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Nezbytnost dohody

▪ Kdo má přicházet s ideou udržitelného řešení? Stát, vědci,

soutěžitelé, spotřebitelé, banky?

▪ Má být dovolená dohoda omezující soutěž tam, kde

požadavek udržitelného řešení vychází přímo od spotřebitelů

citlivých na zelené, tedy z poptávky na trhu?

▪ Účinnost dohody paradoxně roste s tržním podílem jejích

stran. Může však přesto dojít k vyloučení hospodářské

soutěže na podstatné části trhu?



Měřitelnost benefitů

▪ Individual non-use value benefits aneb přínos dohody pro

planetu. Je to společenská hodnota v době znovuzavádění

LTO do teplárenství?

▪ Lze vždy modelovat vývoj soutěžního prostředí bez existence

dohody o udržitelnosti?

▪ Má být soutěžitel povinen sledovat navazující trh z hlediska

udržitelnosti/dopadů na životní prostředí/uhlíkové stopy?

▪ Mají NCA v budoucnu navázat užší spolupráci s orgány

ochrany životního prostředí?



Cíl dohody

▪ Je dohoda o méně udržitelném řešení cílová?

▪ Může být dohoda cílící na udržitelnost zároveň cílově

protisoutěžní či je Úřad povinen zkoumat pouze výsledek

narušení soutěže?

▪ Out-of-market efficiencies – národní vs. komunitární pohled



Úřad deklaruje

▪ Tvrdý postih zastřených kartelů a dohod soutěžitelů o

nevyužití udržitelného řešení

▪ Kritický pohled na dohody o udržitelném řešení, které

primárně požadují spotřebitelé a při jeho nabídce je možno

efektivně soutěžit

▪ Soutěžitelé musí prokázat nezbytnost celého rozsahu dohody

▪ Úřad podporuje standardizaci reportingu benefitů

▪ Konzultace ano, případně i Comfort letters



Zelená soutěž v EU

▪ Září 2021 – Competition Policy in Support of Europe’s Green Ambition

▪ Březen 2022 – Návrh pokynů k použitelnosti článku 101 Smlouvy o

fungování Evropské unie na dohody o horizontální spolupráci

– Dohody o udržitelnosti – dohody mezi konkurenty, které usilují o jeden či

více cílů udržitelnosti

– Měly by být posuzovány vždy v kontextu konkrétního odvětví a typu

dohody

– Test růstu efektivnosti v rámci posuzování individuální výjimky – je třeba

doložit, musí být objektivní, konkrétní a ověřitelný

– Guidance letters – otázky, pro které neexistuje dostatečné objasnění

▪ Q4/2023 – Pokyny k použitelnosti výjimky ze zákazu pro dohody o

udržitelnosti uzavřené mezi výrobci a dalšími účastníky potravinového

řetězce



Zelená soutěž v členských státech: cesta změnou

zákona

Rakousko
▪ 10. září 2021 – Individuální výjimka z důvodu udržitelnosti (§ 2 odst. 1 kartelového zákona –

ekvivalent čl. 101 odst. 3 SFEU):

„[…] má se za to, že spotřebitelé požívají spravedlivého podílu na výhodách plynoucích ze zlepšení výroby nebo

distribuce zboží nebo podpory technického nebo hospodářského pokroku, pokud tyto výhody podstatně přispívají k

ekologicky udržitelné nebo klimaticky neutrální ekonomice.“

▪ 30. září 2022 – Pokyny k dohodám o udržitelnosti – vyžadují, aby výjimka z důvodu udržitelnosti

podporovala konkrétní cíle:

– Ochrana klimatu a přizpůsobení se změně klimatu, jakož i podpora cirkulární ekonomicky

– Prevence znečištění nebo jiného poškození životního prostředí

– Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů

– Udržitelné využívání vodních zdrojů

▪ Soutěžitelé musí prokázat, jak spolupráce přispěje danému cíli (např. kvantifikací) a v jakém

časovém horizontu. Přesná kvantifikace není potřeba, pokud jsou nevýhody vyplývající z

protisoutěžní dohody minimální, zatímco přínos pro životní prostředí je „zjevně podstatný“.

▪ BWB umožňuje neformální konzultace



Zelená soutěž v členských státech: cesta soft law

Nizozemsko
▪ 2014 – Vision Document on Competition and Sustainability, Policy Rule on Competition

and Sustainability (de facto rozšíření individuální výjimky): zakázaná dohoda „Kuře zítřka“

▪ červenec 2020 – Návrh pokynů pro dohody o udržitelnosti (revize leden 2021)

– Široký pojem udržitelnosti – dopad na „lidi (včetně jejich pracovních podmínek), zvířata,

životní prostředí nebo přírodu“

– Hodnotící kritéria mohou být kvantitativní i kvalitativní (welfare), ale vždy objektivní

– Všechny dohody (kromě tvrdých) mohou být vyjmuty ze zákazu

– Revidovány podmínky pro udělení individuální výjimky – zejm. přiměřený podíl výhod

uživatelům (tj. nejen spotřebitelům, ale i společnosti)

– Posouzení soutěžiteli, ale možnost neformálního hodnocení ACM

– Příklady: dohoda o ukončení používání plastových rukojetí u multipacků, omezení

používání pesticidů, společný nákup větrné energie

▪ leden 2021 – Technická zpráva o udržitelnosti a hospodářské soutěži

▪ září 2022 – Pokyny týkající se spolupráce mezi zemědělci



Zelená soutěž v členských státech: cesta discussion

papers

Řecko

▪ červenec 2020 – Návrh diskusního podkladu o otázkách udržitelnosti a soutěžního

práva – aplikace napříč všemi oblastmi hospodářské soutěže (dominance, fúze)

▪ červen 2022 – Spuštěn tzv. Sustainable Development Sandbox

▪ leden 2022 – HCC může vydat „comfort letter“ v případě, že opatření bude mít

významné pozitivní dopady na udržitelnost a veřejný zájem

Německo

▪ říjen 2020 – Diskusní podklad „Otevřené trhy a udržitelné hospodářství – cíle

veřejného zájmu jako výzva pro soutěžní praxi“

▪ Příklady: životní minimum v odvětví pěstování banánů, iniciativa pro dobré životní 

podmínky zvířat, finanční model výrobců mléka



Zelená soutěž v členských státech: cesta stanovováním

výše pokut

Francie

▪ Výroční zpráva ADLC 2021 – kapitola Udržitelný rozvoj a konkurence: stále rostoucí

kombinace

▪ Protisoutěžní jednání, které má dopad na životní prostředí, může být hodnoceno

jako závažnější → vyšší pokuta

▪ Příklady: Kartel výrobců podlahových krytin z PVC a linolea, kartel v odvětví silniční

dopravy

Maďarsko

▪ 2020 – Dodatek k zásadám při stanovování pokuty – iniciativa soutěžitelů v oblasti

pozitivních dopadů na životní prostředí → nižší pokuta



Aktuální situace na trhu kolem ESG

▪ Udržitelné postupy přitahují více zákazníků a investorů a bank, umožňují efektivní

využívání zdrojů, snižují spotřebu energie a vody, snižují provozní náklady a

přispívají k férovému prostředí v podnikání předcházením závažným dopadům na

lidská práva a životní prostředí v celém hodnotovém řetězci.

▪ Regulatorní tlak

▪ Poptávka ze strany zákazníků

▪ Snazší přístup k financování

▪ Jak na to firmy reagují?

– Jasný plán

– Schopnost vykázat pozitivní změnu

– Transparentnost a komunikace

– Udržitelné inovace

– Benchmark v odvětví



Regulace v kontextu Green Dealu

▪ Prosinec 2019 – Zelená dohoda pro Evropu – strategie pro přechod na klimaticky neutrální,

udržitelnou a oběhovou ekonomiku – vliv na transparentnost, sdílení dat, mitigaci rizik v celém

dodavatelsko-odběratelském řetězci a kooperaci firem.

▪ 2020 EU Taxonomie – klasifikační systém hospodářských činností stanovující objektivní kritéria

pro určení, do jaké míry je hospodářská činnost „zelená“ po dobu celého životního cyklu.

▪ Červen 2022 – návrh směrnice CSRD – povinnost nefinančního reportingu podle NFRD bude

výrazně rozšířena. Aktuálně EFRAG připravuje Sustainability Reporting standards (ESRS)

▪ Únor 2022 – návrh směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti 

▪ Září 2022 – návrh nařízení o zákazu produktů nucené práce na trhu EU

▪ Prosinec 2022 – revize přístupu k horizontálním dohodám a udržitelnosti 



Udržitelnost jako kooperativní projekt

▪ Partnerství mezi soutěžiteli umožní sdílet zdroje a znalosti pro inovativní

řešení a „eco-friendly“ alternativy a napomůže dosažení těchto cílů:

– Řešení změny klimatu

– Eliminace znečištění

– Omezení využívání přírodních zdrojů

– Respektování lidských práv

– Podpora odolné infrastruktury a inovací

– Snížení plýtvání potravinami

– Usnadnění přechodu ke zdravému a výživnému jídlu

– Zajištění životního prostředí pro život zvířat

▪ V rámci globální ekonomiky nutnost kooperovat.



Udržitelnost založená na datech

▪ ESG Management System - spolehlivý sběr ESG dat

▪ Zajistí konzistentnost dat, úplnost sběru dat, přiřazení odpovědnosti za data,

▪ Auditovatelnost celé nefinanční oblasti (bude povinné cca do 5 let),

▪ Přesný výpočet ESG indikátorů jako je uhlíková stopa společnosti, služby nebo produktu (podle

protokolu GHG, ISO 14060).

▪ Plnění ESG KPIs, usnadnění reportingu, sdílení ESG dat s různými stakeholdery.

▪ Možnost simulací v závislosti na změnách spotřebovaných materiálů a energie

– Simulace umožňují řídit dekarbonizační proces - vím jak se změní uhlíková stopa pokud

změním materiál ve výrobě, přejdu na zelenou energii, použiji recykláty atd.

– Efektivní řízení nákupu zelené energie, offsettingu a snižování uhlíkové stopy cíleně u

konkrétních produktů

▪ Sběr ESG dat na úrovni společnosti nebo na úrovni produktu.



Je udržitelnost věcí hospodářské soutěže?

▪ Rozhodnutí EK ve věci AT.40178 Car emissions

– Uložena pokuta přes 875 milionů EUR za dohodu společností Daimler,

BMW a skupiny Volkswagen (Volkswagen, Porsche, Audi) týkající se

zavádění technologie pro snižování emisí u dieselových motorů

– Výrobci disponovali technologií k omezení škodlivých emisí ve větším

rozsahu, než požadovaly tehdejší emisní standardy EU

– Dle EK se ale po dobu více než pěti let scházeli na technických jednáních

a oddalovali zavedení této lepší technologie, čímž se vyhýbali

vzájemnému konkurenčnímu boji založenému na jejím lepším využívání,

který by vedl k lepším výsledkům pro životní prostředí

– Dohoda nepředstavovala tradiční kartelovou dohodu s negativními

dopady na trh

– Pro spotřebitele byla dohoda dokonce výhodnější, jelikož nedošlo ke

zvýšení cen automobilů



Je udržitelnost věcí hospodářské soutěže?

▪ Mají být takové případy řešeny státní regulací nebo nezávislými

soutěžními orgány (NSO)?

– Udržitelnost je primárně věcí státní regulace, i když je těžkopádnější

– Řešením udržitelnosti a obdobných témat se z NSO stávají „politické

orgány“, hrozí ztráta jejich nezávislosti a přenášení odpovědnosti ze

strany státu (vizte zkušenosti se ZVTS)

– Státní regulace zpravidla vyvolává méně problémů při aplikaci

– Tématu udržitelnosti se věnuje velké množství dalších orgánů, ztrácí

se jasně odpovědný orgán

– Rozšiřováním oblastí činnosti NSO může být ohrožena jejich primární

úloha

– Tlak EK na rozšiřování úlohy soutěžního práva je součástí její

škodlivé aktivistické politiky, která vede ke ztrátě právní jistoty

soutěžitelů



Pokud je udržitelnost věcí hospodářské soutěže, má jít 

o prioritu soutěžní politiky a je nutná zvláštní úprava?

▪ Má být udržitelnost prioritou soutěžní politiky, jenom proto, že je

udržitelnost „módní“ téma?

▪ Jak vysvětleno v rámci tohoto panelu, na úrovni EU, jakož i

některých členských států EU je ohledně udržitelnosti přijata zvláštní

úprava/výkladová stanoviska

– Není dostačující čl. 101 odst. 3 SFEU a analogická národní právní

úprava?

– Není příliš brzy na přijímaní zvláštní úpravy? Není třeba nejprve

vyčkat více praktických případů?



Nehrozí legitimizace falešných dohod o udržitelnosti 

(greenwashing)? 
▪ Zvláštní režim posuzování spolupráce konkurentů, která ve skutečnosti pro

udržitelnost není zásadní/nemá s udržitelností mnoho společného?

– Nizozemí: spolupráce výrobců nealkoholických nápojů při odstranění plastových úchytů na

vícekusových baleních nealkoholických nápojů (multipack)

▪ Reálné nebezpečí legitimizace falešných dohod o udržitelnosti s ohledem na

problémy s měřitelností benefitů

▪ Je tzv. nevýhoda průkopníka důvodem pro rozvolnění soutěžních pravidel?

▪ Je spolupráce soutěžitelů k překonání nevýhody průkopníka potřebná a

zatraktivní investice do udržitelnosti? Není případ AT.40178 Car emissions

důkazem, že takové závěry nebudou v praxi fungovat?

▪ Nutnost trvalé kontroly „zelené dohody“

– Adam Smith: Setkávání konkurentů zpravidla vždy skončí kartelem

– Rozhodnutí EK ve věci AT.39579 Consumer detergents



DĚKUJEME ZA POZORNOST!


