 

 (loni KS Kartel pekařů III.) 

 

 PLUS konec nejstarší soudní kauzy – 11 let s Propojovacími 

poplatky 



I. Koncept soutěžitele 

 NSS Sokolovská uhelná 

 dojde-li k transformaci právnické osoby po 1. 5. 2004, nástupce 

odpovídá nejdéle do 1. 5. 2004 
 

 NSS III. RWE 

 intra-enterprise doktrína se uplatní jen mezi účastníky dohody, 

nikoliv mezi kartelistou a dalšími osobami (např. odběratelem) 

 mezi korporacemi uvnitř skupiny jednoho soutěžitele nelze 

předpokládat soutěžní vztah 

 jednání uvnitř skupiny soutěžitele, které má účinky navenek, může 

představovat porušení soutěžního práva 

 intra-enterprise doktrína nevylučuje přihlížet při posuzování jednání 

dominanta navenek k jeho vnitropodnikovým vztahům 

 

 



II. Zakázané dohody 
 NSS Sokolovská uhelná 

 Kontrola dodržování vertikální dohody ze strany dodavatele není 

nezbytná 

 Není […] podstatné, jak, či zda vůbec, stěžovatel postupoval při kontrole 

dodržování stanovených pravidel a sankcionování v případě jejich 

nedodržení. I samotná existence ujednání, byť nevynutitelného pod 

hrozbou sankce, totiž může mít protisoutěžní charakter. 

 

 NSS HUSKY 

 k dovození vertikální dohody z nepřímých důkazů 
 



III. Dominance 

 KS II. STUDENT AGENCY 
 

 za zneužití dominantního postavení lze považovat jen jednání, 

které není objektivně nezbytné a proporcionální pro ochranu 

legitimních zájmů dominanta 

 jednání dominanta musí být způsobilé vytlačit z trhu 

soutěžitele, který je přinejmenším stejně efektivní jako 

dominant 

 protisoutěžní jednání nemůže být liberováno z důvodu, že 

soutěžitel reaguje na protisoutěžní jednání zaměřené proti 

němu 



IV. Implementace spojení 

 KS BEST / BETA 
 

 Porušení § 18 (1) OHS je trvajícím deliktem 



V. Průběh řízení 

1. Použitelnost důkazů 
 

 NSS HUSKY 
 

 Přípustnost soukromého záznamu telefonního rozhovoru 

 Nevyjadřuje se k širšímu konceptu KS 
 



 ad Průběh řízení 
2. Nahlížení do spisu 

 SS III. Litvínovská uhelná – nahlížení do spisu 

 samotné podání námitek není dostatečným důvodem k nahlédnutí 

do spisu; je nezbytné prokázat relevantní obavy 

 z důvodu kombinace přítomnosti obchodního tajemství a 

dokumentů, které jsou pro účel žádosti o nahlédnutí do spisu 

bezpředmětné, může být žádost zamítnuta 
 

 NSS RegioJet – nahlížení do spisu 

 i jen záměr podat žalobu na náhradu škody může odůvodňovat 

právní zájem na nahlédnutí do spisu 

 je-li důvodem nahlédnutí do spisu zájem podat žalobu na náhradu 

škody, nemusí být zpřístupněny ty části spisu, které s tím 

nesouvisejí 

 

 

 



VI. Pokuty 
1. Zákaz reformationis in peius 
 

 

 KS O2 – Winback / Retence  - pokuta 

 pokud znovu rozhoduje orgán prvního stupně, zákaz 

reformationis in peius se neuplatní 

 

 KS BEST / BETA 
 

 Zákaz reformationis in peius se v řízení před Úřadem 

neuplatní 
 

 

 



ad Pokuty 
2. „10 % z obratu“ 
 

 NSS R České dráhy 
 

 

 Pokuta může být uložena v maximální výši 10 % obratu za 

účetní období předcházející vydání prvostupňového 

rozhodnutí 

 Výše obratu není stěžejní pro posouzení otázky 

likvidačnosti pokuty 
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