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Článek 101 SFEU 
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Čl. 101: EK – pokuty za kartely*  

Rok 

* Výše upraveny v souvislosti se změnami následujícími po vydání rozsudků Tribunálu a Soudního dvora Evropské unie. Zdroj: 
http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf (poslední aktualizace 10. července 2013) 
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Čl. 101: EK - přehled pokut* 

Kabelové svazky (wire harnesses) 10. červenec 2013 141.791.000  EUR 

Telefónica/Portugal Telecom 23. leden 2013 79 .184.000 EUR  

Lundbeck 29. červen 2013 93.766.000  EUR 

Celkem  314.741.000 EUR 
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* Pokuty za kartely i vertikální dohody. Zdroj: http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf (poslední 
aktualizace 10. července 2013) 

  

 



Čl. 101: EK – konkurenční doložka 

 Telefónica / Portugal Telecom ► AT.39839, 23.1.2013, běžící 

odvolání 

 společný mobilní operátor v Brazílii, Telefónica vykoupila PT 

 konkurenční doložka v SPA: 15 měsíců pro pyrenejský poloostrov 

 pokuta 79 mil € pro oba, z toho 66 mil Telefónica  

– jedná se o per se omezení nebo o omezení související a nezbytné?  

– jedná se o potenciální soutěžitele? 

– pomohla magická formulka „do té míry, co to právní předpisy umožňují…“? 

 odvolání k Tribunálu …  

 

 Areva / Siemens ► AT.39736, 18.6.2012 

 plnofunční JV z roku 2001, vykoupení Siemensu v 2009 povoleno EK 

 konkurenční doložka a doložka o mlčenlivosti v SHA: 8-11 let po exitu 

 exit → stížnost S → arbitráž (zkrácení doložky)/řízení EK 

 narovnání – zkrácení doložky pro „core“ výrobky a na 3 roky 
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Čl. 101: Rozhodnutí ESD - odpovědnost matky 

 Kartel chloroprenového kaučuku ► C-179/12, Dow v EK a C-172/12, 

DuPont v EK, 26.9.2013 

 pokuta mateřským společnostem 50:50 JV 

 test, důkazní břemeno 

 negativní kontrola dostačující? Co autonomie plnofunkčního JV? 

 koncept jedné hospodářské jednotky jiný něž podle čl. 101 SFEU? 

 stanovisko AG → odpovědnost matky u 100% dcery by měla být  pravidlo 

 

 Kartel stěhovacích služeb ► C-440/11, EK v Stichting, 11.7. 2013 

 matka i dcera součástí jedné hospodářské jednotky, i když matka 

nevykonává podnikatelskou činnost 

 domněnka skutečného výkonu rozhodujícího vlivu 

 

 Kartel měděného kování (copper fittings) ► C-268/11 P 

Commission v Tomkins plc, 22.1. 2013  
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Čl. 101: Vertikální dohoda navazující na kartel 

 Mezibankovní úrokové sazby (LIBOR a EURIBOR) 

 šetření EK již od března 2011 

 banka účastnící se domnělé manipulace použije LIBOR v úvěrové a 

swapové smlouvě s klientem  

 je ustanovení smlouvy neplatné pro rozpor s čl. 101 SFEU? 

→ rozhodnutí ve věci Deutsche Bank v Unitech ► anglický Commercial 

Court, EWHC 2793, 20.9.2013 

 Pojištění motorových vozidel ► C-32/11 Allianz Hungária v 

Gazdasági Versenyhivatal, 14.3.2013 

 pokud horizontální jednání je omezením per se, je navazující vertikální 

rovněž (odst. 50)? 

 mnoho adeptů na podobné téma – např.: 

 kolektivní bojkot – viz T-491/07 GCB v EK, 30.11.2012 nebo C-68/12 

Protimonopolnŷ úrad v Slovenská sporitel’ňa a.s., 7.2. 2013 

 rozdělení trhů kolektivními správci (T-442/08 CISAC v EK,12.4. 2013) 

 

 
8 Soutěžní právo EU:  přehled vývoje v uplynulém roce  Petr Zákoucký 



Čl. 101: Rozhodnutí ESD - výměna informací 

 Banánový kartel ► T-587/08, Del Monte v EK a T-588/08, Dole 

v EK, 14.3.2013: 

 je týdenní výměna informací o obecném vnímání trhu a historických 

cenách omezením per se?  

 v rozporu s Pokyny k dohodám o horizontální spolupráci 

 jednání bez přímé souvislosti se spotřebitelskými cenami 

 odvolání k ESD 

 

 Kartel zařízeních a pevných součásti koupelen ► T-379/10 a 

T-381/10, Keramag v EK a T-380/10, Wabco v EK, 16.9.2013: 

 může výměna indikativních ceníků být per se omezením soutěže? 

 může být požadováno zrušení celého rozhodnutí, kde je více 

žalovaných? 

 může být omezením soutěže per se, když zde není horizontální 

překryv (kohoutky v sprchový kout)?  
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Článek 102 SFEU 



Čl. 102: Rozhodnutí EK 

 Několik přijatých závazků (Simon & Shuster, Harper Collins, 

Hachette, Holtzbrink and Apple, Alcan, Thomson Reuters, ČEZ) 

 

 První udělení pokuty za porušení závazků (Microsoft) 

 

 Google sága 

 

 Několik řízení vztahujících se na soudní zákazy v případě porušení 

práv z patentů (Samsung, Motorola) 

 

 Tradiční odvětví – energetika (Gazprom, ČEZ, Bulgarian Energy 

Holding, Transelectrica) 
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Článek 102: Soudní rozhodnutí 

 T-289/11, Deutsche Bahn v EK ► 6.9.2013 

 legalita místního šetření bez autorizace soudu po Lisabonu 

 

 C-457/10 P, AstraZeneca v EK ► 6.12.2012 

 žaloba AstraZeneca zamítnuta 

 

 T-119/09, Protégé International v EK ►13.9.2012 

 zamítnutí žaloby proti zastavení řízení ohledně zneužití 

dominantního postavení ze strany skupiny Pernod Ricard na trhu 

irské whisky, nedostatečný EU zájem 

 

 T-108/07 a T-354/08, Diamanthandel v EK ► 11.7.2013 

 zamítnutí žaloby proti zastavení řízení ohledně kartelové dohody a 

zneužití dominantního postavení ze strany skupiny De Beers na 

trhu se surovými diamanty 

 

 
12 Soutěžní právo EU:  přehled vývoje v uplynulém roce  Petr Zákoucký 



Spojování podniků 



EUMR: Počet oznámených případů* 
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* Zdroj: http://ec.europa.eu/competition/mergers/statistics.pdf (aktuální k 31.10.2013) 



EUMR: Fáze II* 
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* Zdroj: http://ec.europa.eu/competition/mergers/statistics.pdf (aktuální k 31.10.2013) 



EUMR: rozhodovací praxe 

 Ryanair/Aer Lingus ► 27.2.2013 

 zákaz spojení → navržené závazky příliš omezené, pochybnosti zda by 

byly implementovány včas a zda by vůbec fungovaly 

 

 UPS/TNT Express ► 30.1.2013 

 zákaz spojení → soutěž by byla omezená v 15 zemích EU a počet 

významných hráčů na trhu by se snížil ze 3 na 2 

 

 T-332/09, Electrabel v EK ► 2.12.2012 

 porušení suspenzní povinnosti, ESD rozhodoval poprvé 

 pokuta nebyla snížena – navzdory faktu, že spojení nevyvolalo omezení 

soutěže a porušení bylo spácháno v důsledku nedbalosti 
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Proces a pokyny 



Proces a pokyny: judikatura 

 

  C-536/11, Bundeswettbewerbsbehörde v Donau Chemie ► 6.6.2013 

 pokud nár. právo zakazuje zpřístupnění dokumentů předložených v rámci 

leniency, jde proti effet utile čl. 101 SFEU 

 

 C-199/11, Europese Gemeenschap v Otis ► 6.11.2012 

 EK může podat žalobu o náhradu škody ve věci, ve kterém vedla řízení 

 

 C-89/11 P, E.ON Energie v Commission ► 22.11.2012 

 žaloba E.Onu ve věci pokuty za zlomení pečeti zamítnuta 

 

 C-681/11, Bundeswettbewerbsbehörde v Schenker ► 18.6.2013 

 nesprávná právní rada poradce není obranou proti uložení pokuty 
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Proces a pokyny: nová pravidla 

 

 Demo CD na proces zabavování IT dat při místních šetřeních ► 10/2013 

 Konzultace na revizi de-minimis pokynů podle čl. 101 SFEU ► 7/2013  

 →  nutno zohlednit C-226/11 Expedia Inc v Autorité de la Concurrence, 

13.12.2012 

 Návrh směrnice o náhradě škody z porušení antitrustových předpisů ► 

6/2013 

 Konzultace na zavedení posuzování akvizic nekontrolních podílů do 

EUMR ► 6/2013 

 Konzultace na zjednodušení notifikací ► 3/2013 

 Revidované oznámení o oprávnění k provádění šetření ► 3/2013 

 Konzultace na stávající systém pro smlouvy o převodu technologií ► 

2/2013 

 FAQ pro automobilový sektor 
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