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▪ Záleží na účelu volby

▪ Soutěžní právo zajišťuje existenční ochranu soutěže/kontroluje získání a zneužití tržní síly v 

zájmu výhod pro spotřebitele

▪ Regulace má typicky další/jiné cíle než soutěžní právo, obecně selhání trhu, ale také zdraví, 

bezpečnost apod.

▪ Soutěžní právo se aplikuje (s výjimkami) napříč hospodářstvím, regulace je typicky sektorová

▪ Regulace = ex ante, univerzální a kontinuální; soutěžní právo = ex post (s výjimkou např. 

M&A a veřejné podpory) a specifické pro jednotlivé případy

▪ Soutěžní právo ukládá individuální sankce bez plošných zásahů do trhu, regulace zaměřena 

obecně na změny fungování trhu

Soutěž a/nebo regulace?
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Základní varianty vztahu soutěžního práva a regulace

▪ Alternativy - regulace nahrazuje/vylučuje soutěžní právo

▪ Vzájemné doplňování – pokud mezi cíle regulace patří i podpora soutěže

▪ Protiklady - typicky při překryvu soutěže se sektorovou regulací; související otázky 

kompetence a konzistentnosti rozhodování

▪ Vztah soutěže a regulace se liší v jednotlivých jurisdikcích také podle právního a 

institucionálního nastavení
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Aplikace soutěžního práva na regulovaných trzích

▪ V EU se regulace a soutěžní právo obvykle doplňují, soutěžní právo se uplatní i na regulované 

jednání, pokud má soutěžitel nějaký prostor pro samostatné jednání

• Čím složitější regulace, tím méně prostoru pro soutěž 

• Aplikace soutěžního práva zcela vyloučena jen výjimečně, např. v případě zákonných 

monopolů, či úplného vyloučení autonomního jednání

▪ Soutěžní úřady typicky nemohou zasáhnout, pokud bylo jednání soutěžitele nařízeno regulací

▪ V rámci EU dlouhodobý trend deregulace sektorů (energetika, telekomunikace, doprava,…)
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Energetika

▪ Síťové odvětví s dřívější existencí národních monopolů 

▪ Vysoké bariéry vstupu (náklady na vstup, příp. tržní síla konkurence)

▪ Nutnost souhlasu regulátora se vstupem na trh

▪ Intenzivnější zavádění a prosazování soutěžního práva v důsledku deregulace/liberalizace 

energetických trhů – aplikace a implementace nařízení a směrnic EU
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Situace v ČR

▪ Nezávislé úřady pro ochranu soutěže a regulaci energetiky

▪ Role vymezeny zákonem, případně též na dvoustranné a ad hoc bázi

▪ § 17c Energetického zákona 458/2000 Sb.

• (1) Energetický regulační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Česká národní banka si

vzájemně poskytují podněty, informace a jiné formy součinnosti potřebné k plnění svých úkolů. Při

předávání informací je příjemce povinen zajistit stejnou úroveň důvěrnosti jako předávající.

• (2) Energetický regulační úřad informuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o

• a) jednáních účastníků trhu, o nichž lze mít důvodně za to, že narušují nebo omezují

hospodářskou soutěž nebo k takovému omezení nebo narušení vedou,

• b) uplatňování omezujících nebo nepřiměřených podmínek ve smlouvách na trhu s elektřinou,

plynem nebo v odvětví teplárenství,

• c) způsobech tvorby cen elektřiny, plynu a tepelné energie pro domácnosti.

• Memorandum o spolupráci 

• Spolupráce a/nebo zohledňování stanovisek v řadě případů, typicky v oblasti zneužití dominantního 

postavení
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Vybrané případy

ÚOHS

▪ Odmítnutí dodávek tepla - vymezení relevantního trhu na základě licence vydané ERÚ

▪ Diskriminace provozovatelů RDS plynu – kompetenční žaloba k NSS

▪ Odmítnutí přístupu k zásobníkům plynu – zánik protiprávnosti jednání v důsledku novely 

regulace (EZ)

EU/EK

▪ četné závazky soutěžitelů doplňující/nahrazující regulatorní opatření
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Děkuji Vám za pozornost !


