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Účel zásad  

Účelem těchto zásad je informovat o základních zásadách práva hospodářské soutěže ve smyslu jejich zohlednění při 
přijímání obchodních rozhodnutí.  

Tyto zásady nemohou pokrýt veškeré možné skutečnosti a okolnosti jakož ani všechny platné právní předpisy a pravidla 
v oblasti hospodářské soutěže, které se nadto v průběhu času mohou vyvíjet. Oblasti hospodářské soutěže je v právu 
EU široce reflektováno, zároveň však upozorňujeme na určité oblasti, v nichž se postavení v rámci práva USA může 
lišit. V případě jakýchkoli pochybností nebo dotazů se obraťte na svého vedoucího právního oddělení. Jednotlivé 
obchodní jednotky mohou kromě tohoto dokumentu disponovat i specifickými procesy nebo zásadami, jimiž máte 
povinnost se řídit. 

Tyto zásady byly schváleny vedoucím týmem Skupiny BRUSH, která je odpovědná za zajištění souladu této politiky s 
příslušnými právními a etickými závazky. 

Vedoucí právního oddělení každé obchodní jednotky v rámci Skupiny je odpovědný za zajištění informovanosti o 
obsahu těchto zásad a jejich dodržování v rámci příslušné obchodní jednotky. 

Od každé obchodní jednotky v rámci Skupiny se očekává zavedení vhodného "prostředí" k dodržování těchto zásad. 
Výkonný tým každé obchodní jednotky přebírá přímou odpovědnost za zajištění účinného zavedení této politiky v rámci 
své obchodní jednotky, spolu s příslušnými pokyny, školeními, vhodnými bezpečnostními opatřeními, monitorováním 
a zdroji ve smyslu zajištění dodržování těchto zásad. 

Čeho se právo hospodářské soutěže týká? 

Mnoho vnitrostátních právních předpisů se zabývá konkurenčním jednáním společností – jako je spotřebitelské právo, 
práva patentů a ochranných známek nebo zákon o regulaci reklamy. Hovoří-li tyto zásady o právu hospodářské soutěže 
nebo o soutěžním právu (a když varují před významnými důsledky jeho nedodržování), jsou na mysli dvě velmi 
specifická pravidla: 

1. Zákaz uzavřít dohody nebo ujednání s jinými podniky (ať už konkurenty, zákazníky nebo dodavateli), které mají za 
následek omezení hospodářské soutěže nebo které mohou ovlivnit nebo omezit hospodářskou soutěž; a 

2. zákaz zneužití dominantního postavení na relevantním trhu. 

Ať podnikáte kdekoli a kdykoliv, měli byste být obeznámeni s platnými právními předpisy týkající se hospodářské 
soutěže. 

Jaká jsou rizika při nedodržování? 

Nedodržení předpisů může vést k uložení vysokých pokut – zejména za porušení kartelových dohod. Maximální výše 
pokuty v Evropské unii a ve Spojeném království činí 10 % celosvětového obratu podniku, tj. pokuty mohou dosáhnout 
až 10 % celosvětového obratu celé Skupiny BRUSH. Pokuty za porušení kartelových dohod se pohybují od desítek 
milionů eur až po více než čtyři miliardy eur. Ve Spojených státech činí maximální zákonná pokuta 100 milionů dolarů 
nebo dvojnásobek zisku či ztráty z kartelové činnosti, pokud některá z těchto částek přesahuje 100 milionů dolarů.  
Společnosti obdržely pokuty ve výši několika set milionů dolarů.  Jednotlivci mohou být pokutováni až do výše 10 
milionů dolarů a mohou dostat trest odnětí svobody až na 10 let (dosud nejdelší uložený trest je 5 let). 

Kromě vysokých pokut mezi další rizika patří: 

- riziko soudních sporů: Skupina může být žalována (potenciálně prostřednictvím hromadných žalob) na 
náhradu škody třetími stranami, které mohou prokázat, že jim vznikla ztráta nebo škoda v důsledku 
protisoutěžních praktik; 



 
 

 

 
 

  Strana 3 z 11 

- státní vyšetřování: Skupina může být předmětem dlouhodobého vyšetřování, které může vyústit v trestní 
pokuty pro Skupinu nebo jednotlivce nebo ve vězení pro zaměstnance Skupiny; 

- smluvní riziko: dohody (nebo ustanovení v dohodách), které porušují právo hospodářské soutěže, mohou 
být neplatné a nevymahatelné; 

- riziko poškození dobrého jména: špatná publicita a mediální pozornost, které provází jakýkoli významný 
případ v oblasti hospodářské soutěže, může poškodit dobré jméno Skupiny; 

- čas managementu: jakékoliv vyšetřování má vždy za následek rozsáhlé výdaje zdrojů, času (často na 
úrovni vyššího managementu) a narušení obchodní strategie; 

- individuální riziko: některé vnitrostátní právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže, včetně Spojených 
států, obsahují ustanovení, která ukládají trestní sankce – včetně trestu odnětí svobody, pokut a dalších 
sankcí (např. vyloučení z funkce ředitele společnosti) pro fyzické osoby v důsledku porušení právních 
předpisů v oblasti hospodářské soutěže; 

- vyloučení z nabídkových řízení ve veřejném sektoru: porušení práva hospodářské soutěže může vést k 
vyloučení z veřejných zakázek; 

- sankce pro zaměstnance: pokud bude zjištěno protisoutěžní jednání ze strany zaměstnance, může proti 
němu Skupina přijmout disciplinární opatření.   

Vaše povinnosti 
 
Dodržování platných právních předpisů o hospodářské soutěži vedoucími pracovníky a zaměstnanci v rámci celé 
Skupiny BRUSH je jejich osobní a profesní odpovědností.  

Musíte se zdržet jednání, které by porušovalo právní předpisy o hospodářské soutěži. 

Jste odpovědni za dostatečné porozumění platným právním předpisům o hospodářské soutěži a rozpoznání situací, 
které mohou vést k obavám v oblasti práva hospodářské soutěže. 

Nedodržení těchto zásad a platných právních předpisů o hospodářské soutěži je závažným přestupkem a může být 
předmětem disciplinárních sankcí, včetně ukončení pracovního poměru. 

Pokud získáte informace o tom, že dochází – nebo by mohlo dojít – k porušení právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže, jste povinni tyto informace neprodleně sdělit vedoucímu právního oddělení dané obchodní jednotky nebo 
prostřednictvím postupu whistleblowing popsaného v Zásadách Skupiny pro whistleblowing.  

Pokud se ocitnete v konverzaci nebo v činnostech, které by mohly porušovat právní předpisy hospodářské soutěže, 
máte povinnost se z této konverzace nebo činnosti zdržet a tuto událost sdělit příslušnému vedoucímu právního 
oddělení. Informace o činnostech průmyslových a obchodních sdružení viz níže. 

Protisoutěžní dohody 

OBECNÉ POZNATKY 

Pravidla hospodářské soutěže zakazují dohody nebo "jednání ve vzájemné shodě" mezi podniky, jejichž cílem nebo 
výsledkem je omezení hospodářské soutěže. 
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Nezávislost 
Právní předpisy hospodářské soutěže od podniků vyžadují na od ostatních podnicích nezávislé rozhodování o svém 
obchodním chování. Jakmile je tato nezávislost jakýmkoli způsobem ohrožena, například prostřednictvím formální 
smlouvy nebo "gentlemanské dohody", může dojít k omezení nebo narušení hospodářské soutěže. 

Dohody  
Zákaz "dohod omezujících hospodářskou soutěž či restriktivních dohod" je nutné vykládat široce. Pojem "dohoda" v právu 
hospodářské soutěže může zahrnovat formální i neformální dohody, písemné i ústní dohody, jakož i prostá ujednání 
či vyrozumění. Jinými slovy, vyjadřuje-li dohoda úmysly stran, je skutečná forma dohody (zda je právně závazná) pro její 
charakteristiku podle práva hospodářské soutěže irelevantní. 
 
Společné postupy 
Jednání, které nesplňuje skutečnou dohodu nebo "shodu vůle", může taktéž vést k porušení právních předpisů 
hospodářské soutěže. V některých případech lze existenci restriktivního ujednání dovodit na základě důkazů o určité 
formě přímého nebo nepřímého a často neformálního kontaktu mezi soutěžiteli, což vede ke zmírnění hospodářské 
soutěže na trhu (trzích). Takové jednání by spadalo do "společných postupů”. 

KONTAKT MEZI KONKURENTY  

Jakýkoli kontakt mezi skutečnými nebo potenciálními konkurenty může vyvolat obavy z hlediska práva hospodářské 
soutěže. Orgány pro hospodářskou soutěž budou mít vždy podezření o skutečných záměrech, které se skrývají za 
setkáními konkurentů. Opatrní byste měli být i při setkáních s konkurenty, a to i při neformálních příležitostech. Máte-
li jakékoli pochybnosti o legálnosti schůzek s konkurenty z hlediska soutěžního práva, obraťte se na hlavního právního 
zástupce svého podniku. Dále viz oddíl o činnosti průmyslových a obchodních sdružení níže.  

Ceny a další obchodní podmínky 
Každá společnost může volně stanovit a měnit své vlastní ceny, přičemž může zohlednit chování svých konkurentů na 
trhu. Zároveň může volně využívat veřejně dostupné informace o trhu, včetně informací zveřejňovaných konkurenty. 
Je však nezákonné dohodnout se nebo jakýmkoli způsobem spolupracovat s konkurenty za účelem stanovení nebo 
určení cen (včetně složek ceny) a / nebo jiných obchodních podmínek – v tomto případě se jedná o tzv. kartelový trestný 
čin, který je nejzávažnější formou porušení právních předpisů hospodářské soutěži.  V tomto ohledu byste neměli sdílet 
s konkurentem žádné citlivé a veřejně nedostupné informace týkající se hospodářské soutěže, jako jsou důvěrné 
informace o cenách nebo budoucí marketingové strategie. Oddíl o výměně informací viz níže. 

Sdílení trhu 
Jakákoli dohoda mezi soutěžiteli o rozdělení, sdílení nebo přidělování trhu / trhů, ať už podle produktu, území, typu 
nebo významnosti zákazníka je zakázána. Příkladem je rozhodnutí soutěžitelů, že se každá ze stran zdrží nebo omezí 
prodej (včetně vývozu) na "domácím" území druhé strany, omezení nebo kontrola výroby nebo investic mezi soutěžiteli 
a zdržení se prodeje zákazníkům, kteří obchodují s ostatními stranami. 

Kvóty a další omezení produkce 
Konkurenti nesmějí vzájemně koordinovat své skutečné nebo plánované úrovně výroby a své skutečné nebo 
plánované výrobní kapacity. 

Tajné nabídkové řízení (tzv. “bid rigging”) 

Základním rysem nabídkových řízení je, že potenciální dodavatelé své nabídky připravují zásadně jednostranně. Jakákoli 
koordinace v rámci nabídkového řízení by proto mohla být považována za protiprávní. Zároveň je závažným 
protiprávním jednáním v oblasti soutěžního práva výměna informací s konkurenty (nebo potenciálními konkurenty) o 
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tom, zda a jak má Váš podnik úmyslu reagovat na nabídkové řízení. Za určitých okolností (např. nedostatečná 
individuální kapacita, podstatné výhody pro zákazníky atd.) mohou být nabídková partnerství legální. Při zvažování 
jakýchkoliv společných nabídek se poraďte se svým vedoucím právního oddělení.  

Výměna informací 

Výměna citlivých obchodních informací / obchodního tajemství mezi konkurenty, dodavateli nebo jinými třetími 
stranami bude považována za dohodu nebo ujednání omezující hospodářskou soutěž. Aby bylo jednání zakázáno, 
nemusí strany na základě vyměněných informací jednat (např. přijmout určitou strategii), neboť právo hospodářské 
soutěže předpokládá, že veškeré takto vyměněné informace bude společnost brát v úvahu při svém budoucím jednání. 

V důsledku toho byste se měli zdržet výměny jakýchkoli důvěrných nebo jinak obchodně citlivých informací se 
skutečným nebo potenciálním konkurentem, jako např.: 

 Plánované budoucí ceny nebo množství; 
 skutečné ceny, slevy, navýšení, snížení, rabaty, další podmínky (např. doba splatnosti); 
 seznamy zákazníků;  
 výrobní náklady; 
 uvedení nových produktů na trh; 
 výzkumné a vývojové činnosti; 
 množství; 
 obrat; 
 marketingové plány; 
 plánované investice; 
 zisky, marže, náklady; 
 nabídky nebo záměry je podat; 
 přidělování, výběr nebo odmítnutí zákazníků;  
 úroveň kapacity; a 
 jakékoliv jiné informace, konkurentům a / nebo veřejnosti běžně nedostupné informace. 

Získávání informací o trhu 
Shromažďování obchodních informací o našich konkurentech je důležitou a legitimní obchodní činností umožňující 
efektivní konkurenceschopnost. Shromažďování obchodních informací z nevhodných zdrojů však může vést k obavám 
z hlediska práva hospodářské soutěže. 

Nikdy nezískávejte důvěrné nebo obchodně citlivé obchodní informace přímo od konkurence (nebo od třetí strany, u 
které máte podezření, že tyto informace předává jménem konkurence). 

Pokud nemáte důvod se domnívat, že Vám poskytnuté obchodní informace od zákazníka Vám poskytnuty být neměly 
– například zákazník jedná jako "předavač" obchodně významných informací – nejsou tyto informace obecně 
považovány za problematické. V takových případech se poraďte se svým vedoucím právního oddělení. 

Srovnávací hodnocení (tzv. „benchmarking“) 
Čas od času můžeme být vyzváni k účasti na srovnávacím hodnocení. Benchmarking je další formou výměny informací, 
která může vyvolat problémy ohledně souladu s právními předpisy hospodářské soutěže. K zabránění těmto 
problémům, benchmarking obvykle vyžaduje, aby specifické, pro konkurenta nezbytné informace o podnikání, které 
jsou nezbytné i pro benchmarking byly k důvěrné analýze poskytnuty nezávislé třetí straně (například konzultantovi). 
Informace o konkurentech obsažené ve výsledcích hodnocení jsou následně účastníkům předávány pouze v souhrnné 
podobě tak, aby nebylo možné identifikovat konkrétní informace o konkurentech.  
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Před jakoukoliv účastí na benchmarkingu požádejte o souhlas vedoucího právního oddělení.  

Společné operace 
Společnost může mít uzavřené dohody o společném podnikání s řadou našich konkurentů. Tyto typy ujednání mohou 
sahat od společné výroby nebo nákupu až po společný výzkum a vývoj či společné nabídky. Před jejich uzavřením musí 
být přezkoumány a posouzeny z hlediska práva hospodářské soutěže.  

Zároveň je důležité si uvědomit, že mnozí z těchto partnerů ve společných podnicích zůstávají našimi konkurenty, 
pokud jde o jiné obchodní činnosti, na které se i nadále vztahuje právo hospodářské soutěže. 

Zejména diskuse a výměna informací mezi Společností a našimi partnery ve společném podniku nesmí přecházet do 
oblastí mimo rámec společného podniku.  

Činnosti průmyslových a obchodních sdružení 
Průmyslová a obchodní sdružení bývají předmětem kontroly ze strany orgánů pro ochranu hospodářské soutěže, 
protože v praxi jsou protisoutěžní dohody / ujednání mezi soutěžiteli často uzavírány, prováděny a / nebo sledovány 
prostřednictvím obchodních sdružení.   

Zda účast na těchto schůzkách vyvolává obavy z porušení práva hospodářské soutěže, závisí na typu schůzky a 
projednávaných záležitostech. Mnoho projednávaných otázek nebude z hlediska práva hospodářské soutěže 
problematických, protože se dotýkají oprávněných zájmů společných celému odvětví (např. oblasti zdraví, bezpečnosti 
nebo životního prostředí; vývoje technických norem). 

Pokud se však diskuse zvrhne v nelegitimní výměnu informací, nesmíte na schůzce zůstat, a to i přestože mlčíte. Máte-
li jakékoliv pochybnosti o tom, zda původně legitimní diskuse nezasahuje do obchodně citlivé oblasti, měli byste se 
proti diskusi ohradit, požádat o její okamžité ukončení a požádat o zaznamenání této skutečnosti do zápisu. Pokud se 
tak nestane, měli byste jednání opustit a opět požádat o zaznamenání Vašeho odchodu do zápisu. Zároveň 
poznamenejte své námitky a důvody odchodu a o této události plně informujte svého vedoucího právního oddělení. 

Kromě toho byste měli být obezřetní při sdělování statistických údajů, jako jsou tržby a náklady, abyste se vyhnuli 
možnosti nesprávného zveřejnění informací. Měli být obezřetní všech případných "after-meetings", společenských 
interakcí nebo jiných setkání, která nejsou řádně zaznamenána zápisem. Právě na těchto typech schůzek dochází 
nejčastěji k protisoutěžní činnosti. 

Jednání se zákazníky  

Zákaz dohod omezujících hospodářskou soutěž platí nejen mezi soutěžiteli (na horizontální úrovni), ale také na 
vertikální úrovni – například mezi Vámi a Vaším distributorem nebo zákazníkem. Případné dohody mezi zákazníky a / 
nebo distributory na vertikální úrovni mohou být mnohem komplexnější než dohody mezi konkurenty. Oblasti, na 
kterých se můžete / nemůžete dohodnout se zákazníkem nebo distributorem (např. ujednání o výlučnosti nebo 
doložky o zákazu soutěže), závisí na mnoha faktorech, zejména na Vašem podílu na daném trhu. 

Z tohoto důvodu Vám tyto zásady poskytují pouze určité "červené vlajky". Při zvažování uzavírání smluv se stávajícími 
nebo potenciálními distributory či zákazníky požádejte o právní radu u svého vedoucího právního oddělení. 

Určování cen pro další prodej 
Podle právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže nesmí dodavatel určovat ani kontrolovat ceny pro další 
prodej, které distributor účtuje svým zákazníkům. Takové udržování cen pro další prodej může být prováděno přímo 
nebo nepřímo (např. stanovením distribučních marží; stanovením maximální úrovně slev, které může distributor 
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poskytnout z předepsané cenové úrovně; hrozbami, sankcemi, zpožděním nebo pozastavením dodávek, pokud není 
cenová úroveň dodržena).  

Pravidla pro udržování cen při dalším prodeji jsou ve Spojených státech podobná. Mohou však existovat určité 
okolnosti, za kterých je udržování cen při dalším prodeji povoleno.  Otázka legálnosti činnosti udržování cen při dalším 
prodeji je závislá na konkrétních skutečnostech. Před zahájením takové činnosti se poraďte s vedoucím právního 
oddělení. 

Doporučení nezávazných cen pro další prodej je podle právních předpisů EU a USA povoleno za předpokladu, že 
maloobchodník může stále prodávat za cenu, kterou si sám zvolí, a že neexistují žádné hrozby nebo jiné pobídky, které 
by doporučenou cenu učinily de facto závaznou. 

Územní omezení 
Zákazy vývozu nebo jiné způsoby územního rozdělení trhu jsou v Evropské unii běžně nezákonné, s výjimkou 
případů, kdy to výslovně vyžaduje zákon, např. na základě právních předpisů o sankcích. Například výslovná ujednání 
nebo ústní dohoda zakazující distributorovi v jednom členském státě EU dodávat výrobky zákazníkům v jiných 
členských státech EU je nezákonná. 

Za porušení práva hospodářské soutěže lze považovat i nepřímá omezení vývozu, včetně: 

 poskytování bonusů pouze v souvislosti s tuzemským prodejem;  
 hrozba snížení dodávek s úmyslem zabránění vývozu;  
 účtování rozdílných cen podle toho, zda distributor nakupuje výrobky k dalšímu vývozu nebo k prodeji na 

území distributora; 
 odmítnutí poskytnout záruční nebo poprodejní služby v souvislosti s vývozem; a 
 zákaz internetového prodeje. 

Distribuční opatření  

Dodavatel může se svým distributorem uzavřít různé modely ujednání, například:  
 selektivní distribuce: pokud dodavatel souhlasí s tím, že bude dodávat pouze distributorům, kteří splňují určitá 

objektivní, nediskriminační a kvalitativní požadavky týkající se jejich schopnosti uvádět zboží na trh a vhodnosti 
jejich prostor. Distributoři na oplátku souhlasí s tím, že budou prodávat pouze konečným uživatelům a / nebo 
jiným schváleným distributorům.  

 výhradní distribuce: pokud dodavatel souhlasí s prodáváním výhradně jednomu distributorovi pro další prodej 
na určitém území nebo určité skupině zákazníků; ostatní distributoři jsou obvykle omezeni v aktivním prodeji 
na tomto výhradním území nebo této výhradní skupině zákazníků; distributor však nemusí být omezen v 
reakcích na žádosti o prodej od zákazníka na území (nebo skupině), které bylo výhradně přiděleno jinému 
distributorovi (tzv. pasivní prodej); 

 výhradní nákup: pokud distributor souhlasí s tím, že bude nakupovat všechny výrobky nebo v podstatě všechny 
(≥ 80 %) pouze od jednoho dodavatele po dobu nejvýše tří let ve Spojených státech a pěti let v Evropské unii. 

Před uzavřením některého z těchto modelů se musíte obrátit na vedoucího právního oddělení Skupiny BRUSH. 

Práva duševního vlastnictví  

Existují zvláštní ustanovení práva hospodářské soutěže týkající se udělování licencí nebo postoupení práv duševního 
vlastnictví (např. patentů, ochranných známek, know-how, autorských práv a práv k užitným vzorům). Ve Spojených 
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státech a v EU mohou některé typy licenčních smluv v oblasti duševního vlastnictví vést k podání žádosti o kontrolu 
fúzí.  Jedná se o složitou právní oblast, kde je nutné pečlivě připravovat návrhy. Před uzavřením takových ujednání se 
poraďte s vedoucím právního oddělení. 

Dominantní postavení 

Co je dominance? 
Kritérium dominance je spíše kvalitativní nežli kvantitativní. Podíl na trhu je sice důležitý, sám o sobě však neurčuje, zda 
je podnik v dominantním postavení. Pokud je tržní podíl společnosti na daném relevantním trhu nižší než 40 %, je 
méně pravděpodobné, že bude dominantní postavení prokázáno, ačkoli bude nutné zvážit další faktory: například 
existenci práv duševního vlastnictví, překážky vstupu na trh a / nebo věrnost společnosti nebo zákazníkům. Při podílu 
na trhu vyšším než 40 % je pravděpodobnost prokázání dominantního postavení již značná.  

Mějte na paměti, že dominantní postavení samo o sobě není v rámci práva EU v oblasti hospodářské soutěže 
problematické; zakázáno je pouze jeho zneužívání na daném relevantním trhu. 

Podobně právo hospodářské soutěže USA zakazuje úmyslné udržování monopolního postavení. Tyto právní předpisy 
zároveň zakazují jakýkoli pokus o monopolizaci.  Činnost tedy může ve Spojených státech vyvolávat obavy i pokud v 
konečném důsledku nepovedou k nezákonnému monopolu. 

Co představuje zneužití? 
Většina omezení chování dominantního podniku se týká jeho cenotvorby: dominantní podnik nesmí uplatňovat 
nadměrné, predátorské a / nebo diskriminační ceny. Také slevy mohou představovat problém, pokud je dominantní 
postavení posíleno určitým systémem slev. Zneužití mohou představovat i jiné typy chování, například vázaný prodej 
nebo vázaný prodej (prodej různých výrobků v balíčcích). Za určitých okolností může být zneužitím i odmítnutí dodávek. 

K určení, zda určité obchodní jednání představuje zneužití dominantního postavení, je vždy nutné posoudit každý 
případ zvlášť: tyto zásady hospodářské soutěže jsou pouze orientační a poskytují pouze určité klíčové pokyny a 
informace. 

Nepřiměřeně vysoké ceny 
Ačkoli se orgány EU a vnitrostátní orgány pro ochranu hospodářské soutěže, včetně orgánů USA, zdráhají regulovat 
ceny, dominantní podnik nesmí účtovat ceny, které jsou považovány za nepřiměřeně vysoké. Nepřiměřeně vysoká cena 
je obecně definována jako cena, která nemá přiměřený vztah k ekonomické hodnotě poskytovaného zboží nebo 
služeb. V USA je testem nepřiměřeně vysokých cen zjištění, zda účtované ceny jsou vyšší než jiné ceny účtované na 
konkurenčním trhu. 

Věrnostní slevy 
Slevy a podobné cenové praktiky jsou běžnou součástí obchodního styku. Z toho důvodu jsou odsuzovány pouze 
tehdy, mají-li škodlivý vliv na hospodářskou soutěž. Pokud lze takové slevy objektivně odůvodnit, nejedná se o zneužití. 

Obecně platí, že přírůstkové nebo množstevní slevy vázané výhradně na objem nákupů, objektivně stanovené a platné 
pro všechny odběratele a pro každý výrobek, jsou obvykle přípustné. Slevy poskytované za včasnou platbu jsou rovněž 
obvykle považovány za objektivně odůvodněné. 

Následující typy cenových praktik nabízených podnikem s dominantním postavením mohou vyvolat rizika v oblasti 
práva hospodářské soutěže. Z toho důvodu by je měl přezkoumat vedoucí právního oddělení dané obchodní jednotky: 
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•  věrnostní slevy: slevy závisející na udržení celého (nebo části) obchodu nebo jeho část, čímž zákazníka odradí od 
uzavření obchodu s konkurencí; 

•  cílové slevy: slevy jsou nabízeny pouze zákazníkům, kteří dosáhnou prodejních cílů stanovených podnikem 
s dominantním postavením (jednotlivě a selektivně) pro každého zákazníka (často ve výši přesahující jejich 
nákupy v předchozím roce), a které mají věrnostní účinky; 

•  souhrnné slevy: pokud slevy závisí na nákupu všech (nebo části) různých produktů nabízených podnikem s 
dominantním postavením; a 

•  plošné slevy: slevy závisející na zakoupení celého sortimentu výrobků od dodavatele. 

Diskriminace 

Společnost s dominantním postavením nesmí, za obdobných okolností, diskriminovat zákazníky v závislosti na jejích 
obchodních podmínkách (ceny, slevy, doby splatnosti atd.).  

Buďte obezřetní ve vyjadřování 

Orgány pro ochranu hospodářské soutěže mají rozsáhlé pravomoci požadovat zpřístupnění firemních dokumentů a 
e-mailů zaměstnanců, včetně obchodní komunikace odeslané prostřednictvím osobních zařízení. Vyšetřovací 
pravomoci orgánů pro ochranu hospodářské soutěže zahrnují zejména nečekaná šetření na místě a rozsáhlé písemné 
žádosti o informace. Ve veškeré obchodní komunikaci buďte obezřetní ve svém vyjadřování, a to jak písemně (e-maily, 
poznámky, textové zprávy), nebo v průběhu telefonických rozhovorů či schůzek. Vždy zvažte, jak by dokumenty mohly 
být vykládány orgány pro ochranu hospodářské soutěže.  

Zvláštní pozornost je nutné věnovat neformální, přechodné nebo zkratkovité komunikaci, jako jsou zápisníky, e-maily 
a powerpointové prezentace.  

Dbejte přesnost, výstižnost a jednoznačnost Vašeho jazyka. Nepoužívejte nepříznivé nebo obviňující výrazy ("po přečtení 
zničte"; "Toto je pravděpodobně nezákonné, ale..." atd.).  

Níže jsou uvedeny příklady termínů a frází, kterým je v jakékoli komunikaci, korespondenci nebo smlouvě týkající se 
obchodních aktivit z důvodu možného vyvolání nežádoucího podezření nebo záměru k protisoutěžnímu chování nutné 
se vyhnout:  

VYHNĚTE SE ZNĚNÍM: PŘIJATELNÁ ZNĚNÍ: 

Vyšší ceny Nižší náklady, efektivita 

Vysoký nebo dominantní podíl na trhu Významný podnik 

Poškození konkurence Přínos pro zákazníka 

Vliv Součinnost, efektivita 
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Eliminace nebo vyřazení konkurence Zlepšení konkurenceschopnosti  

Vysoké nebo vyšší překážky vstupu na trh Konkurenceschopnost, nižší náklady 

Fámy, spekulace, co si myslíte, že víte Co víte 

Obranná opatření Nové obchodní příležitosti 

Podíl na trhu Podíl na tržbách, podnikání, v odvětví 

Trh  Obchod, specificky zaměřený trh, řetězec, oblast, 
sektor 

Jednotliví konkurenti Soutěž  
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ČAST 3 – HLAVNÍ TRENDY A VÝVOJ 

  

Kartely jsou tajné dohody mezi soutěžiteli stanovující ceny, omezující výrobu nebo rozdělující trhy, jsou nejzávažnějším 
typem porušení antimonopolních pravidel. V posledních několika letech se výrazně zvýšilo prosazování kartelů a 
účastníci jsou přísně sankcionováni orgány pro ochranu hospodářské soutěže. V Evropské unii mohou pokuty 
účastníkům kartelu dosáhnout až 10 % jejich celosvětových příjmů. Kromě toho může být 10% hranice založena na 
obratu skupiny, do níž společnost spadá.  Úmyslem výše pokut je odrazení. Například v roce 2016 uložila EU výrobcům 
nákladních automobilů za účast v kartelu pokuty ve výši přes 3 miliardy EUR. 

 

Vymáhání kartelů se tradičně zaměřuje na klasická kartelová porušení, jako je stanovování cen, bid-rigging a 
rozdělování trhu. Orgány pro ochranu hospodářské soutěže aktuálně vyšetřují méně známé typy kartelů. EU například 
v současné době vyšetřuje tři německé výrobce automobilů kvůli tajným dohodám při vývoji technologie na čištění 
emisí osobních automobilů. 

 

Nedodržování zákonů o hospodářské soutěži s sebou nese rostoucí riziko soudních sporů. Společnosti mohou být 
žalovány na náhradu škody třetími stranami, jimž vznikla škoda v důsledku protisoutěžních praktik. V posledních letech 
se v EU výrazně zvýšil počet soudních sporů o náhradu škody, zejména ve Spojeném království, Nizozemsku a Německu. 
Například po rozhodnutích SDEU ve věci kartelu nákladních automobilů (2016) a kartelu Forex (2019) došlo k vlně 
následných žalob o náhradu škody u vnitrostátních soudů. 

 

Spolu s růstem významu e-komerce a online obchodu se v EU zvýšil počet případů vymáhání práva proti vertikálním 
omezením (jako je udržování cen pro další prodej a distribuční dohody). EU v současné době přezkoumává uplatňování 
práva hospodářské soutěže na distribuci, nákup a další vertikální dohody, zejména s ohledem na nárůst digitálního 
prodeje a využívání digitálních platforem. Očekává se, že Evropská komise zveřejní návrhy revidovaných právních 
předpisů a pokynů v oblasti hospodářské soutěže v průběhu roku 2021. 

 

Zásady dodržování právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže by měly být pokrývat klíčové oblasti rizik, kterým 
podnik čelí. Oficiální pokyny stále více zdůrazňují mimo jiné význam hodnocení rizik, koncepce a komplexnosti 
programu, školení a komunikace (viz např.: https://www.justice.gov/atr/page/file/1182001/download). Orgány pro 
ochranu hospodářské soutěže uznávají vhodnost přiměřenosti programu zásad dodržování předpisů společnosti 
k povaze a okolnostem jejího podnikání. 

• Vymáhání kartelů je společně se zvyšováním pokut nejvyšší prioritou 

• Soukromoprávní vymáhání v rámci EU 

• Zvýšený důraz na vertikální omezení v rámci EU  

• Důležitost účinných, na rizicích založených zásad Společnosti 

• Rozšiřování působnosti vymáhání kartelů 
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