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• Dominance vs. významná tržní síla

• Zneužití významné tržní síly, ekonomické závislosti atd. = zneužití
hospodářské závislosti k dosažení neopodstatněných obchodních
výhod

Úvod do problematiky významné tržní síly

výhod

• Riziko: dodavatelé omezí rozvoj a investice (The supply of groceries in
the UK market investigation (OFT, 2008), Nachfragemacht in Kartellrecht –
Stand und Perspektiven (Bundeskartellamt, 2008))

• Právní úpravu zavádí stále více evropských zemí



I. Obecná právní úprava
• Zpravidla roztříštěná právní úprava (nekalá soutěž, závazkové právo

obecné a speciální atd.)

• §426(1) nový občanský zákoník: „Kdo jako podnikatel vystupuje vůči

Srovnání právních úprav

• §426(1) nový občanský zákoník: „Kdo jako podnikatel vystupuje vůči
dalším osobám v hospodářském styku, nesmí svou kvalitu odborníka
ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití
závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné
nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran.“

• Kritika hranic soukromoprávní ochrany



II. Sektorová právní úprava
• Velká Británie

– Kodex pro prodej potravin a dalšího zboží (Grocery Supply Code of
Practice (2010))

– Povinnou součástí smlouvy mezi dodavatelem a obchodním řetězcem
s obratem 1 mld. liber
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s obratem 1 mld. liber
– Obsah:

- generální povinnost jednat férově
- zákaz retroaktivních změn podmínek prodeje
- omezení rozsahu plateb za zalistování, propagační akce atd.
- povinnost oznámit a zdůvodnit vyřazení (delisting) dodavatelů

nebo podstatné omezení spolupráce
- povinnost obchodníků uchovávat záznamy o všech smlouvách a

podmínkách prodeje



– Povinnost poskytovat určité informace dodavatelům a britskému
soutěžnímu úřadu (OFT)

– Vymáhání:
- Groceries Code Adjudicator (GCA) vznikne na základě zákona, který

má být přijat do začátku roku 2014
- rozhoduje na základě stížností od dodavatelů a zemědělců
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- rozhoduje na základě stížností od dodavatelů a zemědělců
- konstatuje porušení a vydá doporučení, uloží povinnost publikovat

výsledek řízení, popřípadě pokutu (zatím nejasné)
– Volnější regulace:

- pružnější a méně direktivní než jiné modely, malý počet absolutních
zákazů

- záměr omezit nejistotu dodavatele ohledně rizik a nákladů obchodu



• Maďarsko
– Zákaz zneužívání významné tržní (kupní) síly vůči dodavatelům (§7

Zákona o obchodu (2005))
– Významná tržní síla:

- čistý konsolidovaný obrat skupiny obchodníka v předchozím roce
100 mld. HUF (cca 8,286 mld. Kč) NEBO
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100 mld. HUF (cca 8,286 mld. Kč) NEBO
- jednostranně výhodná vyjednávací pozice vůči dodavatelům

– devět zneužívacích praktik, např.:
- neospravedlnitelná diskriminace dodavatelů
- ukládání neférových podmínek (alokace rizik z níž jednostranně

profituje obchodník)
- neospravedlnitelné retroaktivní změny smluvních ujednání

v neprospěch dodavatelů



- jednostranné uplatňování zalistovacích a dalších poplatků
- vyhrožování ukončením smlouvy (delisting) s úmyslem jednostranně si

vynutit výhodné smluvní podmínky
– Povinnost připravit a předložit soutěžnímu úřadu etický kodex ke

schválení
– Vymáhání:
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– Vymáhání:
- maďarský soutěžní úřad
- většina případů byla ukončena přijetím závazků

– Rozšíření působnosti soutěžního práva:
- fikce významné tržní síly v případě dosažení určitého obratu
- absolutní spíše než relativní charakter významné tržní síly?
- absence podmínky ohrožení hospodářské soutěže



III. Komplexn ější právní úprava
• Francie

– Zákaz zneužití ekonomické závislosti (L 420-2 odst. 2 obchodního
zákoníku):
- dodavatele nebo odběratele

Srovnání právních úprav

- dodavatele nebo odběratele
- ohrožení fungování nebo struktury hospodářské soutěže

– Ekonomická závislost:
- dodavatel nebo odběratel nemá alternativní způsob prodeje zboží
- relativní charakter
- kritéria:

(i) známost značky nebo obchodní firmy dodavatele
(ii) podíl na trhu a na obratu odběratele
(iii) existence alternativních řešení



– Zneužívání:
- odmítnutí dodávek, vázané prodeje
- seznam zakázaných restriktivních praktik (L 442-6), viz příloha 5
českého zákona o významné tržní síle

– Vymáhání francouzským soutěžním úřadem a soudy
– Omezený dopad:
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– Omezený dopad:
- nedostatek stížností (obavy z odvetných opatření)
- obtížné prokázat ekonomickou závislost nebo ohrožení hospodářské

soutěže



• Subsidiarita (obecná, sektorová či komplexnější právní úprava)
• Určení příslušného orgánu (soutěžní nebo specializovaný orgán,

soudy?)
• Charakter úpravy (soutěžní, jiný?)

Na co pamatovat p ři zavádění právní úpravy?
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