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Joint bidding v evropské judikatuře 

Michal PETR 



K judikatuře obecně 

 Absence „vrcholné“ judikatury – SD EU 

(ale Soud EFTA) 

 Relativně mnoho rozhodnutí národních 

Trendy v přístupu? 

 

 Podrobná stanoviska NSÚ 
 Dánsko (2019): https://www.en.kfst.dk/media/53640/joint-

bidding-guidelines-2019.pdf  

 Irsko (2014): https://www.ccpc.ie/business/wp-
content/uploads/sites/3/2017/02/Consortium-Bidding-
Guide_0.pdf  
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I. Rozsudek EFTA E-3/16 
 Společný „servisní“ podnik Ski Taxi a Follo Taxi 

 there will be less competition between them in the market than 
previously. This applies to both pric[ing] policy in tenders and 
other strategic measures in relation to the market 

 Zakázka na dopravu do nemocnice v regionu Oslo 

 Společný podnik Ski Follo Taxidrift podává nabídku 

 Každá taxislužba by mohla samostatně 

 Rozhodnutí NSÚ (2010): cílová dohoda 

 Ruší okresní soud (2013), potvrzuje odvolací soud 
(2015) 

 Nejvyšší soud (2016): otázka k Soudu EFTA 



ad Rozsudek EFTA E-3/16 

 Soud EFTA (2016): 
 Pokud se dva soutěžitelé nacházejí v pozici, kdy mohou podat 

samostatné nabídky, nebo pokud se mohou do takové pozice 
snadno dostat, vyvíjejí na sebe soutěžní tlak. Oba se pak musí 
rozhodnout, jak výhodné musejí být jejich individuální nabídky 
[…], aby spolu mohli soutěžit […]. Skutečnost, že se později 
ukáže, že jeden z těchto soutěžitelů by se k podání samostatné 
nabídky pravděpodobně nerozhodl, je méně významná. Soutěžní 
tlak na sebe vyvíjejí, pokud existuje možnost podání samostatných 
nabídek. 

 Podání společné nabídky zahrnuje dohodu na ceně 

 Nejvyšší soud potvrzuje (2017) 



II. „Tvrdé“ státy 

Pokud jste nešli samostatně, máte cílovou dohodu … 

 Litva: renovace škol (soud 2018) 

 Itálie: čištění vody – Eco-trass a další (soud 2015) 

 Norsko: Ski taxi a Follo taxi (soud 2017) 

 Švédsko: pneumatiky pro policii - Däckia a Euromaster 
(soud 2015) 

 



III. „Zvláštní“ případy 

Joint bidding je třeba hodnotit jako výsledkovou dohodu 

 Španělsko: cestovní agentury (soud 2016) 

 Švédsko: data – Telia a Gothnet (poddodávka; soud 
2018) 

 

 



IV. Co je to „možnost“ jít samostatně 

Nikoliv schopnost podat nabídku, ale schopnost podat 
nabídku konkurenceschopnou 

 Dánsko: dopravní značení - Eurostar Danmark a LKF 
Vejmarkering (soud 2018) 

 Itálie: krevní plazma - Kedrion and Grifols (úřad 2018) 

 

 



Tak co s tím …? 

Michal PETR 

michal.petr@upol.cz 

 

 

 

 

 

 


