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Osnova 

● Rozsah náhrady škody v novém zákoně 

● Pass – on presumpce v novém zákoně 

● Schéma distribuce pass-on 

● Schéma 3 efektů pass-on 

● Pass-on a úroveň konkurence 

● Techniky určení pass-on 

● Specifické úvahy při určování míry pass-on 

● Shrnutí a pár úvah na závěr 

Osnova 



Bude třeba vždy 
zvažovat přenos škody 

?!? 

Rozsah náhrady škody v 
novém zákoně  

● Škoda je hrazena v plné výši (skutečná ztráta + ušlý zisk) 

● Náhrada škody nesmí vest k nadměrnému odškodnění! 

● Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle 
spravedlivého uvážení jednotlivých okolností případu soud 

 

 

 

 

 

 

 

•Otázka přenosu neřeší výpočet výše samotné 
újmy ale její distribuci v rámci dodavatelsko – 
odběratelského řetězce. 



Pass – on presumpce v novém 
zákoně 

● Pass-on obrana je přípustná 

● Vyvratitelná domněnka pass - on v případě, že 
žaluje nepřímý odběratel 

● Důkazní břemeno na straně žalovaného 
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Schéma distribuce pass-on 

Při úvahách o pass-on jde o to, jakým 
způsobem je kartelový přeplatek přenášen 
v rámci dodavatelsko-odběratelského 
řetězce. 
 
Pozor: 

ne 2, ale 3 efekty 
 - zvýšení nákladů 
 - přenos zvýšení dále v řetězci 
 
 - objemový efekt 
 

PASS-ON 
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Zisk na 
jednotku 
bez kartelu 

Kartelové 
zvýšení 
nákladů 

Zisk na 
jednotku 
kartel 

Škoda  
spotřebitele na 
jednotku 

Schéma teoretické maximalizace zisku 
potenciálního monopolisty odebírajícího 

„kartelové“ zboží 

Ztráta obejmu 
prodejů 

3 pass-on efekty 



cena 

množství 

MC1 = P1 = D 

 MC2 = P2 = D 

Kartelové 
zvýšení 
nákladů 

Určení ceny zboží/ služeb přímého 
odběratele kartelu – na následném 

trhu panuje dokonalá soutěž 
- 100 % přenesení v případě, že jsou 
ovlivnění na navázaném trhu všichni 

soutěžitelé 
JE TŘEBA SE ZAMÝŠLET NAD ÚROVNÍ A 
TYPEM SOUTĚŽE NA TRHU PŘÍMÉHO 

ODBĚRATELE KARTELU 

Teoretické 100 % pass-on 



Techniky kalkulace 

● Není možno určit „obvyklou“ míru přenesení  

● Je třeba zabývat se specifiky dotčeného trhu 

● Podobnost s možnostmi, jak určovat kartelový přeplatek obecně  

– Srovnávací metody  

– Simulační modely  



Podstatné „case-specific“ úvahy k 
pass - on 

● Jak jsou stanovovány ceny? (price setting / price pointing) 

● Jak velká část navázaného trhu odebírá kartelizované zboží (1 vs celý trh) 

● Zda kartelové zboží odebírají všichni, či jen část soutěžitelů na navazujících 
trzích 

● Jak velkou část a jakých nákladů na produkt prodávaný nepřímým 
odběratelem tvoří kartelem dotčené zboží (fixní, variabilní – část / celek) 

● Jak jsou nastaveny smlouvy se zákazníky - lze rychle reagovat na zvýšení 

● Je třeba si uvědomit, že v praxi může být přeneseno 100 % zvýšení a 
rovněž nemusí být v přeneseno nic = presumpce přenosu nemá 
ekonomické opodstatnění! 



● Podobně jak u odhadu škody samotné půjde při posuzování 
pass-on vždy pouze o odhady a nikdy přesné vyčíslení 

● Obecně lze používat podobné techniky jako pro odhad škody – 
srovnávací metody, modely. 

● Je třeba zabývat se specifickými okolnostmi obchodování na 
navazujících trzích „case by case“ 

● Povinnost soudu vyčíslit skutečnou škodu znamená, že těžko 

může pass-on efekt ignorovat. 

● Ti, kteří mají o přenosu nejlepší informace – přímí odběratelé 
kartelu - nemají vysokou motivaci jej pokazovat = může 
docházet k neodškodnění skutečně poškozených, často 
konečných spotřebitelů. 

Shrnutí a úvahy 



Shrnutí a úvahy 

● Obrana pass-on bude pravděpodobně  využívána ze strany 
žalovaných 

● Nároky nepřímých odběratelů nižší než nároky přímých 

● Nepřímí odběratelé budu žalovat méně často (nemožnost hromadných žalob) 

● Teorie i empirie ukazují, že k pass-on dochází 

● Předpoklad pass-on přímo v zákoně 

● Není předpoklad, že dochází k objemovému efektu! 

● Soudy se budou muset s těmito argumenty pravidelně 
vypořádávat a lze očekávat, že problematika pass-on se stane 
běžnou součástí vymáhání škody způsobené protisoutěžním 
jednáním 


