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Úvod
Zneužití dominantního postavení formou podnákladových cen je v právních
předpisech upraveno velmi stručně. V rámci ZOHS jde o jedinou větu, SFEU nezmiňuje
predatorní ceny vůbec a jejich zákaz je tak na úrovni práva EU dovozován na základě
generální klauzule proti zneužití dominantního postavení.
Ve své práci se proto budu v prvé řadě zabývat tím, jaké jednání dominantního
podniku naplňuje dotyčnou skutkovou podstatu, tj. jaké znaky musejí být naplněny, aby
bylo možné učinit závěr, že došlo ke zneužití dominantního postavení. Budu o nich dále
psát jako o „pojmových znacích podnákladových cen“.
Problematika predatorních cen je podrobně popsána odbornou literaturou, a to
převážně zahraniční. Názory, jak pojmové znaky podnákladových cen vykládat, se však
v odborné literatuře mnohdy liší. Ve své práci proto také budu pojmové znaky
podnákladových cen analyzovat a hledat odpověď na otázku, jaký je jejich správný
výklad, respektive jak přesně určit, zda ten který pojmový znak byl naplněn.
S predatorními cenami bývá dále spojeno množství okolností, které sice nejsou
nutným předpokladem spáchání daného deliktu, ale které v mnoha případech naznačují,
zda k predaci došlo či nikoli (budu pro ně používat označení „indikátory
podnákladových cen“). Ve své práci budu proto rovněž hledat odpověď na otázku, jaké
jsou nejčastější indikátory podnákladových cen, a budu se zabývat tím, jaký je jejich
význam.
Aby bylo možné naplnit shora uvedené cíle této práce, budu se také věnovat
účelu (podstatě) deliktu podnákladových cen. Zejména budu hledat odpověď na otázky,
v čem jsou takové ceny škodlivé (proč je právo zakazuje) a zda je zákaz predatorních
cen smysluplný, respektive zda přispívá ke spotřebitelskému blahobytu, ke kterému by
mělo soutěžní právo směřovat.
Tato práce je tedy strukturována následovně. Nejprve se zabývá základními
východisky pro pochopení deliktu podnákladových cen a stručně jej srovnává
s některými jinými skutkovými podstatami zneužití dominantního postavení v cenové
oblasti. Ve druhé části analyzuje pojmové znaky podnákladových cen. Třetí část se
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zabývá indikátory podnákladových cen. Poslední, čtvrtá část se věnuje tomu, jak je
uplatňování podnákladových cen postihováno.
Tato práce je tedy převážně zaměřena na samotnou podstatu predatorních cen.
Problematika podnákladových cen má zároveň velké množství souvislostí, kterými jsem
se již v této práci nezabýval. Jedná se především o samotnou otázku dominantního
postavení na relevantním trhu, které se věnuji pouze velmi stručně, ačkoli by sama
mohla být zajímavým tématem celé rigorózní práce. Ze stejného důvodu se jen
minimálně zabývám procesními aspekty, tj. zejména průběhem řízení před ÚOHS
a Komisí (např. otázkou předběžných opatření, místních šetření, vyžádáním podkladů
a informací a s tím souvisejícími otázkami obchodního tajemství a pokut za porušení
povinnosti poskytnout soutěžnímu orgánu podklady a informace), dále možností
soudního přezkumu rozhodnutí soutěžních orgánů atp. O procesních otázkách se v této
práci zmiňuji pouze okrajově tam, kde je to nutné pro úplnost textu. Podobně platí, že
ačkoli na mnoha místech poukazuji na ekonomické souvislosti, tato práce se zabývá
podnákladovými cenami primárně z právního pohledu.
Rigorózní práce je sepsána podle právního stavu účinného k 21. 3. 2014.

5

ČÁST PRVNÍ
ÚČEL A SMYSL
PODNÁKLADOVÝCH CEN

1.

Podstata podnákladových cen
Nabízení produktů za podnákladové neboli predatorní ceny představuje jeden

z případů zneužití dominantního postavení. Na úrovni českého práva jej výslovně
reprobuje § 11 odst. 1 písm. e) ZOHS, podle kterého je zneužitím dominantního
postavení „dlouhodobé nabízení a prodej zboží za nepřiměřeně nízké ceny, které má
nebo může mít za následek narušení hospodářské soutěže“.
Zatímco české právo zakazuje predatorní ceny výslovně, 1 Smlouva o fungování
Evropské unie tak nečiní. V právu EU byl zákaz predace dovozen rozhodovací praxí
s ohledem na generální klauzuli proti zneužívání dominantního postavení (článek 102
SFEU), podle které „s vnitřním trhem je neslučitelné, a proto zakázané, pokud to může
ovlivnit obchod mezi členskými státy, aby jeden nebo více podniků zneužívaly
dominantního postavení na vnitřním trhu nebo jeho podstatné části“.
Stručně řečeno, podstata diskutovaného deliktu spočívá v tom, že dominantní
soutěžitel nastaví své ceny na úroveň, která má spíše za cíl oslabit konkurenci než
vytvářet zisk či minimalizovat ztrátu. Takové jednání obvykle zahrnuje (i) podstatné
snížení cen ze strany dominanta v reakci na očekávaný nebo skutečný vstup konkurenta

I když lze předpokládat, že pokud by ZOHS predaci nezakazoval výslovně, stejně by bylo možné
její protiprávnost dovodit s ohledem na tzv. generální klauzuli § 11 odst. 1 ZOHS, o které se zmiňuji
níže a podle které platí, že „zneužívání dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů nebo
spotřebitelů je zakázáno“.
1
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na trh nebo v reakci na nárůst tržního podílu konkurenta, (ii) nastavení cen, které samy
o sobě nemohou vést k zisku, a (iii) skutečnost, že jednání dominanta je vedeno snahou
vyloučit konkurenta z trhu nebo omezit jeho tržní podíl. 2
Logika podnákladových cen vychází z předpokladu, že dominant obětuje
krátkodobé zisky, aby oslabil (vyloučil) konkurenci a v dlouhodobém měřítku mohl
profitovat z nastalé situace. Proto se v souvislosti s podnákladovými cenami hovoří
o tom, že dominant „investuje do predace“. 3 V klasickém schématu se tato „investice“
dominantovi vrátí, protože po odchodu konkurence z trhu bude moci zvýšit své ceny
nad úroveň před začátkem predatorního jednání, a tedy nejen pokrýt ztrátu vyvolanou
podnákladovými cenami, ale v dlouhodobém horizontu generovat větší zisky, než kdyby
k uplatňování podnákladových cen nepřistoupil.
Účinnost podnákladových cen spočívá v tom, že ačkoli tyto ceny nejsou
v dlouhodobém měřítku životaschopné (a to ani pro dominanta ani pro jeho stejně
efektivní konkurenty), dominant dokáže v nastalé situaci přežít podstatně déle než
konkurenti, kteří si vzhledem ke své menší tržní síle a omezenému finančnímu zázemí
nemohou dovolit vzdorovat ztrátovým cenám tak dlouho, jako dominant.
Uplatňování predatorních cen deformuje tržní prostředí, může vést (a zpravidla
také vede) k oslabení konkurence a v konečném důsledku poškozuje spotřebitele, kteří
by jinak profitovali ze zdravého soutěžního prostředí.

2

Srov. Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competition. 6. vydání. Sweet
& Maxwell. Londýn. 2008, m.č. 10.070.
3

International Competition Network, Unilateral Conduct Workbook. Chapter 4: Predatory Pricing
Analysis. Prezentováno na 10. výroční konferenci ICN v Hágu v květnu 2011, odst. 5. [online]
Dostupné z http://www.internationalcompetitionnetwork.org/ uploads/library/doc828.pdf [cit. 2. 2.
2014].
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2.

Smysl zákazu podnákladových cen
Soutěžní právo má podporovat konkurenční prostředí, přesněji zabránit

praktikám, které by mohly konkurenční prostředí deformovat. Vychází z předpokladu,
že konkurence přináší prospěch spotřebitelům, což se projeví mimo jiné tím, že
soutěžitelé budou své produkty nabízet za nižší ceny, než kdyby nebyli vystaveni
konkurenci. Zjednodušeně lze tedy říci, že soutěžní právo směřuje také k tomu, aby
spotřebitelé platili nižší ceny.
V mnoha případech však může být obtížné rozlišit, zda nízké ceny nabízené
dominantem jsou důsledkem zdravého konkurenčního prostředí (a jako takové jsou
z pohledu soutěžního práva žádoucí) nebo zda jsou důsledkem protiprávní strategie
(predace). 4
Ačkoli soutěžitelé často dovozují, že jejich konkurent účtuje podnákladové ceny,
ve skutečnosti je predace ve své klasické podobě pravděpodobně ojedinělá. Například
nespokojení soutěžitelé mnohdy předpokládají predatorní ceny tam, kde cena nabízená
konkurentem se pohybuje pod jejich vlastními náklady, a neberou v potaz možnost, že
náklady domnělého predátora mohou být nižší než jejich náklady, a že tedy jím
účtovaná cena ve skutečnosti není podnákladová (generuje mírný zisk). V jiných
případech se stává, že soutěžitel si osvojil určitou představu o tom, jaká je „správná“
výše marží na dotyčném trhu, a dovozuje predatorní jednání konkurenta, který se
spokojí s menšími maržemi. Podobně mnozí soutěžitelé neberou v potaz možnost, že
jejich konkurent nabízí své produkty za ceny, které nepokrývají celkové náklady, nikoli
proto, že by se rozhodl protiprávně vytlačit konkurenci z trhu, ale například proto, že
kdyby cenu zvýšil nebo kdyby zcela zastavil výrobu, utrpěl by mnohem větší ztráty. 5

Následující část kapitoly 2 je myšlenkově inspirována publikací Areeda, P., Hovenkamp, H.
Antitrust Law: An Analysis of Antitrust Principles and Their Application. Wolters Kluwer. 2013,
§ 723.

4

Což se může stát především v odvětvích, kde každá dodatečná jednotka produkce je spojena jen
s malými mezními náklady, například v letecké dopravě, kde mezní náklady na přepravu „prvního“
pasažéra jsou velmi vysoké, zatímco mezní náklady na přepravu každého dalšího cestujícího (až do
naplnění kapacity letounu) jsou zpravidla velmi nízké. Podrobněji srov. níže část nazvanou
„Neexistence objektivního ospravedlnění“.

5
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Někteří autoři 6 argumentují, že predatorní ceny jsou natolik ojedinělé, že by
měly být právními předpisy zcela ignorovány. Tento názor opírají především o dva
argumenty.
Za prvé se obávají, že zákaz predatorních cen (jehož porušení může být
sankcionováno velmi vysokými pokutami 7) vede k tomu, že soutěžitelé se obávají
přistoupit k razantnímu snižování cen pouze proto, aby se nevystavili riziku postihu.
Ostatně i jen samotné řízení, ve kterém soutěžní orgány přezkoumávají cenovou politiku
údajného

dominanta,

je z pohledu

šetřeného

soutěžitele nežádoucí

(náročná

administrativa, zvýšené výdaje například za právní služby, negativní publicita apod.).
Než aby dominant riskoval, že se bude muset potýkat s nařčeními z predace, raději
přistoupí na ceny, které nevyvolají negativní reakci konkurentů.
Za druhé se tito autoři domnívají, že je prakticky nemožné nastavit taková
pravidla pro identifikaci podnákladových cen, která by nebyla spojena s rizikem, že se
soutěžní orgán dopustí chyby. Například provedení cenově-nákladového testu, 8
o kterém je pojednáno níže v této práci, 9 může být v konkrétních případech velmi
obtížné. 10 Existuje tedy nezanedbatelné riziko, že se soutěžní orgán dopustí chyby
a bude za protiprávní považovat takové jednání, které je ve skutečnosti legitimní soutěží
o zákazníka a které, jak jsem uvedl shora, by mělo být soutěžním právem naopak
podporováno.
Představme si například, že chybovost soutěžních orgánů při posuzování otázky,
zda se soutěžitel dopustil predace, dosahuje 20 % 11 a zároveň 25 přezkoumávaných
případů ze 100 skutečně představuje zakázané jednání, zatímco u 75 případů ze 100 jde
o legitimní soutěž v ceně. To by znamenalo, že soutěžní orgán bude sankcionovat 15
soutěžitelů ze 100, 12 kteří se predace nedopustili, a současně nebude sankcionovat

6

Bork, R. H. The Antitrust Paradox. Free Press. New York. 1978, s. 149-155.

7

Viz čtvrtou část této práce.

Tzn. zodpovězení otázky, zda cena nabízená dominantem pokrývá určitou hranici nákladů
spojených s produkcí.

8

9

Srov. druhou část této práce, kapitolu 3.

10

Zejména pokud dominant nabízí množství výrobků a služeb, které mají společné náklady.

11

Což je, vhledem ke složitosti problematiky, poměrně konzervativní předpoklad.

12

Tj. 20 % ze 75.

9

5 soutěžitelů, kteří ve skutečnosti podnákladové ceny uplatňovali. 13 I když si
odmyslíme mimořádné náklady spojené s vedením daných řízení (a to jak na straně
soutěžních orgánů a soudů přezkoumávajících jejich rozhodnutí, tak především na
straně dotčených soutěžitelů), je zřejmé, že by v takovém případě zákaz predatorních
cen „napáchal více škody než užitku“.

Názor, že zákaz predatorních cen postrádá smysl, však nepovažuji za správný,
a to přinejmenším ze dvou důvodů. Za prvé, odstranění zákazu predatorních cen by
pravděpodobně zcela „uvolnilo stavidla“ a vyvolalo by na straně dominantních
soutěžitelů vlnu podnákladových cen (predace není z podstaty věci iracionální
praktikou, pokud má dominantní soutěžitel možnost následně pokrýt ztráty, které
v období predace utrpěl, a v dlouhodobém měřítku profitovat z vyšších cen na trhu).
Odstranění zákazu podnákladových cen by tedy zřejmě vedlo k monopolizaci trhů, což
by se odrazilo v malé konkurenci a v konečném důsledku poškodilo spotřebitele, jejichž
zájem soutěžní právo sleduje.
Za druhé, pravidla postihu predatorních cen je možné nastavit konzervativním
způsobem tak, aby (i) prakticky nedocházelo k chybnému sankcionování soutěžitelů,
kteří se predace nedopustili (tzv. případy false positives), i když (ii) bude současně
pravděpodobné, že v některých případech unikne postihu soutěžitel, který se ve
skutečnosti predace dopustil (false negatives). Chybovost soutěžních orgánů tedy
nemusí být rozložena rovnoměrně na obě strany, ale může být „nastavena“ takovým
způsobem, že soutěžní orgány postihnou většinu případů skutečné predace, zatímco
nebudou sankcionovat legitimní soutěž v ceně.
Jinými slovy řečeno, za vhodná považuji taková pravidla pro postih predatorních
cen, která nejsou příliš restriktivní a která sice dopustí některé případy „false
negatives“, avšak nikoli případy „false positives“. Připouštím, že pravidla nastavená
v tomto duchu povedou k nespravedlnostem (konkurent, který byl protiprávně vyloučen
z trhu, se v některých případech nedovolá právní ochrany). Přesto se domnívám, že
představují zdaleka nejlepší způsob, jak na jedné straně zabránit hojnému výskytu

13

Tj. 20 % z 25.

10

predatorních cen, a současně nedopustit, aby se soutěžní právo zpronevěřilo svému
účelu tím, že potlačí legitimní soutěž v ceně.
Pokud bychom se vrátili ke shora uvedenému příkladu o chybovosti soutěžních
orgánů, konzervativně nastavená pravidla zákazu predatorních cen mohou vést k tomu,
že soutěžní orgán postihne pouze například 15 z 25 případů skutečné predace, zatímco
ale nebude sankcionovat ani jednoho soutěžitele, který se nedopustil protiprávního
uplatňování podnákladových cen.
Ze shora uvedených úvah plyne důležitý praktický závěr – zákaz
podnákladových cen má smysl pouze tehdy, pokud soutěžní orgány budou přistupovat
k jeho aplikaci zdrženlivým způsobem v duchu zásady in dubio pro reo. 14
Ačkoli tato zásada bývá častěji spojována s trestním právem, domnívám se, že
není žádný důvod, proč by neměla být uplatňována při posuzování otázky, zda se
soutěžitel dopustil predace. Tento závěr má oporu i v judikatuře, když například podle
Nejvyššího správního soudu se zásada in dubio pro reo „nepochybně uplatní rovněž
u deliktů správních, tj. ve správním trestání“. 15
Stojí za povšimnutí, že v trestním a správním právu se uvedená zásada často
uplatní tam, kde jednání obžalovaného je sice v rozporu s mravními požadavky, avšak
existují pochyby, zda nemravnost tohoto jednání dosáhla takové intenzity, aby bylo
namístě použít trestněprávní či správněprávní sankce. Soutěžní orgán, který posuzuje,
zda došlo k porušení zákazu podnákladových cen, však mnohdy stojí před jinou
otázkou: představuje zkoumané jednání legitimní soutěž v ceně, která by měla být
podporována, nebo naopak odporuje právu a mělo by být sankcionováno? Aplikace
zásady in dubio pro reo je tedy namístě tím spíše, že při jejím ignorování se soutěžní
právo může zpronevěřit svému primárnímu účelu.

Zdá se, že v celosvětovém měřítku tento závěr nachází uplatnění, když podle zprávy International
Competition Network končí přibližně pouze jedna pětina šetření soutěžních orgánů závěrem, že
soutěžitel se dopustil aplikace predatorních cen (srov. International Competition Network. Unilateral
Conduct Workbook. Chapter 4: Predatory Pricing Analysis. Prezentováno na 10. výroční konferenci
ICN v Hágu v květnu 2011, str. 6; dostupné z http://www.internationalcompetitionnetwork.org/
uploads/library/doc828.pdf; cit. 2.2.2014).

14

Srov. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2010, č.j. 1 As 6/2010 – 61 ve věci
společnosti Kristián, spol. s r. o. [online] Dostupné z http://www.nssoud.cz [cit. 2. 2. 2014].
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Shora uvedené úvahy o smyslu zákazu podnákladových cen nejsou samoúčelné.
Jsem přesvědčen, že představují základní předpoklad pro správné pochopení dotyčné
problematiky a že je nutné se k nim vracet při interpretaci pravidel, která soutěžní
orgány používají pro identifikaci predatorních cen a kterými se zabývám v dalších
částech této práce.

12

3.

Jiné způsoby zneužití dominantního postavení v cenové
oblasti
Predatorní ceny bývají označovány za jeden z případů zneužití dominantního

postavení v cenové oblasti („pricing practices“). Na následujících stranách této práce
poukazuji na některé jiné cenové praktiky představující zneužití dominantního
postavení. Ačkoli se jedná pouze o stručné a obecné informace, domnívám se, že jsou
přínosné pro pochopení samotné problematiky podnákladových cen, neboť ji zasadí do
širšího kontextu a poukáží na některé souvislosti.

a. Cenová diskriminace
Z ekonomického hlediska spočívá diskriminace v tom, že soutěžitel jedná
v obdobných případech odlišně nebo že jedná v odlišných případech stejně. Soutěžní
právo rozlišuje diskriminaci v cenové oblasti (typicky uplatňování rozdílných cen vůči
jednotlivým zákazníkům) a v necenové oblasti (např. jednání dominanta, který za
stejnou cenu dodává jednotlivým zákazníkům různě kvalitní zboží). Dále se rozlišuje
diskriminace primární (tj. diskriminace jako prostředek pro vylučování horizontálních
konkurentů) a diskriminace sekundární (kdy dochází ke znevýhodňování určitých
zákazníků v soutěži na navazujícím trhu vůči jiným zákazníkům dominantního
podniku). S predatorními cenami tedy souvisí zejména primární diskriminace v cenové
oblasti.
Ne všechny případy diskriminace ze strany dominantního podniku jsou
protiprávní. Zákaz diskriminace tedy nelze v žádném případě chápat formálně v tom
smyslu, že dominantní podnik by musel jednat za všech okolností stejně se všemi
osobami, s nimiž vstupuje do právních vztahů. „Z ekonomického hlediska se ostatně
dovozuje, že z hlediska spotřebitelského blahobytu by prostý zákaz uplatňování
rozdílných cen jen na základě formy vedl k celkově neefektivním výstupům či dokonce
paradoxně posiloval tržní pozici dominantního soutěžitele“. 16 „Ekonomové rovněž

16

Kindl, J. Cenová diskriminace je „zlem“ opravdu jen výjimečně. Antitrust 3/2012, s. 112.
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nahlížejí na cenovou diskriminaci jako na situaci, kdy podnik využívá výhodu rozdílných
elasticit poptávky po stejném produktu a stanovuje rozdílné (zisk maximalizující) ceny
ve vztahu k mezním nákladům. Jedná se o tzv. Ramsey pricing – model stanovování cen,
který je pojmenován po britském ekonomovi Franku Ramsey, a který vysvětluje, že
nejefektivněji stanovená cena pro každý produkt je dána marží nad mezními náklady,
která je inverzní vůči citlivosti zákazníků na cenu produktu (tzn. cenově citlivým
zákazníkům je účtována nižší cena než cenově necitlivým/méně cenově citlivým
zákazníkům).“ 17 Je tedy zřejmé, že dominantní soutěžitel jedná ekonomicky racionálně,
pokud svým zákazníkům nabízí produkty za rozdílné ceny v závislosti na míře jejich
cenové citlivosti.
V rámci ZOHS a SFEU je výslovně zakázána pouze diskriminace sekundární.
Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) ZOHS „uplatňování rozdílných podmínek při
shodném nebo srovnatelném plnění vůči jednotlivým účastníkům trhu, jimiž jsou tito
účastníci v hospodářské soutěži znevýhodňováni“, je protiprávní a zakázané. Podobné
ustanovení obsahuje i článek 102 písm. c) SFEU, podle něhož zneužití dominantního
postavení může spočívat v „uplatňování rozdílných podmínek vůči obchodním
partnerům při plnění stejné povahy, čímž jsou někteří partneři znevýhodňováni
v hospodářské soutěži“.
K závěru o zneužití dominantního postavení v sekundární rovině se vyžaduje
„doložení znevýhodnění obchodních partnerů v hospodářské soutěži (competitive
disadvantage). Existenci znevýhodnění v hospodářské soutěži přitom nelze presumovat
jen na základě existence samotné odlišnosti v používaných obchodních podmínkách […]
Pro doložení existence tohoto znaku musí mezi dotčenými zákazníky dominantního
soutěžitele předně existovat konkurenční vztah.“ 18

A dále, k naplnění daného

ustanovení zakazujícího zneužití dominantního postavení „je však samozřejmě také
[třeba] doložit uplatnění rozdílných podmínek u srovnatelných plnění, resp. přesněji
u ekvivalentních transakcí“. 19

17

Brouček, M. Cenová diskriminace – opravdu takové zlo? Antitrust 1/2011, s. 10.

18

Ibid, s. 113.

19

Ibid, s. 113.
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Primární cenová diskriminace sama o sobě nepředstavuje zneužití dominantního
postavení. Jak vyplývá z rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Post Danmark, 20
cenová diskriminace v primární rovině nemůže představovat zneužití dominantního
postavení sama o sobě, ale až tehdy, pokud je kombinována s podnákladovými
cenami. 21
Je zřejmé, že pokud je primární cenová diskriminace značná (cenové rozdíly
jsou velké), mohou soutěžní orgány dospět k závěru, že je namístě přezkoumat dotyčné
ceny z pohledu jejich možné podnákladovosti. Primární cenovou diskriminaci proto
považuji za jeden z indikátorů predatorních cen a z tohoto pohledu se jí zabývám
v kapitole 5 části třetí této práce.

b. Podmíněné věrnostní rabaty a podobné praktiky
Pod stejnou skutkovou podstatu zneužití dominantního postavení, jako je cenová
diskriminace, se řadí rovněž podmíněné věrnostní rabaty, „které jsou také jistou formou
slev“. 22
Jak vyplývá z Pokynů Komise, 23 „podmíněnými rabaty jsou rabaty poskytnuté
zákazníkům s cílem odměnit je za konkrétní formu nákupního chování. Obvyklou
povahou podmíněného rabatu je to, že zákazníkovi je přiznán rabat, jestliže jeho nákupy
ve stanoveném rozhodném období překročí určitou prahovou hodnotu, přičemž rabat je
poskytnut na všechny nákupy (rabaty se zpětnou platností), nebo pouze na nákupy, které
přesahují nákupy potřebné k dosažení prahové hodnoty (přírůstkové rabaty).
Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. 3. 2012 ve věci C-209/10 Post Danmark A/S
v Konkurrencerådet, dosud nezveřejněno ve SbSD.

20

Ostatně cenová diskriminace byla ze strany evropských soutěžních orgánů zpravidla postihována
pouze tam, kde byla spojena s dalšími prvky, které dokládaly materiální negativní dopad na soutěž –
např. právě ve spojení s účtováním predatorních cen. Srov. např. O’Donoghue, R. a Padilla, A.J. The
Law and Economics of Article 82 EC. Hart Publishing. 2006, s. 280-281 a 577-578 a tam citovaná
rozhodnutí.

21

Munková, J., Kindl, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 2. vydání. C.H.Beck.
Praha. 2009, s. 121.

22

Sdělení Komise ze dne 24. 2. 2009 – Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při
používání článku 82 Smlouvy o ES na zneužívající chování dominantních podniků vylučující ostatní
soutěžitele; Úř. věst. C 45/2, 24. 2. 2009, bod 37.

23

15

Podmíněné rabaty nejsou neobvyklou praxí. Podniky mohou takovéto rabaty nabízet,
aby přilákaly více poptávky, a jako takové mohou stimulovat poptávku a přinášet
prospěch zákazníkům. Tyto rabaty (pokud je poskytne dominantní podnik) však mohou
i fakticky či potenciálně vést k uzavření trhu, jako je tomu v případě povinnosti
výhradního odběru. Podmíněné rabaty mohou mít takovéto účinky, aniž by pro
dominantní podnik nutně znamenaly oběť“.
Pokud jsou věrnostní rabaty nepodmíněné (závisejí na volné úvaze
dominantního podniku), je namístě jejich posouzení z pohledu primární cenové
diskriminace, respektive z pohledu predatorních cen. K tomu srov. předchozí
podkapitolu této práce.
Za zneužití dominantního postavení se obecně považuje, pokud dominantní
podnik nutí své zákazníky, aby veškeré poptávané zboží a služby, které dominantní
soutěžitel nabízí, odebírali od něho a nikoli od jeho konkurentů. Dominantní podnik tak
může činit buď právně (typicky smluvně) nebo právě prostřednictvím systému
podmíněných

věrnostních

rabatů

či

jiných

podobných

praktik

–

například

prostřednictvím účtování vyšších cen za základní množství zboží, které musí zákazník
vzhledem k situaci na trhu nutně odebrat od dominantního podniku, a naopak nižších
cen ve vztahu k dodatečnému množství zboží, které by si jinak zákazník dost možná
koupil u jiného dodavatele, dále například prostřednictvím cílových slev vázaných na
množství odebraného zboží apod. Smysl diskutovaného jednání tedy spočívá v tom, že
dominantní podnik si k sobě připoutá zákazníky a znemožní svým konkurentům, aby
o tyto zákazníky soutěžili.
Podle názoru Komise je při posuzování věrnostních rabatů důležitý ani ne tak
účinek na hospodářskou soutěž o poskytnutí (prodej) poslední jednotky produkce, nýbrž
skutečnost, že systém rabatů vede k uzavření trhu konkurentům dominantního
dodavatele. 24 „Čím vyšší je rabat jako procentní podíl celkové ceny a čím vyšší je
prahová hodnota, […] tím výraznější je proto pravděpodobné uzavření trhu skutečným

Sdělení Komise – Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při používání článku 82
Smlouvy o ES na zneužívající chování dominantních podniků vylučující ostatní soutěžitele. Úř. věst.
C 45/2, 24. 2. 2009, bod 40.

24
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či potenciálním konkurentům.“ 25 Podobně platí, že diskutované praktiky mohou být
protiprávní tím spíše, pokud se týkají široké škály produktů („across-product rebates“
či “bundled rebates”), protože zpravidla výrazně postihují menší konkurenční
soutěžitele, jejichž nabídka není tak široká jako nabídka dominantního podniku. 26
V praxi je velmi obtížné odlišit povolené množstevní rabaty od zakázaných
věrnostních rabatů a jiných podobných praktik. Přesto Komise v minulosti věrnostní
rabaty či podobné praktiky nejednou postihla, a to nemalými sankcemi. 27

c. Požadování nepřiměřeně vysokých cen ze strany dodávky
Ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) ZOHS zakazuje „přímé nebo nepřímé
vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách s jinými účastníky trhu, zvláště
vynucování plnění, jež je v době uzavření smlouvy v nápadném nepoměru
k poskytovanému protiplnění“. Podle čl. 102 písm. a) SFEU může zneužití
dominantního postavení spočívat „v přímém nebo nepřímém vynucování nepřiměřených
nákupních nebo prodejních cen anebo jiných nerovných obchodních podmínek“.
Pod citované skutkové podstaty je zařazováno mimo jiné požadování
nepřiměřeně vysokých cen na straně dodávky, tedy v situaci, kdy dominantní podnik
prodává výrobky a služby svým zákazníkům.
Při identifikaci nepřiměřeně vysoké ceny se v praxi většinou vychází z jejího
srovnání s jednotkovými náklady vynaloženými na výrobu, případně „hospodářskou
hodnotou“ zboží či služby. 28 Komise též v minulosti srovnávala ceny dominantního

Ibid. Pokyny Komise obsahují také podrobnější metodiku, kterou Komise použije při zkoumání
dovolenosti podmíněných věrnostních rabatů (bod 38 Pokynů Komise a násl.). Těmito podrobnými
pravidly se již však nezabývám.

25

26

Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competition. 6. vydání. Sweet & Maxwell.
Londýn. 2008, m.č. 10.095.
27

Van Bael, I. Bellis, J.-F. Competition Law of the European Community. 5. vydání. Kluwer Law
International. Haag. 2009, s. 818.

28

Ibid.
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podniku s cenami na jiném, podobném trhu, kde na rozdíl od posuzovaného trhu
probíhala soutěž v ceně. 29
Neexistuje však žádné univerzálně přijímané měřítko, které by mohlo posloužit
k identifikaci nepřiměřeně vysokých cen, protože (i) obecně platí, že záleží na každém
soutěžiteli, jak vysoké ceny svých produktů bude požadovat, a vysoká marže sama
o sobě neznamená zneužití dominantního postavení, dále (ii) určení cen, za které by
produkty byly nabízeny na podobném trhu, kde by žádný soutěžitel neměl dominantní
postavení, je spekulativní, a protože (iii) je velmi těžké odlišit, zda vysoké ceny
účtované dominantním podnikem jsou výsledkem předchozích legitimních úspěchů
tohoto podniku (např. inovací), a kdy naopak jde o protisoutěžní jednání. 30

d. Požadování nepřiměřených cen ze strany poptávky
Pod stejnou skutkovou podstatu zneužití dominantního postavení lze zařadit také
požadování nepřiměřeně nízkých cen ze strany poptávky, tedy v situaci, kdy soutěžitel
dominantní na straně poptávky nakupuje zboží od svých dodavatelů. Zneužití
dominantního postavení zde spočívá v tom, že dominantní podnik si vynucuje
nepřiměřeně nízké nákupní ceny, tedy ceny, které by pro něho nebyly dosažitelné na
trhu, kde probíhá soutěž. 31
Za zneužití dominantního postavení lze považovat i praktiku, která spočívá
v nabízení nepřiměřeně vysokých cen ze strany poptávky a která bývá označována jako
predátorské nákupní ceny („predatory buying“). Tato strategie spočívá v tom, že
dominantní kupující nabízí nepřiměřeně vysoké výkupní ceny za vstupy nutné k výrobě,
v důsledku čehož dojde ke zvýšení celkové hladiny těchto cen. To vede ke zvýšení
vstupních nákladů nejen dominantního podniku, ale i jeho konkurentů na navazujícím
trhu, pro které je však taková situace neudržitelná a opouštějí trh. Dominantní podnik
29

Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competition. 6. vydání. Sweet & Maxwell.
Londýn. 2008, m.č. 10.107.
Srov. např. Munková, J., Kindl, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 2. vydání.
C.H.Beck. Praha. 2009, s. 118, nebo Bellamy, C., Child, G. European Community Law of
Competition. 6. vydání. Sweet & Maxwell. Londýn. 2008, m.č. 10.104.

30

Srov. např. Ritter, L., Braun, W. D. European Competition Law: a Practitioner’s Guide. 3. vydání.
Kluwer Law International. Haag. 2004, s. 430-431.

31
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má z takového protiprávního jednání dvojí výhodu – nejenže dosáhne vytlačení svých
konkurentů z navazujícího trhu, ve vztahu k dodavateli vstupů se stává dominantním
odběratelem a napříště si vůči němu může vynucovat podstatně příznivější nákupní
podmínky, než před obdobím uplatňování nepřiměřeně vysokých výkupních cen.

e. Stlačování marží
Za další z případů zneužití dominantního postavení v cenové oblasti bývá
považováno stlačování marží („margin squeeze“). Na rozdíl například od predatorních
cen nebo věrnostních rabatů se však primárně týká navazujícího trhu, jak bude
vysvětleno níže.
Podstata stlačování marží spočívá v tom, že podnik, který má dominantní
postavení, zvýhodňuje své podnikání na navazujícím trhu tím, že ostatním soutěžitelům
působícím na tomto navazujícím trhu účtuje ceny vstupů, které jim neumožní dosahovat
zisku. 32 Ačkoli tedy ceny účtované dominantním podnikem nemusejí být protisoutěžní
ani na jednom z dotčených trhů (nejde např. o nepřiměřeně vysokou velkoobchodní
cenu vstupů ani naopak o podnákladovou maloobchodní cenu na navazujícím trhu),
jejich kombinace (stlačení marží) odporuje zákazu zneužití dominantního postavení. 33
Stlačování marží tedy záleží v tom, že rozdíl mezi velkoobchodní cenou, kterou
dominantní podnik účtuje subjektům, se kterými sám soutěží na navazujícím trhu,
a cenou, za kterou dominantní podnik prodává své výrobky na tomto navazujícím trhu,
je natolik malý, že konkurenční podnikatelé na navazujícím trhu nemohou dosahovat
zisku, i když jsou stejně efektivní jako dominantní podnik.
O nedovolené stlačování marží může jít jedině tehdy, pokud velkoobchodní
ceny účtované dominantním podnikem mohou na navazujícím trhu vyloučit stejně
Srov. např. rozsudek Soudního dvora ze dne 17. února 2011 ve věci C-52/09 Konkurrensverket
proti TeliaSonera Sverige AB. Sb. rozh. 2011, s. I-00527.
32

Faull, J., Nikpay, A. The EC Law of Competition. 2. vydání. Oxford University Press. 2007, m.č.
4.289. Stačování marží bývá v posledních letech často spojováno s podnikáním v odvětvích, kde
dominantní soutěžitel vlastní určitou infrastrukturu, jejíž využívání je nutné k podnikání na
navazujícím trhu (network industries), kde tento podnik sám podniká a je vystaven konkurenci (viz
Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competition. 6. vydání. Sweet & Maxwell.
Londýn. 2008, m.č. 10.112).
33
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efektivního konkurenta. 34 V některých případech může mít podnik, který dominantovi
konkuruje na navazujícím trhu, pocit, že ze strany dominanta dochází k zakázanému
stlačování marží, ačkoli nepříznivý hospodářský výsledek konkurenta může být vyvolán
například tím, že nedosahuje dostatečných úspor z měřítka (na rozdíl od dominantního
podniku).
V praxi může být velmi obtížné určit „správnou“ marži, tedy „správný“ rozdíl
mezi velkoobchodní cenou účtovanou dominantním podnikem svým konkurentům na
navazujícím trhu, a maloobchodní cenou, za kterou dominantní podnik sám prodává své
výrobky na tomto trhu (respektive jaký rozdíl těchto cen ještě umožňuje konkurentům
dominanta působit na navazujícím trhu, aniž by zároveň umožňoval, aby na tomto trhu
zůstávali i neefektivní soutěžitelé). Lze si představit, že nedovolené stlačování marží
doloží soutěžní orgány například tím, že podnikání dominantního podniku na
navazujícím trhu by bylo ztrátové, pokud by sám musel platit takové ceny vstupů, jako
jeho konkurenti. 35

f. Křížové financování
Se zneužitím dominantního postavení v cenové oblasti úzce souvisí otázka
tzv. křížového financování. Křížovým financováním se obecně rozumí jednání, kdy
podnik použije výnosy ze svého podnikání na jednom relevantním trhu na financování
činnosti v rámci jiného relevantního trhu. 36

34

Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competition. 6. vydání. Sweet & Maxwell.
Londýn. 2008, m.č. 10.112.
Stojí za povšimnutí, že americká soudní praxe nepovažuje stlačování marží za samostatnou
skutkovou podstatu zneužití dominantního postavení a na danou problematiku nahlíží tak, že se
jedná (v závislosti na konkrétních okolnostech) buď o odmítnutí poskytnout produkt (refusal to deal)
nebo o predatorní cenu. Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 25. 2. 2009 ve věci Pacific
Bell Telephone Co. v. Linkline Communications Inc., 2009 U.S. Lexis 1635, 555 U.S.

35

Srov. např. Sdělení Komise ze dne 6. 2. 1998 o použití pravidel hospodářské soutěže na poštovní
odvětví a o posouzení některých opatření státu týkajících se poštovních služeb. Úř. věst. C 39/2, 6. 2.
1998, bod 3.1; obdobně Bejček, J. Cenová diskriminace a tzv. dvojí ceny v evropském a českém
kontextu. Právní fórum 5/2008, str. 186.

36
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Křížové financování není samo o sobě protiprávní (nejedná se o samostatnou
skutkovou podstatu zneužití dominantního postavení). 37 Jde však o častou složku jiných
deliktů zneužití dominantního postavení v cenové oblasti.
Z rozhodovací praxe Komise vyplývá, že pojem křížového financování převážně
nachází uplatnění při odhalování predatorních a diskriminačních cenových praktik.
Jinými slovy řečeno, křížové financování zpravidla není chápáno jako samostatná
skutková podstata porušení pravidel hospodářské soutěže, ale právě jako určitý
indikátor zneužití dominantního postavení ve formě podnákladových cen a/nebo
ve formě cenové diskriminace. Křížové financování je tedy právně rizikové především
v situaci, kdy napomáhá subvencování predatorních (či diskriminačních) cen. 38 Jinými
slovy řečeno, skutečnost, že dochází ke křížovému financování, naznačuje, že někde
vzniká ztráta, kterou je třeba křížově financovat – nebýt takové ztráty, nebylo by žádné
křížové financování zpravidla zapotřebí.
Proto se křížovým financováním zabývám rovněž níže v části, která se věnuje
indikátorům predatorních cen.

37

Srov. např. Whish, R. Competition Law. 6. vydání. Oxford University Press. 2008, str. 737.

Srov. např. Ritter, L., Braun, W. D. European Competition Law: a Practitioner’s Guide. 3. vydání.
Kluwer Law International. Haag. 2004, str. 458; Roth, P., Rose, V. European Community Law of
Competition. 6. vydání. Oxford University Press. 2007, str. 996. Dále srov. např. rozhodnutí Komise
ze dne 23. července 2004 ve věci COMP/A.36.568/D3 Scandlines Sverige AB v Port of
Helsingborg, nezveřejněno v Úř. věst., odst. 271-272, nebo rozhodnutí Komise ze dne 24. července
1991 ve věci IV/31043 Tetra Pak II. Úř. věst. L 72, 18.3.1992, odst. 147 a násl.

38
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4.

Pojmové znaky predatorních cen a jejich indikátory
a. Pojmové znaky predace
Jak bude podrobněji rozebráno v následujících částech této práce, posouzení

otázky, zda došlo k zakázanému uplatňování predatorních cen, nemůže záviset na volné
úvaze soutěžního orgánu. Z rozhodovací praxe (jak evropské tak postupně i české)
vykrystalizovaly určité prvky jednání soutěžitele, které jsou soutěžní orgány povinny
přezkoumávat a jejichž naplnění je považováno za nezbytnou podmínku (conditio sine
qua non) závěru, že ze strany daného soutěžitele došlo k predaci. V této práci pro ně
budu používat označení pojmové znaky podnákladových cen.
Jedná se o následující znaky: (i) existence dominantního postavení, (ii) záměr
eliminovat konkurenci, (iii) aplikace „nepřiměřeně nízkých“ cen, (iv) dlouhodobost
uplatňování těchto cen, (v) možnost narušení hospodářské soutěže (jakož i újma jiným
soutěžitelům nebo spotřebitelům dle české právní úpravy) a dále (vi) neexistence
objektivního ospravedlnění. Uvedené pojmové znaky musejí být splněny kumulativně.
Danými pojmovými znaky – z nichž některé výslovně vyplývají z dikce ZOHS 39
a/nebo SFEU, 40 zatímco jiné byly dovozeny judikaturou 41 – se v podrobnostech
zabývám v následující části této práce. Jak ovšem bylo uvedeno v úvodu, specifická
problematika vymezení relevantního trhu a postavení soutěžitele na něm zdaleka
přesahuje rámec této práce, a proto se jí věnuji pouze okrajově.

b. Vztah ke generální klauzuli proti zneužívání dominantního
postavení
Ustanovení § 11 odst. 1 ZOHS, které se zabývá zneužitím dominantního
postavení, je vystavěno na kombinaci generální klauzule („zneužívání dominantního

39

Např. znak dlouhodobosti.

40

Např. existence dominantního postavení.

41

Např. neexistence objektivního ospravedlnění.
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postavení

na

újmu

jiných

soutěžitelů

nebo

spotřebitelů

je

zakázáno“)

a demonstrativního výčtu praktik, které jsou zakázány (například právě podnákladové
ceny, dále diskriminace, vázaný prodej neboli junktimace atd.). Problematika vztahu
mezi generální klauzulí proti zneužívání dominantního postavení a jednotlivými
skutkovými podstatami rovněž přesahuje rámec této práce. Přesto považuji za vhodné
alespoň uvést následující praktickou poznámku.
Skutečnost, že nebyly naplněny všechny shora uvedené pojmové znaky (srov.
podkapitolu a.), ještě neznamená, že jednání daného soutěžitele nepředstavuje zneužití
dominantního postavení. Jinými slovy řečeno, z generální klauzule § 11 odst. 1 ZOHS
plyne, že i když Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dospěje k závěru, že jednání
dominanta nenaplňuje znaky některé ze skutkových podstat demonstrativně
vyjmenovaných v § 11 odst. 1 ZOHS, může přesto uzavřít, že ke zneužití dominantního
postavení došlo.
Domnívám se však, že takový postup Úřadu by měl být zcela výjimečný a neměl
by narušovat právní jistotu tím, že soutěžitelé budou sankcionováni za jednání, o němž
se důvodně domnívali, že je právem aprobováno. Například pokud dominant nabízí své
produkty za ceny, které pokrývají celkové náklady na jejich výrobu (a jako takové
nemohou představovat predaci, jak rozebírám níže), neměl by být dominant
v souvislosti s těmito cenami sankcionován na základě generální klauzule, pokud k jeho
jednání nepřistoupí nějaké jiné protiprávní okolnosti (např. pokud se nejedná
o zakázaný vázaný prodej).

c. Indikátory predace
V praxi se ve spojení s podnákladovými cenami objevují určité praktiky, které
sice samy o sobě nemusejí být protiprávní (a jejichž naplnění není nutným
předpokladem spáchání daného deliktu), ale které v mnoha případech naznačují, zda
k predaci došlo či nikoli. 42 Takové praktiky níže označuji jako indikátory
predatorních cen a zabývám se jimi v třetí části této práce.

42

A naopak, jejichž absence může naznačovat, že se o predaci nejedná.
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ČÁST DRUHÁ
POJMOVÉ ZNAKY PODNÁKLADOVÝCH CEN

1.

Dominantní postavení
Jak bylo uvedeno v úvodní části této práce, uplatňování predatorních cen je

považováno za jeden z případů zneužití dominantního postavení (vedle například
cenové a jiné diskriminace, odmítnutí dodávek a dalších protiprávních praktik). Rozumí
se tedy samo sebou, že aby soutěžitel mohl spáchat protisoutěžní delikt spočívající
v uplatňování podnákladových cen, musí být dominantem, přesněji řečeno musí mít na
relevantním trhu dominantní postavení.
K této složité problematice, která by sama o sobě mohla být tématem rigorózní
práce, pouze ve stručnosti odkazuji na § 2 odst. 2 ZOHS, podle kterého se relevantním
trhem rozumí „trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného
použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou
soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících
území“. 43 Dále poukazuji na ustanovení § 10 odst. 1 ZOHS, podle kterého „dominantní
postavení na trhu má soutěžitel nebo společně více soutěžitelů (společná dominance),
kterým jejich tržní síla umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných
soutěžitelích nebo spotřebitelích“. Tato tržní síla se posuzuje podle tržního podílu
dosaženého soutěžitelem (soutěžiteli) na relevantním trhu „a podle dalších ukazatelů,
zejména podle hospodářské a finanční síly soutěžitelů, právních nebo jiných překážek
V odborné literatuře se v této souvislosti hovoří o relevantním trhu věcném, místním a časovém,
i když tzv. časový aspekt relevantního trhu nemá oporu v citovaném ustanovení ZOHS ani
v komunitárním právu a není přijímán jednotně (srov. Neruda, R. Relevantní trh a otázky související
v teorii a praxi soutěžního práva. Právní rozhledy 12/2004, s. 448 a 449).

43
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vstupu na trh pro další soutěžitele, stupně vertikální integrace soutěžitelů, struktury trhu
a velikosti tržních podílů nejbližších konkurentů“. 44 ZOHS dále zakládá vyvratitelnou
právní domněnku, podle které se nepovažuje za dominanta takový soutěžitel, který
disponuje tržním podílem menším než 40 %. 45
Jak uvádí odborná literatura, 46 „definice dominantního postavení sama o sobě
nemá velký normativní význam, protože z ní nelze vyvodit žádné právní důsledky; ba ani
z prosté skutečnosti, že podnik na relevantním trhu v dominantním postavení je, nelze
dovozovat jeho odpovědnost za strukturu trhu nebo životaschopnost konkurence“.
Dominantní postavení tedy není v žádném případě samo o sobě protiprávní. Dominant
má však „zvláštní odpovědnost zajistit, aby jeho chování nenarušilo“ hospodářskou
soutěž na relevantním trhu. 47
V této souvislosti je nutné zdůraznit, že zneužití dominantního postavení nemusí
spočívat jen v takovém jednání, kterého je schopen pouze dominantní soutěžitel (a které
je pro jiné soutěžitele „nedostupné“). Zneužití dominantního postavení může záležet
také v jednání, ke kterému by mohl přistoupit nedominantní soutěžitel stejně tak jako
dominant. Avšak zatímco v případě dominanta bude takový postup protiprávní,
u ostatních soutěžitelů nebude reprobován. Z toho plyne, že soutěžitelé v dominantním
postavení mohou využít menší rozsah způsobů, jakými soutěžit o zákazníky, než jejich
konkurenti.
Ve vztahu k predatorním cenám tedy platí, že soutěžitel, který teprve vstupuje na
určitý trh a který není dominantem, může aplikovat prakticky jakoukoli cenovou
politiku, aniž by jeho jednání odporovalo zákazu zneužití dominantního postavení

44

§ 10 odst. 2 ZOHS.

Soutěžitel, který dosahuje na relevantním trhu stoprocentního tržního podílu (a není tak vystaven
žádné konkurenci), se označuje jako monopolista, jde-li o stranu nabídky, či jako monopsonista, jdeli o stranu poptávky.
45

Munková, J., Kindl, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 2. vydání. C.H.Beck.
Praha. 2009, s. 105.

46

Sdělení Komise ze dne 24. 2. 2009 – Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při
používání článku 82 Smlouvy o ES na zneužívající chování dominantních podniků vylučující ostatní
soutěžitele. Úř. věst. C 45/2, 24. 2. 2009, bod 1.

47
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(samozřejmě pouze do doby, než se případně sám stane dominantem). Dominant
takovou volnost nemá. 48
Lze tedy parafrázovat známé přísloví 49 a říci, že co je dovoleno nedominantovi,
není dovoleno dominantovi.

Což lze demonstrovat na následujícím příkladu. V okresním městě je jediné kino a s ohledem na
obtížnou dopravní dostupnost sousedních měst lze předpokládat, že provozovatel tohoto jediného
kina je monopolistou. V daném okresním městě otevře kino také konkurenční provozovatel. Tento
nový soutěžitel může za účelem přilákání klientely nasadit prakticky jakoukoli cenu a lístek prodávat
například i za jedinou korunu. Dominant takto volně postupovat nemůže a musí zvažovat, zda jeho
jednání (a to i například pouhé dorovnání nižších cen konkurence) nenaplní znaky zneužití
dominantního postavení, o kterých je pojednáno níže.

48

49

Qoud licet Jovi, non licet bovi.
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2.

Záměr eliminovat konkurenci
Nedílnou součástí predatorních cen je existence záměru vyloučit konkurenci

z trhu, respektive záměru dominanta posílit či zachovat svou tržní sílu.50 To je patrné
například z Pokynů Komise, 51 v nichž se uvádí, že „Komise obvykle zasáhne, pokud
existují důkazy, že se dominantní podnik dopouští predátorského jednání tím, že si
v krátkodobém horizontu úmyslně způsobuje ztráty nebo nechává ujít zisky (dále jen
„oběť“) s cílem uzavřít nebo pravděpodobně uzavřít jednomu či více svým skutečným
či potenciálním konkurentům trh v zájmu posílení nebo zachování své tržní síly, a tím
poškozuje spotřebitele“ [zvýraznění přidáno].
Tento znak predatorních cen však nevyjadřuje subjektivní vztah dominanta ke
zkoumanému jednání (uplatňování predatorních cen je objektivním deliktem), ale spíše
směřuje k tomu, že uplatňování určité cenové strategie nelze vysvětlit jiným způsobem
než jako součást plánu eliminovat konkurenty.
Tento přístup není zcela neproblematický, protože záměr porazit konkurenci
a přimět ji k opuštění trhu není v žádném případě protisoutěžní, naopak představuje
nedílnou součást hospodářské soutěže. 52 Bylo by proto nerozumné dovozovat
protiprávnost jednání dominanta pouze ze skutečnosti, že se dominant snaží uspět na
úkor svých konkurentů. Znak predace spočívající v záměru eliminovat konkurenci
je tedy nutné vnímat v kontextu ostatních znaků (které jsou rozebrány níže). To
znamená, že dlouhodobá aplikace nepřiměřeně nízkých cen mající potenciál narušit
hospodářskou soutěž je protiprávní nikoli sama o sobě, ale pouze tehdy, směřuje-li
k vyloučení konkurence z trhu.

Jednání dominanta přitom nemusí nutně směřovat k vyloučení konkurence z trhu, ale v některých
případech pouze k „ukáznění“ konkurence tak, aby si napříště snižování cen či jiné podobné praktiky
důkladně rozmyslela.

50

Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při používání článku 82 Smlouvy o ES na
zneužívající chování dominantních podniků vylučující ostatní soutěžitele. Úř. věst. C 45/2, 24. 2.
2009, bod 63.

51

Srov. např. Faull, J., Nikpay, A. The EC Law of Competition. 2. vydání. Oxford University Press.
2007, s. 376.

52
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Tento znak bývá v praxi dovozován pomocí dokumentů a jiných důkazů
zajištěných při šetření v prostorách soutěžitele. 53 Interní materiály mohou totiž odhalit
existenci plánu eliminovat konkurenci spíše než zveřejňované dokumenty (tiskové
zprávy apod.), které podléhají právní či jiné revizi.
Není překvapivé, že soutěžní orgány při šetřeních v prostorách soutěžitelů
nezřídka narazí na interní komunikaci, v níž manažeři používají vůči konkurenci
nevybíravý jazyk a uvádějí, že chtějí konkurenci zničit.54 Význam takové komunikace
však bývá někdy přeceňován, 55 protože „ostré“ výroky na adresu konkurence jsou
součástí běžené manažerské komunikace a bývají používány prakticky ve všech
obchodních společnostech vystavených soutěžnímu tlaku, nikoli pouze v těch, které se
rozhodnou predatorními cenami či jinou protiprávní taktikou eliminovat soutěž. Ostatně
platí, že často se jedná o komunikaci činěnou ve vypjaté situaci a pod časovým tlakem,
a proto je sporné, nakolik může být brána vážně. Motta přiléhavě uvádí, 56 že by za
mnohem více podezřelou považoval komunikaci mezi manažery, ze které by vyplýval

Slangově nazývané dawn raid, což lze přeložit jako „přepadení za úsvitu“. Srov. např. § 21f
a § 21g ZOHS.
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Příkladem takových interních dokumentů je e-mailová komunikace zajištěná Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže v obchodních prostorách společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o. v souvislosti
s přezkumem cenové politiky tohoto autobusového dopravce na trati Praha – Brno poté, co na trh
vstoupil konkurent, společnost ASIANA spol. s r.o. Vysoce postavený manažer společnosti
STUDENT AGENCY, s.r.o. napsal: „Dnes vyjela letuška na své první jízdy. Začíná boj, který musí
do max. 2 měsíců skončit vycouváním Asiany z linky Brno – Praha. […] posilujeme o to více, i když
se bus zcela nezaplní […] Nyní [obchodní tajemství] % cestujících využívá kredity a o tyto cestující
nesmíme přijít. Bylo by sice ekonomicky rozumnější je na určitou dobu ztratit, neboť časem cenu
zvednou a klienti se vrátí. Jenže o tu dobu budou na lince déle. Proto jsme […] rozhodli
nekompromisní postup. Letuška z kola ven. Tím, že ji nedáme šanci, tak se do 2 měsíců spakuje
z linky pryč, nebo se s ní rozhádá aspoň Eurolines, který takto přijde o to málo, co dnes aspoň
vozil.“ Citováno z rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 18. 2. 2011 ve věci společnosti STUDENT
AGENCY, s.r.o., sp. zn. R169/2010. [online] Dostupné z http://www.uohs.cz/cs/hospodarskasoutez/sbirky-rozhodnuti.html [cit. 2. 2. 2014].
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V případě citovaném v předchozí poznámce pod čarou však lze souhlasit s Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže, který na základě dané komunikace dovodil záměr eliminovat konkurenci. Ten
zde nevyplýval ani tak z tvrdých výroků na adresu konkurence („začíná boj“, „letuška z kola ven“
apod.), ale spíše z toho, že daná komunikace rozkrývala ekonomickou neopodstatněnost jednání
společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o., kterou nešlo v daném kontextu vysvětlit jinak, než že se
jedná o součást plánu vyloučit konkurenta z trhu.
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Motta, M. Competition Policy: Theory and Practice. Cambridge University Press. 2004, s. 449.
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záměr být vůči konkurenci přívětivý, protože taková komunikace by mohla indikovat
existenci kartelové dohody.
Přesnější odpověď na otázku, zda jednání dominanta je vedeno záměrem
vyloučit konkurenci z trhu, mohou poskytnout interní dokumenty vytvářené dlouhodobě
a obsahující ucelené údaje o ekonomice určitého produktu. 57 Například podrobné
obchodní plány, označované i v češtině anglicizmem business case, mohou poskytnout
pravdivý obraz o tom, jak dominant uvažoval o připravovaném snížení cen – zda od
tohoto kroku očekával zvýšení zisku v důsledku vyšší poptávky po zlevněném zboží,
nebo naopak zda si uvědomoval, že snížení cen povede ke ztrátám, a přesto k němu
přistoupil. Pokud z takových dokumentů – připravených samotným soutěžitelem, jehož
jednání je přezkoumáváno, což je podstatné – vyplyne, že při vyšší ceně by dominant
mohl dosahovat lepších hospodářských výsledků, ale že upřednostňuje nižší cenovou
úroveň, která neumožní konkurenci generovat zisk, půjde o mnohem pádnější důkaz
predace, než e-mailová komunikace obsahující nelichotivé výroky na adresu ostatních
soutěžitelů.
Například ve věci France Télécom SA 58 byl záměr eliminovat konkurenci
dovozen z interních dokumentů uvedené společnosti, z nichž byl patrný podrobný plán,
jak uzavřít trh. Z listin vyplynulo, že cílem dominanta bylo posílit dominantní postavení
i za cenu ztrát (s tím, že zisk se dostaví později, tedy po ovládnutí trhu). Komise
současně zajistila prezentace a jiné listiny určené pro vedení společnosti, které
odkazovaly na záměr vyloučit soutěž prostřednictvím určité cenové strategie. Uvedené
důkazy byly posíleny i jinými dokumenty, z nichž vyplynulo, že dominant si byl vědom,
že tato jeho strategie nemůže přinést zisk a že nastolená úroveň cen bude pro
konkurenty dlouhodobě neudržitelná.
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International Competition Network, Unilateral Conduct Workbook. Chapter 4: Predatory Pricing
Analysis. Prezentováno na 10. výroční konferenci ICN v Hágu v květnu 2011, odst. 133. [online]
Dostupné z http://www.internationalcompetitionnetwork.org/ uploads/library/doc828.pdf [cit. 2. 2.
2014].
Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. 1. 2007 ve věci T-340/03 France Télécom SA proti
Komisi Evropských společenství. Sb. rozh. 2007, s. II-00107.
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V jiné věci, AKZO Chemie, 59 byl záměr eliminovat konkurenci dovozen
na základě záznamů, z nichž vyplývalo, že dominant vyhrožoval svému konkurentovi
konkrétními kroky, které učiní, pokud tento konkurent neopustí trh.
Z rozhodovací praxe Soudního dvora vyplývá, 60 že záměr eliminovat konkurenci
je presumován tehdy, pokud cena aplikovaná dominantem nepokrývá ani variabilní
náklady spojené s produkcí. O tzv. cenově-nákladovém testu (který, zjednodušeně
řečeno, spočívá v posouzení otázky, zda cena pokrývá náklady na poskytnutí služby či
výrobku) bude pojednáno v následující kapitole této práce. Přesto již na tomto místě
považuji za vhodné poukázat na souvislost mezi cenově-nákladovým testem
a posouzením otázky, zda jednání dominanta je vedeno záměrem eliminovat konkurenci
– Soudní dvůr EU totiž ve své rozhodovací praxi do určité míry propojil zkoumání
záměru eliminovat konkurenci s cenově nákladovým testem. 61 Přesněji řečeno, záměr
eliminovat konkurenci se často prokazuje právě pomocí cenově-nákladového testu.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. 7. 1991 ve věci C-62/86 AKZO Chemie proti Komisi. Sb.
rozh. 1991, s. I-03359.
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Srov. např. rozsudek Soudního dvora ze dne 27. 3. 2012 ve věci C-209/10 Post Danmark A/S
v Konkurrencerådet, dosud nezveřejněno ve SbSD, a v něm citovanou předchozí judikaturu.
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Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competition. 6. vydání. Sweet & Maxwell.
Londýn. 2008, s. 956.
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3.

Nepřiměřeně nízká cena
Z ustanovení § 11 odst. 1 písm. e) ZOHS plyne, že predatorní jednání spočívá

v nabízení a prodeji produktů za „nepřiměřeně nízké ceny“. V následující části této
práce se budu zabývat otázkou, jak takovou nepřiměřeně nízkou cenu identifikovat.

a. Obětování zisku
V obecné rovině lze za nepřiměřeně nízkou považovat takovou cenu, která
nevede k maximalizaci zisku (resp. minimalizaci ztráty), ale kdy naopak dominant
dobrovolně obětuje svůj zisk (resp. dobrovolně zvýší svou ztrátu). Komise například
uvádí, 62 že určité chování bude „považovat za chování znamenající oběť, jestliže si
dominantní podnik účtováním nižší ceny u veškerého svého výstupu nebo jeho určité
části po příslušnou dobu nebo zvýšením svého výstupu během příslušného období
způsobil nebo způsobuje ztráty, jimž by bylo možno zabránit.“
Pokud bychom však tento přístup aplikovali v praxi dogmaticky, zjistili bychom,
že se pohybujeme na tenkém ledu. Museli bychom totiž odpovědět na otázku, jaká je
optimální cena dotčeného produktu, a případně dovodit, že dominant dobrovolně nabízí
své zboží či služby za nižší cenu, než je tato optimální cena. Takový postup by však byl
v praxi neproveditelný, případně by byl zcela spekulativní. Ani sami soutěžitelé nejsou
zpravidla schopni určit, jaká je optimální cena – ve většině případů dokáží pouze určit
jakési optimální cenové rozmezí (které může být v závislosti na okolnostech široké)
a v jeho rámci se přiblížit optimální ceně metodou pokusu a omylu. Tím spíše nelze
předpokládat, že by soutěžní orgány byly schopny výpočet optimální ceny provést.
Proto v praxi převažuje odlišný přístup založený na předpokladu, že za
nepřiměřeně nízkou cenu se považuje cena, která vede ke ztrátě. Jinými slovy řečeno,
nepřiměřeně nízká cena se pozná podle toho, že generuje výnos, který nepokrývá

Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při používání článku 82 Smlouvy o ES na
zneužívající chování dominantních podniků vylučující ostatní soutěžitele. Úř. věst. C 45/2,
24. 2. 2009, bod 64. Dále srov. například níže kapitolu „Neexistence objektivního ospravedlnění“.
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náklady, přesněji řečeno určitou hranici nákladů. Tento přístup se zpravidla označuje
jako cenově nákladový test a podrobněji se jím zabývám níže.

b. Tzv. ekonomický přístup
Ze shora uvedeného plyne, že odpověď na otázku, zda dominant účtuje
nepřiměřeně nízké ceny, se posuzuje spíše ekonomickým nežli právním pohledem. Jak
uvádí Brouček, 63 „při analýze dodržování soutěžních pravidel […] není možné
přistupovat k posuzování [cenových] strategií dle formy, ale dle jejich skutečného
dopadu na soutěž a spotřebitele. Tento elementární přístup k přemýšlení o problematice
a ke způsobu analýzy v sobě mimo jiné obsahují i Pokyny Komise k aplikaci článku 82
(nyní 102) zveřejněné v únoru 2009 64, ve kterých je rovněž patrný příklon k aplikaci
moderních cenově nákladových testů při posuzování cenových strategií dominantních
podniků.“
Tento tzv. ekonomický přístup je v evropském právu patrný již delší dobu.
Například často citovaný rozsudek Soudního dvora ve věci AKZO Chemie, 65 kde byl na
úrovni Evropského společenství poprvé proveden cenově nákladový test, byl vydán
v roce 1991.
V českém prostředí však aplikace cenově nákladových testů nacházela uplatnění
spíše pozvolna a dřívější praxe ÚOHS byla spíše formalistická. Zdá se však, že tato
formalistická praxe je na ústupu a že ÚOHS se rovněž přiklonil k aplikaci moderních
cenově nákladových testů. Patrné je to například z rozhodnutí Úřadu a z navazujícího
rozhodnutí Krajského soudu v Brně ve věci společnosti STUDENT AGENCY, 66 kde
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Brouček, M. Cenově nákladový test a zneužití dominantního postavení. Antitrust 4/2010, s. 2.

Brouček zde odkazuje na Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při používání
článku 82 Smlouvy o ES na zneužívající chování dominantních podniků vylučující ostatní
soutěžitele; Úř. věst. C 45/2, 24. 2. 2009, s. 7 až 20.
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Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. 7. 1991 ve věci C-62/86 AKZO Chemie proti Komisi. Sb.
rozh. 1991, s. I-03359.
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Rozhodnutí ÚOHS ze dne 3. 11. 2010 ve věci společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o., sp. zn.
S162/2008, na něj navazující rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 18. 2. 2011 ve věci společnosti
STUDENT AGENCY, s.r.o., sp. zn. R169/2010 a rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne
9. 11. 2012, č.j. 62 Af 27/2011 také ve věci společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o. (vše dostupné
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Krajský soud v Brně potvrdil správnost postupu ÚOHS spočívajícího v použití cenově
nákladového testu.

c. Cenově nákladový test
Jak jsem uvedl výše, cenu nelze považovat za nepřiměřeně nízkou, aniž bychom
ji zasadili do kontextu, v jakém je nabízena, tj. aniž bychom ji porovnali s nějakým
jiným měřítkem. Tímto měřítkem jsou náklady spojené s výrobou dotčeného zboží či
s poskytováním dané služby. Zjednodušeně lze tedy říci, že v rámci cenově
nákladového testu se porovnávají náklady spojené s výrobou určitého produktu oproti
výnosu, který tento produkt generuje.
Cenově nákladový test může ukázat, jaké jsou potenciální dopady nízkých cen
účtovaných dominantním podnikem a zda je pravděpodobné, že tyto ceny povedou
k vyloučení stejně efektivních konkurentů z trhu. Uvedený názor je založen na
předpokladu, že jednání dominantního soutěžitele lze považovat za protiprávní pouze
tehdy, pokud je schopné vyloučit hypotetického konkurenta, který je stejně efektivní
(má stejné náklady) jako dominant. To znamená, že pokud dominantní podnik při svých
nákladech dosahuje na dotyčném trhu zisku, pak jeho ceny nemohou být označeny za
predatorní, a to bez ohledu na skutečnost, zda konkurenti tohoto dominantního podniku
jsou v zisku či nikoli.67 Jak například uvedl Krajský soud v Brně, 68 „dominantním
soutěžitelům je zakázáno takové jednání, které má za následek vyloučení jeho
konkurentů považovaných za stejně výkonné jako on sám, posilováním svého
dominantního postavení uplatněním jiných prostředků než jsou ty, které spadají do
online z http://www.uohs.cz/download/sbirky_rozhodnuti/rozsudky_HS/62Af27_2011_409.pdf [cit.
2. 2. 2014]. Ačkoli Krajský soud v Brně rozhodnutí předsedy Úřadu zrušil, v odůvodnění svého
rozsudku potvrdil správnost postupu Úřadu spočívajícího v použití cenově nákladového testu.
Následné zrušení dotyčného rozsudku Nejvyšším správním soudem s touto otázkou nesouviselo.
67

Stojí za povšimnutí, že pokud by dominantní podnik sice dosahoval ztráty, ale jeho konkurenti
zisku, pak by zpravidla rovněž nebylo možné označit ceny dominantního podniku za predatorní,
protože by nebyl naplněn znak dotyčného deliktu spočívající v možnosti narušení hospodářské
soutěže.
Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 9. 11. 2012, č.j. 62 Af 27/2011 ve věci společnosti
STUDENT AGENCY, s.r.o. [online] Dostupné z http://www.uohs.cz/download/sbirky_rozhodnuti
/rozsudky_HS/62Af27_2011_409.pdf [cit. 2. 2. 2014].

68

33

hospodářské soutěže na základě výkonnosti.“ 69 Naopak pokud vede cenová politika
dominanta k vyloučení méně efektivních soutěžitelů z trhu, jsou poškozeni tito
vyloučení soutěžitelé, ale nikoli soutěž sama; takové jednání dominanta nelze považovat
za protiprávní, protože smyslem soutěžního práva není chránit soutěžitele, ale soutěž.
Nutno však podotknout, že založení přezkumu cen dominanta na otázce, zda tyto ceny
mohou vést k vyloučení stejně efektivního konkurenta, není přijímáno jednoznačně
a bylo podrobeno kritice. 70
V rámci daného testu se nicméně porovnávají výnosy dosahované dominantem
s náklady dominanta (a nikoli s náklady nějakého jiného soutěžitele, například
konkurenta). Je tomu tak přinejmenším ze tří důvodů. Za prvé, dominant zpravidla
nezná přesné náklady konkurentů, a pokud bychom srovnávali jeho výnos s náklady
jiných soutěžitelů, dominant by nemohl předem (než započne se zkoumaným jednáním)
posoudit, zda jedná protiprávně či nikoli. Za druhé, smyslem soutěžního práva není
chránit neefektivní soutěžitele, čemuž by odporoval přístup spočívající ve srovnávání
výnosů dominanta s náklady konkurentů. A za třetí je zřejmé, že srovnávání výnosů
dominanta s náklady jeho konkurentů by představovalo „sčítání jablek s hruškami“.

Srov. také např. Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při používání článku 82
Smlouvy o ES na zneužívající chování dominantních podniků vylučující ostatní soutěžitele. Úř. věst.
C 45/2, 24. 2. 2009, bod 23: „S cílem zabránit uzavření trhu narušujícímu hospodářskou soutěž
Komise obvykle zasáhne pouze tehdy, jestliže dotyčné chování již narušuje nebo může narušit
hospodářskou soutěž ze strany soutěžitelů, kteří jsou pokládáni za stejně výkonné jako dominantní
podnik.“ Podobně srov. Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. 7. 1991 ve věci C-62/86 AKZO Chemie
proti Komisi. Sb. rozh. 1991, s. I-03359, bod 72, nebo rozsudek Soudního dvora ze dne 27. 3. 2012
ve věci C-209/10 Post Danmark A/S v Konkurrencerådet, dosud nezveřejněno ve SbSD, body 25
a 38.
69

V některých případech (například pokud rostoucí tržní podíl znamená velmi vysoké úspory
z rozsahu nebo pokud soutěžitel vstupující na trh nemůže s ohledem na specifické okolnosti trhu
dosáhnout těchto úspor nebo pokud dominantní soutěžitel působí na více trzích a dosahuje značných
úspor z měřítka apod.) může dojít k situaci, kdy cena účtovaná dominantem není způsobilá vyloučit
hypotetického stejně efektivního konkurenta z trhu, ale v praxi povede k vyloučení skutečných
konkurentů, kteří shora uvedených úspor nedosahují, respektive nejsou z povahy věci schopni
dosahovat. Je diskutabilní, zda vyloučení takových konkurentů z trhu považovat za protisoutěžní či
nikoli (srov. například International Competition Network. Unilateral Conduct Workbook.
Chapter 4: Predatory Pricing Analysis. Prezentováno na 10. výroční konferenci ICN v Hágu
v květnu 2011. Bod 35. Dostupné z http://www.internationalcompetitionnetwork.org/
uploads/library/doc828.pdf; cit. 2.2.2014).
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Ačkoli se zpravidla daný test označuje jako cenově nákladový, bylo by zřejmě
vhodnější používat spojení výnosově nákladový test. 71 Domnívám se totiž,
že z ekonomického hlediska není správné porovnávat cenu s náklady, ale výnosy
s náklady (ekonomickým „protikladem“ nákladů jsou výnosy, nikoli cena, i když lze
pochopitelně srovnat cenu s jednotkovými náklady). Ačkoli blízký vztah mezi cenou
a výnosem je zřejmý, nelze tyto kategorie v žádném případě zaměňovat, a to už jen
proto, že nízká cena nemusí generovat nízký výnos. Pokud je poptávka po určitém
výrobku nízká v důsledku vysoké ceny, snížení této ceny může (za předpokladu
dostatečné cenové elasticity) poptávku zásadním způsobem zvýšit a v konečném
důsledku generovat podstatně vyšší celkový výnos.
S ohledem na vžité zvyklosti však budu v této práci používat především spojení
cenově nákladový test a v další části textu od shora uvedeného terminologického
problému odhlédnu.

d. Kategorie nákladů používané k identifikaci predatorních cen
Ekonomická teorie dělí náklady v závislosti na několika hlediscích, přičemž
z pohledu správného provedení cenově nákladového testu je nejdůležitější rozdělení
nákladů na: 72
-

fixní nebo variabilní, a to v závislosti na tom, zda se jejich výše mění
s množstvím výstupu;

-

průměrné nebo mezní (případně přírůstkové) v závislosti na tom, zda jsou
vypočteny ve vztahu k celkové produkci nebo ve vztahu k její části
(tj. k dodatečné jednotce výstupu v případě mezních nákladů nebo ve vztahu
k určitému

samostatnému množstvím

produkce v případě přírůstkových

nákladů);

Označení cenově nákladový test možná vzniklo v návaznosti na to, že daný protisoutěžní delikt je
označován jako uplatňování podnákladových cen.
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Po úpravách převzato z International Competition Network. Unilateral Conduct Workbook.
Chapter 4: Predatory Pricing Analysis. Prezentováno na 10. výroční konferenci ICN v Hágu
v květnu 2011, bod 43. [online] Dostupné z http://www.internationalcompetitionnetwork.org/
uploads/library/doc828.pdf [cit. 2.2.2014].
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-

vyhnutelné (eliminovatelné) nebo nevyhnutelné v závislosti na tom, zda dotčený
podnik mohl tyto náklady nevynaložit (pokud by výrobek či službu nenabízel
v rámci období, kterého se týká údajná predatorní strategie);

-

specifické nebo společné v závislosti na tom, zda jsou výhradně spojeny
s určitým produktem nebo zda jsou spojeny s více produkty.
Lze argumentovat, že z ekonomického hlediska je nejvhodnější srovnávat cenu

daného výrobku s mezními náklady na jeho produkci (tzn. s náklady při výrobě
dodatečné jednotky výstupu), 73 protože cena převyšující mezní náklady zajišťuje, že
stejně efektivní soutěžitel je schopen nabízet na trhu stejné množství produktů jako
dominant, aniž by v krátkodobém měřítku utrpěl ztrátu. To znamená, že cena
převyšující mezní náklady nebude zpravidla predatorní, a naopak. Takový přístup
navrhli Areeda a Turner v pověstném článku vyšlém již v roce 1975, o němž lze říci, že
byl na začátku tzv. ekonomického přístupu k posuzování predatorních cen. 74 Srovnání
ceny s mezními náklady ostatně nejlépe vystihuje podstatu problému, totiž zda
dominant uskutečňuje oběť (viz shora).
Soutěžitelé však většinou neoperují na bázi mezních nákladů, a proto k jejich
výpočtu zpravidla chybějí potřebné údaje. Jak uvádí Areeda, „je mimořádně obtížné
vypočíst mezní náklady“. 75
Majoritní rozhodovací praxe se proto postupně uchýlila k jiným nákladovým
kategoriím. Jedná se o variabilní náklady, vyhnutelné (neboli eliminovatelné) náklady,

Srov. např. Areeda, P. Emerging Antitrust Issues Affecting the Conduct of Dominant Firms.
Antitrust L.J. 1980. s. 901. Mezní náklady jsou vyšší než průměrné celkové náklady, pokud podnik
produkuje více, než kolik činí optimální kapacita.
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Areeda, P., Turner, D. Predatory pricing and Related Practices Under Section 2 of the Sherman
Act. Harvard Law Review. Únor 1975.
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Areeda, P., Hovenkamp, H. Antitrust Law: An Analysis of Antitrust Principles and Their
Application. Wolters Kluwer. 2013, § 724c odst. 4. Dále srov. pojednání o vhodnosti jednotlivých
nákladových kategorií jako měřítka predatorních cen obsažené v U.S. Department of Justice,
Competition and Monopoly: Single-firm Conduct Under Section 2 of the Sherman Act. 2008, s. 60
a násl. [online] Dostupné z www.usdoj.gov/atr/public/reports/236681.html [cit. listopad 2008].
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dlouhodobé přírůstkové náklady a celkové náklady. 76 Nad rámec shora uvedené stručné
charakteristiky lze k těmto kategoriím uvést následující.
Za variabilní náklady (v angličtině se používá výraz variable cost) se považují
náklady, které se mění s objemem produkce. Jsou neoddělitelně spojeny s každou
vyprodukovanou jednotkou, což znamená, že jde o náklady, které by nevznikly, kdyby
se nevyprodukovala další jednotka výstupu. Jejich objem je tedy přímo úměrný objemu
výrobků nebo služeb. Průměrné variabilní náklady se od mezních nákladů liší tím, že
zatímco průměrné variabilní náklady se vypočtou tak, že celkové variabilní náklady
spojené s produkcí se vydělí množstvím výstupů (a jsou tedy stejné u všech
vyprodukovaných výstupů daného typu u daného soutěžitele), mezní náklady se týkají
poslední (tj. jediné) jednotky produkce a jako takové se liší u jednotlivých jednotek
výstupu (první jednotka výstupu bude zpravidla spojena s podstatně většími mezními
náklady než druhá jednotka výstupu).
Opakem variabilních nákladů jsou náklady fixní (v angličtině fixed cost), které
se s objemem výroby nemění, a vznikají proto i v případě, že k produkci další jednotky
nedojde. 77 Žádný náklad přitom není z podstaty variabilní či fixní, vždy záleží na
povaze nákladu ve vztahu k danému produktu a na tom, v jak dlouhém časovém
horizontu posuzujeme povahu nákladu. V obecné rovině platí, že čím kratší je tento
horizont, tím méně nákladů je variabilních, a naopak. Ekonomická teorie pak
v nekonečně dlouhém období považuje všechny náklady za variabilní. Brouček proto
uvádí, že „při posuzování dopadů cenových strategií dominantních podniků je tedy
potřeba definovat časový rámec cenové nákladového testu. Bez správného stanovení
časového rámce nedává srovnání ceny a nákladů význam. Při stanovení časového
rámce je potřeba brát v úvahu především skutečnou a zamýšlenou délku trvání cenové
strategie. Pro tyto účely mohou být velmi cenné informace z interních dokumentů

Informace o jednotlivých nákladových kategoriích byly po úpravách převzaty z Brouček, M.
Cenově nákladový test a zneužití dominantního postavení. Antitrust 4/2010, s. 3 a 4 a dále z Pokynů
k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při používání článku 82 Smlouvy o ES na
zneužívající chování dominantních podniků vylučující ostatní soutěžitele. Úř. věst. C 45/2,
24. 2. 2009.
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Například při provozování taxislužby lze za variabilní náklad zpravidla považovat spotřebu paliva,
protože se jedná o náklad, který stoupá či klesá s rozsahem poskytnutých služeb. Za fixní náklad lze
považovat například úrok z úvěru čerpaného na pořízení vozidel taxislužby.
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dominantního podniku. Stanovený časový rámec má vliv na určení variabilních
a vyhnutelných nákladů a ovlivňuje výsledek cenově nákladového testu.“ 78
Vyhnutelné náklady (v angličtině avoidable cost) zahrnují jednak variabilní
náklady a dále fixní náklady vzniklé během období uplatňování cenové strategie
(tj. fixní náklady vzniklé pouze v důsledku rozhodnutí produkovat určité množství
výstupu). Představují tedy náklady, kterým by bylo možné předejít, pokud by podnik
nevyráběl určité množství výstupu (množství, na něž se vztahuje údajné predatorní
jednání). Jestliže lze neuskutečněním produkce předejít pouze variabilním nákladům
(což v praxi platí ve většině případů, kdy je posuzována údajná aplikace
podnákladových cen), pak jsou vyhnutelné náklady stejné jako variabilní náklady.
Vyhnutelné náklady nezahrnují tzv. zapuštěné náklady (v angličtině sunk cost, doslova
„potopené náklady”), tedy náklady, které nejsou zvažovaným rozhodnutím o změně
výstupu vůbec ovlivněny a nelze je získat zpět.
Dlouhodobé přírůstkové náklady (v angličtině long run incremental cost) jsou
součtem vyhnutelných nákladů a fixních nákladů vzniklých před obdobím uplatňování
cenové strategie. 79 Jedná se tedy o veškeré náklady, které soutěžitel vynaloží na
produkci konkrétního výstupu (veškeré přímé náklady spojené s produkcí, jejichž
kalkulace v principu nevyžaduje rozlišení na variabilní a fixní). To znamená, že
dlouhodobé přírůstkové náklady představují náklady, které by soutěžitel nevynaložil,
kdyby přestal produkovat konkrétní výstup. 80 Například v rozhodnutí ve věci Post
Danmark 81 hovoří Soudní dvůr o dlouhodobých přírůstkových nákladech jako
o nákladech, které by měly v krátkodobém nebo střednědobém horizontu (3 až 5 let)
vymizet, kdyby soutěžitel přestal vykonávat předmětnou činnost.
Celkové náklady (anglicky total cost) pak představují, jak jejich název
napovídá, veškeré náklady na produkci. Jsou tvořeny dlouhodobými přírůstkovými
náklady a příslušnou částí společných nákladů, která připadá na produkci výrobku či na
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Brouček, M. Cenově nákladový test a zneužití dominantního postavení. Antitrust 4/2010, s. 3.
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Brouček, M. Cenově nákladový test a zneužití dominantního postavení. Antitrust 4/2010, s. 4.

S jistým zjednodušením lze podobně uvažovat o vyhnutelných nákladech, které však neobsahují
fixní náklady vzniklé před uplatňováním cenové strategie a zapuštěné náklady – viz shora.
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Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. 3. 2012 ve věci C-209/10 Post Danmark A/S
v Konkurrencerådet, dosud nezveřejněno ve SbSD.
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poskytnutí služby. 82 U soutěžitelů produkujících pouze jeden výrobek či službu (kde
tedy nevznikají žádné společné náklady) jsou proto celkové náklady a dlouhodobé
přírůstkové náklady stejné. 83 Naopak u soutěžitelů, kteří dosahují tzv. úspor z měřítka
(spočívajících v tom, že náklady při společné výrobě různých produktů jsou nižší, než
součet nákladů při jejich samostatné výrobě), jsou dlouhodobé přírůstkové náklady
menší než celkové náklady.
Ze shora uvedeného plyne, že variabilní náklady jsou menší nebo shodné jako
vyhnutelné náklady, přičemž vyhnutelné náklady jsou zpravidla nižší než dlouhodobé
přírůstkové náklady, 84 které jsou nižší nebo shodné s celkovými náklady.

Společné náklady jsou náklady, které soutěžitel vynaloží společně pro několik produktů (například
mzda jednatele společnosti) a/nebo náklady, kdy výroba jednoho produktu současně zahrnuje výrobu
jiného, neoddělitelného výstupu (například náklady na zpracování kulatiny, kdy vzniknou mimo jiné
dřevěné lišty, ale současně také množství pilin, které lze následně slisovat do briket a prodávat
samostatně).
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V případě soutěžitelů nabízejících vysoké množství produktů jsou tedy přesné celkové náklady na
výrobu konkrétního typu produktu jen obtížně zjistitelné, respektive jejich výpočet závisí na tom,
jakým způsobem bude provedena alokace společných nákladů na dílčí produkty.
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Jak vyplývá z Pokynů k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při používání článku 82
Smlouvy o ES na zneužívající chování dominantních podniků vylučující ostatní soutěžitele. Úř. věst.
C 45/2, 24. 2. 2009, bod 26, a jak již bylo naznačeno shora, „dlouhodobé průměrné přírůstkové
náklady jsou obvykle vyšší než průměrné eliminovatelné náklady, jelikož na rozdíl od posledně
uvedených nákladů (které zahrnují fixní náklady pouze tehdy, jestliže vzniknou v průběhu
posuzovaného období) zahrnují fixní náklady, které jsou specifické pro určitý výrobek, vynaložené
před obdobím, v němž došlo k údajnému zneužívajícímu chování.“
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e. Pravidla AKZO a přístup Komise
Komise vydala své první rozhodnutí, ve kterém dospěla k závěru, že dominant
účtoval predatorní ceny, ve věci AKZO Chemie, 85 přičemž toto její rozhodnutí bylo
následně přezkoumáno ze strany Soudního dvora. 86 Ten ve svém rozhodnutí vymezil
základní pravidla pro cenově nákladový test, známá jako tzv. pravidla AKZO.
Od té doby Komise a Soudní dvůr vydali nejedno rozhodnutí, 87 ve kterých daný
test aplikovaly. Ačkoli tato rozhodnutí v mnoha ohledech rozvíjela aspekty spojené
s identifikací predatorních cen (jak o nich píši v jiných částech této práce), níže popsaná
AKZO pravidla přetrvala do dnešní doby a principiálně se stále používají při cenově
nákladovém testu.
Z ustálené rozhodovací praxe komunitárních soudů lze tedy vyvodit pravidlo,
dle něhož se za zneužívající praktiku vždy považuje uplatňování cen pod hranicí
variabilních nákladů dominantního soutěžitele (tzv. první AKZO pravidlo). 88 Takové
ceny nezbytně zahrnují ztrátu veškerých fixních nákladů a alespoň nějakých
variabilních nákladů, přičemž tato oběť dominantního soutěžitele nemůže být zpravidla
vysvětlena jinými ekonomickými pohnutkami, než snahou vyloučit konkurenci z trhu.

Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 1985 ve věci IV/30.698 AKZO Chemie. Úř. věst. L 374,
31.12.1985, s. 1-27.
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Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. 7. 1991 ve věci C-62/86 AKZO Chemie proti Komisi.
Sb. rozh. 1991, s. I-03359.
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Např. rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 6. října 1994 ve věci T-83/91 Tetra Pak International
SA proti Komisi, Sb. rozh. 1994, s. II-755, rozhodnutí Komise ze dne 16. července 2003 ve věci
COMP/38.233 Wanadoo Interactive, nezveřejněno v Úř. věst, a na něj navazující rozsudek Soudu
prvního stupně ze dne 30. 1. 2007 ve věci T-340/03 France Télécom SA proti Komisi Evropských
společenství. Sb. rozh. 2007, s. II-00107, dále rozsudek Soudního dvora ze dne 2. dubna 2009 ve
věci C-202/07 P France Télécom SA proti Komisi. Sb. rozh. 2009, s. I-02369 a rozsudek Soudního
dvora ze dne 27. 3. 2012 ve věci C-209/10 Post Danmark A/S v Konkurrencerådet, dosud
nezveřejněno ve SbSD.
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I když lze z dostupné rozhodovací praxe vyvodit, že jednorázové zcela zanedbatelné podkročení
variabilních nákladů nemusí být automaticky považováno za zneužití dominantního postavení. Srov.
rozhodnutí rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. 1. 2007 ve věci T-340/03 France Télécom SA
proti Komisi Evropských společenství. Sb. rozh. 2007, bod 160, kde soud akceptoval, že Evropská
komise v případě ceny pokrývající pouze 99,7% variabilních nákladů dospěla k závěru, že se za
daných okolností nejednalo o zneužití dominantního postavení.
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V principu totiž platí, že dominant by udělal lépe, kdyby dotčený produkt vůbec
nevyráběl, než kdyby jej prodával za cenu, která nepokrývá ani variabilní náklady.
Je však nutné dodat, že ceny nepokrývající variabilní náklady nelze považovat
za predatorní bez dalšího. Vždy je třeba zkoumat, zda jsou splněny také další
obligatorní znaky předmětného deliktu, jak se jimi zabývám v ostatních kapitolách části
II této práce. A naopak, i cena převyšující průměrné variabilní náklady může být
nepřiměřeně nízká, a to například v odvětvích, kde je výroba spojena s velmi vysokými
utopenými (tj. fixními) náklady a jen s nízkými variabilními náklady. Jako příklad
takového odvětví lze uvést prodej software, kde variabilní náklady budou zpravidla
představovány pouze cenou nosiče (např. kompaktního disku), obalu, dopravy apod.,
zatímco fixní náklady budou představovány především velkými utopenými náklady na
vývoj software. Je pravděpodobné, že prodej software například za cenu odpovídající
dvojnásobku průměrných variabilních nákladů uzavře trh stejně efektivnímu
konkurentovi, protože tomuto konkurentovi se nevyplatí uskutečnit nákladné investice
do vývoje konkurenčního produktu.
Z rozhodovací praxe dále plyne, že uplatňování cen pod průměrnými celkovými
náklady, ale nad variabilními náklady, lze považovat za zneužití dominantního
postavení v případě, že uplatňování podnákladových cen je součástí předem
stanoveného plánu dominantního soutěžitele na vyloučení (eliminaci) konkurence z
relevantního trhu (tzv. druhé pravidlo AKZO). Tato úvaha vychází z předpokladu, že
v krátkodobém horizontu dává ekonomický smysl poskytovat službu i s výnosy pod
hranicí celkových nákladů, protože takový postup vede k lepšímu (méně špatnému)
hospodářskému výsledku, než neposkytovat službu vůbec (například proto, že produkce
sice nepokrývá veškeré utopené náklady, ale i tak generuje lepší, respektive méně
špatný hospodářský výsledek, než kdyby neprobíhala vůbec). Například Brouček
k tomu uvádí: 89 „Pokud je podnik schopen prodávat svoji produkci za cenu vyšší než
průměrné variabilní náklady […], pak se mu alespoň v krátkém období vyplatí
pokračovat ve výrobě, neboť cena nejen že pokrývá variabilní náklady, ale současně
přispívá k pokrytí fixních a zapuštěných nákladů a pokračováním ve výrobě dochází k
minimalizaci ztrát.“
Brouček, M. Cenově nákladový test a zneužití dominantního postavení. Antitrust 4/2010. Str. 2
a násl.
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I ceny pod celkovými, ale nad variabilními náklady mohou vyloučit konkurenty
dominanta z trhu (zejména konkurenty s omezenějším finančním zázemím než
dominant), protože nevedou k návratnosti veškerých nákladů investovaných do
produkce. Může však existovat mnoho legitimních důvodů, které vedou dominanta
k tomu, že své produkty nabízí za cenu, která sice převyšuje variabilní náklady, ale
nepokrývá celkové náklady. Proto Soudní dvůr zastává názor, že cena pod průměrnými
celkovými náklady, ale nad průměrnými variabilními náklady bude považována za
predatorní pouze tehdy, je-li prokázáno (například za pomoci dokumentů nebo
z konkrétního chování dominanta), že dané ceny jsou součástí plánu dominantního
soutěžitele eliminovat konkurenci.
Při uplatňování cen nad průměrnými celkovými náklady se presumuje, že takové
ceny nejsou predatorní. Proto někdy anglicky psaná odborná literatura hovoří
o takových cenách jako o „bezpečném přístavu“ (safe harbour). 90 Uvedené platí
i v případě, kdy dotyčné ceny nevedou k maximalizaci zisku, tj. kdy se lze domnívat, že
při účtování vyšších cen by dominant dosáhl ještě vyšších celkových výnosů, respektive
vyššího zisku. Je tomu tak především proto, že sankcionování cen pohybujících se nad
celkovými náklady pouze na základě toho, že se nejedná o „optimální“ cenu, by vedlo
k tomu, že dominantní soutěžitelé by spotřebitelům účtovali vyšší ceny v obavě, že
jejich nižší (byť nadnákladová) cena bude považována za protiprávní, což by očividně
odporovalo smyslu soutěžního práva. Navíc, jak jsem již uvedl shora, výpočet optimální
(zisk maximalizující) ceny by byl ve většině případů pouhou spekulací. Konečně by
diskutovaný přístup ve svém důsledku chránil méně efektivní soutěžitele (například
v situaci, kdy dominant dosahuje značných úspor z rozsahu či z měřítka a současně
účtuje cenu, která generuje výnos mírně převyšující celkové náklady, může se stát, že
jiný soutěžitel, který takových úspor nedosahuje, bude vytlačen z trhu, protože při dané
úrovni cen nebude v dlouhodobém měřítku schopen pokrýt své celkové či dokonce ani
dlouhodobé přírůstkové náklady; postihovat takové ceny dominanta by však zpravidla
bylo v rozporu se smyslem soutěžního práva).
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International Competition Network. Unilateral Conduct Workbook. Chapter 4: Predatory Pricing
Analysis. Prezentováno na 10. výroční konferenci ICN v Hágu v květnu 2011, bod 67. [online]
Dostupné
z http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc828.pdf
[cit. 2. 2. 2014].
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V roce 2009 byly vydány Pokyny Komise, které nepracují s kategoriemi
variabilních a celkových nákladů, ale namísto variabilních nákladů používají vyhnutelné
náklady a namísto celkových nákladů pak dlouhodobé přírůstkové náklady.
To v praxi znamená, že podle Pokynů Komise by soutěžní orgány neměly zakazovat
domněle predatorní jednání (a to i když je doložen úmysl eliminovat konkurenci), pokud
ceny dominanta sice nepokrývají celkové náklady, ale převyšují dlouhodobé přírůstkové
náklady. V takovém případě totiž není obecně možné vyloučit stejně efektivního
konkurenta z trhu. 91 Z Pokynů Komise tedy vyplývá, že cenově nákladový test by se měl
vůči dominantním podnikům aplikovat liberálněji než prostý test AKZO.
Tento aktuální trend potvrzuje i dosud poslední evropské rozhodnutí týkající se
problematiky predatorních cen, 92 které bylo vydáno v roce 2012 (tedy po Pokynech
Komise) a podle něhož pokud „podnik v dominantním postavení stanoví své ceny na úrovni,
která pokrývá podstatnou část nákladů na uvedení dotčeného výrobku na trh nebo
poskytnutí dotčené služby, konkurent stejně výkonný jako tento podnik bude mít v zásadě
možnost těmto cenám konkurovat bez toho, aby se vystavoval dlouhodobě neudržitelným
ztrátám.“ Odborná literatura k tomu dodává, 93 že „pokud je cena vyšší než dlouhodobé
průměrné přírůstkové náklady, […] přispívá k ziskovosti podniku. Predátorské ceny jsou
v takovém případě velmi nepravděpodobné, neboť si podnik nezpůsobuje újmu.“
Pokyny Komise dále namísto variabilních nákladů používají vyhnutelné (neboli
eliminovatelné) náklady, přičemž k tomuto „posunu“ se dosud evropské soudy nevyjádřily.
Používání kritéria vyhnutelných namísto variabilních nákladů však nepředstavuje podstatný
rozdíl oproti testu AKZO, 94 protože, jak jsem uvedl shora a jak potvrzují samotné Pokyny

Což potvrzuje i odborná literatura, např. Nazzini, R., The Foundations of European Union Law.
The Objective and Principles of Article 102. Oxford University Press. 2011, s. 223 a 224.
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Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. 3. 2012 ve věci C-209/10 Post Danmark A/S
v Konkurrencerådet, dosud nezveřejněno ve SbSD.
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Brouček, M. Cenově nákladový test a zneužití dominantního postavení. Antitrust 4/2010, str. 4.

Na rozdíl od shora analyzovaného rozdílu mezi celkovými a dlouhodobými přírůstkovými
náklady.
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Komise, 95 „ve většině případů budou průměrné eliminovatelné náklady a průměrné
variabilní náklady stejné“.

f. Rozumně předvídatelné náklady
V rámci cenově nákladového testu by se měla porovnávat cena s náklady, které
byly rozumně předvídatelné v době, kdy dominant činil rozhodnutí, za jakou cenu bude
své výrobky nabízet. Je tomu tak především proto, že skutečné náklady závisí na
množství okolností, které nelze předem určit, a nemusejí nutně zachycovat, zda
úmyslem dominanta bylo obětovat zisk či nikoli. 96 Cenově nákladový test by se tedy
v ideálním případě měl provádět optikou ex ante, nikoli ex post.
Například si představme situaci, kdy dominant je vystaven nové konkurenci,
která razantně sníží ceny výrobků pod úroveň jeho cen. Tento dominantní podnik
provede kalkulace (které nebudou arbitrární a budou založeny na relevantních údajích),
z nichž vyplyne, že pokud dominant dorovná ceny svého konkurenta, výnosy se budou
pohybovat výrazně nad variabilními (resp. vyhnutelnými) náklady, i když pod hranicí
celkových (resp. dlouhodobých přírůstkových) nákladů. Jestliže následně dojde
k neočekávanému podstatnému zvýšení cen vstupních surovin, v důsledku čehož
dominant nepokryje variabilní (resp. vyhnutelné) náklady, neměl by být sankcionován
za aplikaci predatorních cen jenom proto, že kalkulace provedená soutěžním orgánem
ex post dospěje k tomuto negativnímu hospodářskému výsledku.

Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při používání článku 82 Smlouvy o ES na
zneužívající chování dominantních podniků vylučující ostatní soutěžitele; Úř. věst. C 45/2,
24. 2. 2009, bod 26, poznámka pod čarou č. 2.
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Srov. např. Areeda, P. Emerging Antitrust Issues Affecting the Conduct of Dominant Firms.
Antitrust L.J. 1980, s. 906. Podobně Areeda, P., Hovenkamp, H. Antitrust Law: An Analysis of
Antitrust Principles and Their Application. Wolters Kluwer. 2013, § 724c2 odst. 2.
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g. Praktické obtíže při výpočtu jednotlivých kategorií nákladů
Správné provedení cenově nákladového testu může být v praxi velmi obtížné,
což platí zejména o přesném výpočtu jednotlivých nákladových kategorií, které jsem
popsal shora. Současně platí, že ačkoli v teoretické rovině se může jevit určité měřítko
(určitá nákladová kategorie) jako vhodný způsob posouzení legality nízkých cen,
v praxi může být příslušný výpočet jen obtížně proveditelný. Jinými slovy řečeno,
cenově nákladový test není proveditelný, jestliže neexistují potřebná data.
Údaje získané z účetních systémů dominantního podniku mají zpravidla jen
omezenou vypovídací hodnotu, protože mívají odlišnou strukturu od dat ekonomické
povahy, která jsou potřebná k provedení cenově nákladového testu. Současně se v praxi
stává, že údaje o ekonomice dominantního podniku jsou dostupné pouze za určité účetní
období, které se odlišuje od období údajné predace (přičemž soutěžní orgán potřebuje
shromáždit údaje za posledně uvedené období a očištění dat za celé účetní období tak,
aby byla relevantní pro cenově nákladový test, nebude vždy možné nebo bude
zahrnovat určité spekulace, například s ohledem na sezónní vlivy).
Shromáždění důkazů o cenách dominantního podniku, respektive o jeho
výnosech, bude zpravidla jednodušší, než hledání důkazů o nákladech dotyčného
soutěžitele. Účetní systémy naprosté většiny podnikatelů umožňují snadno generovat
údaje o výnosech.
Jistou komplikaci může v praxi představovat otázka, jaké všechny výnosy
zahrnout do cenově nákladového testu. Prodej určitého výrobku či poskytování určité
služby totiž často generují vedlejší výnosy, které by měly být zohledněny v cenově
nákladovém testu. Jedná se například o (i) výnosy z reklamy (restauratér umístí do
svého podniku plakáty s reklamou na produkty jiných podnikatelů, kteří za to
restauratérovi platí) nebo (ii) výnosy ze servisu prodaných zařízení (při prodeji
značkových hodinek může prodejce kalkulovat s tím, že velká část zákazníků se bude
vracet, aby si zakoupila nový řemínek k hodinkám, aby si nechala hodinky seřídit či
vyčistit apod., přičemž tento servis generuje dodatečný zisk nad rámec zisku ze
samotného prodeje hodinek) či (iii) jiné následné výnosy (například je známo, že
samotný holicí strojek se obvykle prodává za relativně nízkou cenu, zatímco jednotlivé
břity, které se nasazují na holicí strojek a musejí se pravidelně vyměňovat, jsou
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nabízeny za poměrně vysokou cenu; pokud bychom hledali odpověď na otázku, zda
cena holicího strojku je podnákladová, nebylo by možné odhlédnout od souvisejících
hospodářských

výsledků

generovaných

prodejem

těchto

břitev,

přičemž

lze

předpokládat, že tyto hospodářské výsledky budou podstatně lepší než izolované
hospodářské výsledky prodeje holicích strojků).
Další komplikaci mohou představovat výnosy z prodeje permanentek a jiných
podobných produktů, protože takové výnosy jsou společné více jednotkám výstupu a je
nutné provést jejich alokaci na tyto jednotky.
Výpočet jednotlivých nákladových kategorií, o kterých jsem pojednal shora,
představuje v praxi mimořádně obtížnou problematiku. Nad rámec shora uvedených
obecných problémů dochází běžně k tomu, že příslušné údaje nejsou vůbec k dispozici,
případně jsou dominantním soutěžitelem evidovány ve formátu, který není
v konkrétním případě použitelný (například proto, že relevantní trh, kterého se řízení
před soutěžním orgánem týká, dominantní podnik nevnímá izolovaně a jeho účetní
systémy tak neumožňují generovat údaje vztažené k tomuto relevantnímu trhu).
Současně platí, že soutěžitelé jsou povinni soutěžním orgánům na vyžádání poskytnout
údaje, které mají k dispozici, 97 ale nejsou povinni pro účely daného správního řízení
vyrábět kalkulace a přehledy, které jinak nevytvářejí.
Dominantní podniky navíc zpravidla neuvádějí na trh jediný produkt, ale celou
škálu výrobků a služeb, což nevyhnutelně vede k tomu, že množství nákladů
vynaložených dominantem je společných více produktům. Výpočet nákladů pro účely
cenově nákladového testu je pak spojen s nutností alokovat tyto společné náklady na
konkrétní produkt, což bývá zpravidla velmi obtížné (například u režijních nákladů,
které mívají fixní povahu, nebo u nákladů na spotřebu materiálu, které mohou mít sice
variabilní povahu, ale materiál může být nakupován „ve velkém“ pro více výrobků
společně, a proto nemusí být možné snadno určit, jaké je cena materiálu potřebného
k výrobě toho kterého produktu).

Srov. např. § 21e odst. 1 ZOHS: „Soutěžitelé jsou povinni poskytovat Úřadu úplné, správné
a pravdivé podklady a informace, včetně obchodních knih, jiných obchodních záznamů nebo jiných
záznamů, které mohou mít význam pro objasnění předmětu řízení (dále jen „obchodní záznamy“).
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Neexistuje žádné univerzální řešení, které by zajistilo správnou alokaci
společných nákladů na jednotlivé výrobky a služby. Soutěžní orgány proto musejí
vycházet z konkrétních okolností jednotlivých případů. Jak jsem ale uvedl shora,
v rámci cenově nákladového testu by se měla porovnávat cena (resp. výnos) s náklady,
které byly rozumně předvídatelné v době, kdy dominant činil rozhodnutí, za jakou cenu
bude své výrobky nabízet. Proto se domnívám, že pokud dominantní podnik prováděl
určitou alokaci společných nákladů na jednotlivé produkty již před započetím
zkoumaného (údajně predatorního) jednání, soutěžní orgány by měly vycházet právě
z této alokace, není-li účelová či arbitrární.
I když se soutěžnímu orgánu podaří získat příslušné údaje o nákladech
dominanta, může být problematické tyto náklady správně charakterizovat. Zejména
může být sporné, zda určitý náklad je v tom kterém případě variabilní či fixní, přičemž
přesná odpověď na tuto otázku by si v některých případech vyžádala analýzu smluvních
vztahů mezi dominantem a jeho dodavateli. Například ačkoli by se mohlo zdát, že
náklady dopravce na palivo představují typický variabilní náklad, nemusí tomu tak být
v případě, kdy se tento dopravce zavázal dodavateli paliva, že od něho odebere určité
minimální množství, přičemž pokud tak neučiní, bude povinen zaplatit tomuto
dodavateli smluvní pokutu na bázi take or pay. 98 U jiných kategorií nákladů, jako jsou
například náklady na reklamu, může být otázka charakteru nákladů ještě složitější.
Shora uvedené úvahy tedy ukazují, že ačkoli teoretické úvahy o ideální podobě
cenově nákladového testu mohou být zajímavé a přínosné, praktická stránka věci je
často mimořádně komplikovaná a správné provedení cenově nákladového testu obtížné.

98

Tj. smluvní pokutu založenou na principu, že pokud kupující v rozporu se smlouvou neodebere
určité množství zboží, zaplatí prodávajícímu smluvní pokutu vypočtenou jako podíl z ceny
neodebraného zboží (někdy je dokonce tato smluvní pokuta rovna ceně neodebraného zboží).
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h. Interpretace výsledků cenově nákladového testu
Ačkoli cenově nákladový test by měl být nedílnou součástí každého řízení, ve
kterém soutěžní orgány přezkoumávají, zda došlo k predatornímu jednání, k výsledkům
cenově nákladového testu je třeba přistupovat s opatrností.
Aby byla určitá cena považována za predatorní, musejí být splněny všechny
pojmové znaky dotyčného deliktu, jak jsou popsány v části II této práce. I když se lze
domnívat, že cenově nákladový test je skutečně klíčovou součástí přezkumu cen
dominanta, neslouží k tomu, aby ostatní obligatorní znaky nahradil. Například je vždy
třeba zkoumat, zda cena dominanta (resp. výsledek cenově nákladového testu) není
předem determinována okolnostmi, které dominant nemohl ovlivnit, a zda tedy není
dáno tzv. „objektivní ospravedlnění“, o kterém píši níže v kapitole 6 této části práce. 99

Například skutečnost, že cena se pohybuje pod hranicí variabilních nákladů, ještě nemusí nutně
znamenat, že taková cena odporuje soutěžnímu právu. Aby byla protiprávní, musí tato cena
generovat ztrátu, které nebylo možné předejít (srov. Faull, J., Nikpay, A. The EC Law of
Competition. 2. vydání. Oxford University Press. 2007, m.č. 4.266). Kupříkladu jestliže je
dominantní letecký dopravce vystaven velmi agresivní cenové politice svého konkurenta a nezbude
mu, než dorovnat ceny tohoto konkurenta a zabránit tak poklesu výnosů v důsledku velkého poklesu
obsazenosti, dotyčná cena nemusí být predatorní, protože pokud by dominant cenu nesnížil, přišel by
(za předpokladu dostatečné nabídky na trhu) o prakticky veškeré pasažéry a generoval by
v krátkodobém horizontu ještě nižší výnos, než kdyby ceny nesnížil.
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Podobně se může stát, že i když se výnosy dominantního podniku z prodeje výrobku či
z poskytování služby pohybují mírně pod variabilními náklady, zastavení provozu by vyvolalo ještě
větší ztrátu, než když dominant určitou dobu pokračuje ve ztrátovém provozu. To si lze představit
například v situaci, kdy stroje používané k výrobě jsou velmi specifické a na trhu neprodejné,
a zároveň, pokud by je chtěl podnikatel odstavit, musel by tak učinit za cenu vysokých nákladů na
ekologickou likvidaci (dále by bylo nutné platit odstupné zaměstnancům atd.). V takovém případě se
dominantnímu podniku ve střednědobém horizontu spíše vyplatí nabízet své produkty za ceny, které
nepokrývají variabilní náklady, než provoz ukončit.
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4.

Dlouhodobost uplatňování podnákladových cen
Za další z pojmových znaků podnákladových cen lze označit skutečnost, že

dominant uplatňuje takové ceny dlouhodobě. Tento pojmový znak – na rozdíl od
některých jiných, např. neexistence objektivního ospravedlnění, o níž je pojednáno níže
– vyplývá přímo z dikce § 11 odst. 1 písm. e) ZOHS. Podle něho se za zneužití
dominantního postavení považuje „dlouhodobé nabízení a prodej zboží za nepřiměřeně
nízké ceny, které má nebo může mít za následek narušení hospodářské soutěže“
[zvýraznění doplněno]).
Krajský soud v Brně v této souvislosti uvádí, 100 že „dlouhodobost nelze pokládat
za kategorii absolutní, jež by měla být naplňována pouhým mechanickým poměřením
délky jednání.“ A dále „dlouhodobost je potřeba vnímat relativně […] a dovozovat, že
dlouhodobým je tak dlouho trvající jednání, které umožňuje jeho projev, který se kryje
s prvotním záměrem. Účelem znaku dlouhodobosti (coby podmínky dovození
protisoutěžní predace), resp. potřeby jej zkoumat, je eliminace ojedinělých a náhodných
případů aplikace podnákladových cen ze strany dominantního soutěžitele. Doba
aplikace nízkých cen by tedy měla být tak dlouhá, aby mohla vést k eliminaci
konkurence.“ Stojí za doplnění, že soud v uvedené věci považoval znak dlouhodobosti
za splněný s tím, že jednání predátora, společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o., trvalo
přibližně tři měsíce.
Naplnění znaku dlouhodobosti tedy bude vždy záviset na konkrétních
okolnostech zkoumaného případu. To lze demonstrovat na následujících příkladech.
Dominantní dopravce začne nabízet jízdenky na cestu o délce 100 km za 40 Kč. Tuto
slevu nabízí pouze dva týdny na přelomu září a října, tedy v době zvýšené poptávky po
dopravních službách. Ačkoli cena 40 Kč za stokilometrovou cestu zřejmě nebude
dostatečná ani k pokrytí variabilních nákladů dopravce (a jako taková bude
„nepřiměřeně nízká“ – srov. shora), jednání dominanta nebude představovat zneužití
dominantního postavení. Dominant bude zřejmě schopen obhájit, že jeho jednání
je krátkodobou propagační akcí, která nemůže vést k vyloučení konkurentů z trhu.
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 9. 11. 2012, č.j. 62 Af 27/2011 ve věci společnosti
STUDENT AGENCY, s.r.o. [online] Dostupný z http://www.uohs.cz/download/sbirky_rozhodnuti/
rozsudky_HS/62Af27_2011_409.pdf [cit. 2. 2. 2014].
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Pokud by však dopravce nabízel na téže trati stejné jízdné po dobu jednoho roku,
pravděpodobně by jeho jednání bylo považováno za protiprávní, protože konkurenti
dominanta by pravděpodobně nedokázali vzdorovat nepřiměřeně nízkým cenám po celý
rok.
Zdá se tedy, že znakem dlouhodobosti považoval zákonodárce za nutné
zdůraznit, že pouze takové predatorní jednání dominanta, které nemá krátkodobou či
nahodilou povahu, může vést k narušení hospodářské soutěže a k vyloučení konkurence.
Dlouhodobost jednání dominanta bývá i v odborné literatuře 101 vnímána jako
samostatný pojmový znak podnákladových cen. Domnívám se však, že znak
dlouhodobosti lze rovněž vnímat jako jeden z projevů jiného pojmového znaku
dotyčného deliktu, totiž možnosti narušit hospodářskou soutěž. Jediným praktickým
smyslem znaku dlouhodobosti je totiž vyloučit případy, kdy jednání dominanta je
nahodilé, přičemž se má za to, že pouhé nahodilé jednání nemůže vyvolat protisoutěžní
účinky. Lze tedy říci, že i kdyby zákonodárce vypustil z definice podnákladových cen
slovo „dlouhodobé“, neměla by taková změna žádné praktické důsledky, protože otázku
dlouhodobosti jednání dominanta by stejně bylo nutné posuzovat v souvislosti
s otázkou, zda toto jednání může vést k narušení hospodářské soutěže či nikoli.
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Jones, A., Sufrin, B. EC Competition Law. Text, Cases, and Materials. 2. vydání. Oxford
University Press. 2004, s. 385 a násl.
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5.

Možnost narušení hospodářské soutěže a újma jiným
soutěžitelům nebo spotřebitelům
a. Možnost narušení hospodářské soutěže
Z ustanovení § 11 odst. 1 písm. e) ZOHS, jakož i z rozhodovací praxe Komise

a Soudního dvora EU vyplývá, že uplatňování podnákladových cen může být
protiprávní pouze tehdy, pokud je způsobilé narušit hospodářskou soutěž, respektive
uzavřít trh stejně efektivnímu konkurentovi. 102 Komise například uvádí, 103 že „[s] cílem
zabránit uzavření trhu narušujícímu hospodářskou soutěž Komise obvykle zasáhne
pouze tehdy, jestliže dotyčné chování již narušuje nebo může narušit hospodářskou
soutěž ze strany soutěžitelů, kteří jsou pokládáni za stejně výkonné jako dominantní
podnik“.
Narušení hospodářské soutěže může spočívat především v tom, že konkurent
dominanta opustí trh, na kterém již působí (typicky v důsledku dlouhodobých ztrát
vyvolaných odlivem zákazníků k dominantovi účtujícímu podnákladové ceny), případně
v tom, že cenová politika dominanta zabrání potenciálnímu konkurentovi, aby na trh
vůbec vstoupil. V druhém případě se může jednat o situaci, kdy se dominant dozví
o záměru jiného soutěžitele vstoupit na trh a v návaznosti na to sníží své ceny na
úroveň, která je nerentabilní a vede k tomu, že potenciální konkurent není v důsledku
obav investorů schopen získat financování projektu a od svého záměru ustoupí.
Takovéto „preventivní“ jednání dominanta může být o to nebezpečnější, že dominant
získá pověst agresivního soutěžitele, což může odradit další potenciální konkurenty.

Srov. Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při používání článku 82 Smlouvy
o ES na zneužívající chování dominantních podniků vylučující ostatní soutěžitele. Úř. věst. C 45/2,
24. 2. 2009, bod 23. Podobně srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 3. 7. 1991 ve věci C-62/86
AKZO Chemie proti Komisi. Sb. rozh. 1991, bod 72, nebo rozsudek Soudního dvora ze dne
27. 3. 2012 ve věci C-209/10 Post Danmark A/S v Konkurrencerådet, dosud nezveřejněno ve SbSD,
body 25 a 38.
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Srov. předchozí poznámku pod čarou.
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Na danou problematiku se lze dívat i z jiného pohledu. Jak již bylo uvedeno,
nízké ceny jsou z pohledu soutěžního práva žádoucím důsledkem konkurence. Komise
v této souvislosti uvádí, 104 že „[s]potřebitelé mají prospěch z hospodářské soutěže
v souvislosti s nižšími cenami, vyšší kvalitou a větším výběrem nových nebo
zdokonalených výrobků a služeb. Komise proto zaměří svou činnost v oblasti
prosazování práva na zajištění toho, aby trhy fungovaly řádně a spotřebitelé měli
prospěch z efektivnosti a produktivity, které vyplývají z účinné hospodářské soutěže mezi
podniky.“ Podobně judikoval Soudní dvůr EU, 105 podle kterého článek 102 SFEU
směřuje prostřednictvím nenarušované hospodářské soutěže zejména k ochraně
spotřebitelů.
Obecně ale spotřebitelé mohou z nízkých cen v dlouhodobém měřítku profitovat
pouze tehdy, pokud je soutěž zachována, tj. pokud soutěž nevede k protiprávnímu
vyloučení soutěžitelů z trhu (takové omezení konkurence není v zájmu spotřebitelů,
protože zpravidla vede ke snížení tlaku na cenu a kvalitu služeb). 106
Nutno uvést, že účelem soutěžního práva je ochrana konkurence jako
ekonomického jevu, nikoliv ochrana jednotlivých účastníků trhu. 107 Možnost narušení
hospodářské soutěže v důsledku predatorních cen tedy neznamená možnost vyloučení
jakéhokoli konkurenta, ale pouze takového, který je přinejmenším stejně efektivní jako
dominantní soutěžitel – proto se také hovoří o testu stejně efektivního konkurenta. 108

Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při používání článku 82 Smlouvy o ES
na zneužívající chování dominantních podniků vylučující ostatní soutěžitele. Úř. věst. C 45/2,
24. 2. 2009, bod 5.
104

Srov. např. rozsudek Soudního dvora ze dne 14. října 2010 ve věci C-280/08 P Deutsche
Telekom AG proti Komisi. Sb. rozh. 2010, s. I-09555, bod 180.

105

To však neplatí u tzv. přirozených monopolů, tj. v situaci, kdy působení více než jednoho
soutěžitele na daném trhu nemůže být z podstaty věci efektivní (např. distribuce tepla, stavba dálnice
z jednoho místa do druhého). Dále předmětný závěr platí jen částečně tam, kde existují malé
překážky vstupu na trh, protože v takovém případě se může snadno stát, že dominantní podnik sice
vytlačí jednoho konkurenta, avšak pokud následně zvedne ceny, na trh vstoupí jiný konkurent.
106

Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2004, č.j. 2 A 11/2002 – 227 ve
věci společnosti Moravské naftové doly, a. s. [online] Dostupné z http://www.nssoud.cz [cit.
2. 2. 2014].
107

Srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 3. 7. 1991 ve věci C-62/86 AKZO Chemie proti Komisi.
Sb. rozh. 1991, s. I-03359, bod. 72, který v této konkrétní věci shledal, že ceny aplikované
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Jinými slovy řečeno, zatímco odchod méně výkonných soutěžitelů z trhu je považován
za
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důsledek

konkurence,

vytlačení

stejně

efektivních

prostřednictvím zneužívajících praktik je považováno za protiprávní.

konkurentů
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Predatorní ceny však nejsou zakázány pouze tehdy, pokud vedou ke skutečnému
vyloučení konkurence, ale též tehdy, pokud jsou způsobilé tento účinek vyvolat. 110
Soudní dvůr EU například uvedl, že „musí být možné sankcionovat podnákladové ceny,
kdykoli existuje riziko, že soutěžitelé budou vyloučeni“, protože cílem zákazu
podnákladových cen je zabránit narušování konkurence, a proto není možné vyčkávat,
až tato strategie skutečně povede k vyloučení soutěžitelů. 111

b. Újma jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům
Specifikum české právní úpravy spočívá v tom, že úvodní věta § 11 odst. 1
ZOHS vyžaduje k závěru o zneužití dominantního postavení také naplnění znaku
spočívajícího v tom, že inkriminovaným jednáním byla způsobena újma jiným
soutěžitelům nebo spotřebitelům.
Tento znak nelze zaměňovat se znakem rozebraným v předchozí podkapitole,
tedy že s jednáním dominantního podniku je spojena možnost narušení hospodářské
soutěže (což plyne už ze systematiky ZOHS). Rovněž tak standard pro doložení obou
příslušných znaků je odlišný. Ve vztahu k narušení hospodářské soutěže postačuje, je-li

dominantem „mohou vytlačit z trhu podniky, které jsou možná stejně výkonné jako dominantní
podnik, jež však vzhledem ke svým nižším finančním prostředkům nejsou schopny odolat soutěži,
která je proti nim vedena“.
Na následujícím příkladu si lze představit, v čem spočívá test stejně efektivního konkurenta. Na
trhu působí tří soutěžitelé – dominant, jehož tržní podíl představuje 80 %, a dva menší soutěžitelé
s tržními podíly 10 %. Cena, kterou dominant účtuje za své výrobky, převyšuje variabilní náklady
spojené s produkcí (přičemž jednání dominanta není vedeno vylučovacím úmyslem). Ačkoli ostatní
soutěžitelé nabízejí své výrobky za stejnou cenu jako dominant, nejsou schopni pokrýt ani variabilní
náklady, protože nedosahují takových úspor z měřítka či úspor z rozsahu jako dominant. Pokud tito
menší soutěžitelé následně v důsledku ztrát opustí trh, nepůjde zpravidla o protiprávní narušení
hospodářské soutěže, ale o důsledek menší efektivity těchto soutěžitelů.
109
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Faull, J., Nikpay, A. The EC Law of Competition. 2. vydání. Oxford University Press. 2007,
s. 373.
Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. listopadu 1996 ve věci C-333/94 P Tetra Pak International
SA proti Komisi (Tetra Pak II). Sb. rozh. 1996, s. I-05951, bod 44.
111
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ze strany soutěžních orgánů doložena byť jen možnost takového narušení (aniž
k takovému narušení muselo skutečně dojít). V případě újmy jiným soutěžitelům či
spotřebitelům (§ 11 odst. 1 první věta ZOHS) je však třeba prokázat, že taková újma
skutečně vznikla – doložení hrozící újmy v tomto směru nepostačuje. Jak uvedl Ústavní
soud ČR, 112 „vznik újmy je jedním ze znaků skutkové podstaty daného správního deliktu.
Újma musí být navíc prokázána coby újma existující, nelze se spokojit se zjištěním, že
újma toliko hrozí či dokonce hrozila“.
Z uvedeného plyne, že dle české právní úpravy je delikt zneužití dominantního
postavení (nejen formou uplatňování podnákladových cen) deliktem poruchovým,
zatímco dle evropského práva se jedná o delikt ohrožovací. Lze tedy říci, že důkazní
standard vyžadovaný ZOHS je v tomto ohledu přísnější než důkazní standard
vyžadovaný SFEU.
Újmu ve smyslu úvodního odstavce § 11 odst. 1 ZOHS je třeba chápat široce, 113
a to ve dvojím smyslu. Za prvé se touto újmou rozumí nejen skutečná škoda, ale lze za
ni považovat i „ztrátu zákazníků, ztrátu postavení na trhu, potřebu překonávat
v důsledku dominantova jednání vniklé bariéry vstupu na trh, ale také vzniklou potřebu
soutěžitele, u něhož je vznik újmy zkoumán, činit v bezprostřední reakci na dominantovo
jednání i takové úkony, které by za jiných okolností činit nemusel, tj. potřebu aktivizovat
se a odvracet pro něj nepříznivé dopady dominantova jednání.“ 114 A za druhé, tuto
újmu není nutné přesně kvantifikovat (což ani nebude z podstaty věci ve všech
případech možné), „je však třeba konkretizovat, v čem taková újma spočívá“ 115.
Vyžaduje se, aby újma vznikla alespoň jedné z uvedených skupin, tedy jiným
soutěžitelům (konkurentům dominantního podniku, ale např. i jeho odběratelům,
nejsou-li sami spotřebiteli) anebo konečným spotřebitelům.
Znak spočívající ve způsobení újmy jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům však
nelze chápat dogmaticky, ale v kontextu ostatních znaků. Ne každá „újma“ soutěžitelům
Nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2007, sp. zn. II.ÚS 192/05 ve věci společnosti Telefónica
O2 Czech Republic, a. s. [online] Dostupné z nalus.usoud.cz [cit. 18. 2. 2014].
112

Srov. např. Raus, D., Neruda, R. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář a související
české a komunitární předpisy. 2. vydání. Linde Praha a.s. 2006, s. 172.
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Nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2007, sp. zn. II.ÚS 192/05 ve věci společnosti Telefónica
O2 Czech Republic, a. s. [online] Dostupné z nalus.usoud.cz [cit. 18. 2. 2014].
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Ibid.
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či spotřebitelům je ze soutěžního hlediska relevantní a vede k narušení hospodářské
soutěže v materiálním smyslu. K takové „újmě“ totiž například dochází také v situaci,
kdy dominantní podnik zvítězí nad svými konkurenty v legitimní soutěži v ceně
a kvalitě služeb (typicky v důsledku vyšší efektivity), za což by pochopitelně neměl být
sankcionován.
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6.

Neexistence objektivního ospravedlnění
Skutečnost, že byly naplněny všechny shora uvedené znaky zneužití

dominantního postavení formou podnákladových cen, ještě neznamená, že dominant
jednal protiprávně. Při posuzování, zda došlo ke zneužití dominantního postavení,
je třeba rovněž zkoumat, zda jednání dominanta může být objektivně ospravedlněno.
S jistým zjednodušením lze říci, že kritérium objektivního ospravedlnění představuje
materiální korektiv, jehož cílem je zabránit tomu, aby byl soutěžitel sankcionován za
jednání, které bylo ekonomicky či jinak opodstatněné.
Z judikatury Soudního dvora EU vyplývá, že zkoumání opodstatněnosti jednání
dominanta by mělo být nedílnou součástí posuzování, zda se dominant dopustil predace
či nikoli. 116 Bellamy a Child uvádějí, 117 že „koncept ,objektivního ospravedlnění‛ hraje
klíčovou roli“ při mnoha vyšetřováních údajného porušení zákazu podnákladových cen.
Ačkoli tento pojmový znak predatorních cen bývá v odborné literatuře 118 uváděn
na posledním místě (přičemž této zvyklosti jsem se přidržel i ve své rigorózní práci),
mohl by stejně tak být uváděn na místě prvním. Pokud je totiž dominant schopen
příslušnému soutěžnímu orgánu doložit, že jeho jednání je objektivně opodstatněné,
není vůbec nutné v řízení pokračovat. S ohledem na zásadu procesní ekonomie se
takový postup jeví vhodnější, než postup opačný, kdy soutěžní orgán až po zdlouhavém
a náročném dokazování zkoumá, zda jednání dominanta je objektivně opodstatněné
a zda tedy není na místě správní řízení zastavit. Ostatně si lze představit, že soutěžní
K tomu srov. např. rozsudek Soudního dvora ze dne 14. února 1978 ve věci 27/76 United Brands
Company a United Brands Continentaal BV proti Komisi. Sb. rozh. 1978, bod 184; dále rozsudek
Soudního dvora ze dne 3. října 1985 ve věci 311/84 SA Centre belge d'études de marché télémarketing proti SA Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion a SA Information publicité
Benelux. Sb. rozh. 1985, bod 27; rozsudek Soudního dvora ze dne 15. března 2007 ve věci C-95/04
P British Airways plc proti Komisi. Sb. rozh. 2007, s. I-02331, bod 69, nebo rozsudek Soudního
dvora ze dne 27. 3. 2012 ve věci C-209/10 Post Danmark A/S v Konkurrencerådet, dosud
nezveřejněno ve SbSD, bod 44.
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Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competition. 6. vydání. Sweet & Maxwell.
Londýn. 2008, s. 951.
Např. ibid, dále International Competition Network. Unilateral Conduct Workbook. Chapter 4:
Predatory Pricing Analysis. Prezentováno na 10. výroční konferenci ICN v Hágu v květnu 2011,
str. 57 a násl. [online] Dostupné z http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/
library/doc828.pdf [cit. 2. 2. 2014].
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orgán bude v otázce objektivního ospravedlnění poněkud předpojatý, pokud již provedl
rozsáhlé šetření a uznání námitky objektivního ospravedlnění by de facto znamenalo
připustit, že toto šetření bylo zbytečné.
Existuje mnoho legitimních důvodů, které mohou vést dominanta k tomu, že se
rozhodne pro podnákladovou cenu svých produktů. Podle Pokynů Komise je za
objektivně opodstatněné považováno takové jednání, které je vyvoláno okolnostmi
mimo dominantní podnik a které je buď objektivně nutné (to znamená jednání, které
by v dané situaci podnikl jakýkoli racionálně uvažující soutěžitel) nebo které vede
k podstatně vyšší efektivnosti, jež převažuje nad případnými účinky na spotřebitele. 119
Za typický případ objektivně nutného jednání lze považovat snížení cen za
účelem jejich dorovnání s novými (nižšími) cenami konkurence. Tato doktrína bývá
označována jako meeting competition defence. 120 I když výnosy dominanta poklesnou
pod rozhodné hranice nákladů, neděje se tak proto, že by se tento soutěžitel rozhodl
obětovat zisky, ale naopak proto, že dominant minimalizuje ještě větší ztráty, které by
mu jinak (kdyby nepřistoupil ke snížení cen) vznikly. K takovým situacím může
docházet zejména v odvětvích, kde náklady na první jednotku produkce jsou velmi
vysoké, zatímco další jednotky jsou již spojeny s malými mezními náklady. Například
u letecké dopravy jsou s vypravením každého letadla spojeny značné výdaje (pořizovací
cena stroje, letištní poplatky, náklady na posádku atd.), které musí dopravce vynaložit
bez ohledu na to, kolik cestujících přepraví. Pokud má letadlo vzletět, každý další
cestující představuje jen velmi malé mezní náklady. 121 Jedním z rozhodujících kritérií
pro dosažení ziskovosti letu je tedy jeho vysoká obsazenost. Pokud je letecký přepravce
vystaven konkurenčním cenám, které jsou podstatně nižší než jeho ceny, musí na
Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při používání článku 82 Smlouvy o ES
na zneužívající chování dominantních podniků vylučující ostatní soutěžitele. Úř. věst. C 45/2,
24. 2. 2009, bod 28.
119

Srov. např. Motta, M. Competition Policy: Theory and Practice. Cambridge University Press.
2004, str. 450-451: „Je běžnou součástí soutěže, že vstup konkurenta spustí reakci ze strany
ostatních podniků vedoucí ke snížení jejich cen. Vzhledem k tomu nepředstavuje zjištění, že se cena
dominantního podniku po vstupu konkurence snížila, bez dalšího důkaz strategického jednání.
Pravidlo, které by stanovilo opak a vyžadovalo po dominantním podniku, aby na vstup konkurenta
nereagoval, by zjevně poškozovalo soutěž a vedlo ke zkreslení trhu.“
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Pochopitelně pouze do naplnění kapacity letounu.
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nabídku konkurence zareagovat, aby udržel vysokou obsazenost svých letadel.
V případě, že reagovat nebude, vystavuje se riziku značného poklesu obsazenosti, a tedy
mnohem podstatnějšího poklesu výnosů, než kdyby přistoupil ke snížení cen a zachoval
dosavadní obsazenost letadel. 122
Jako další případy objektivního ospravedlnění uvádí odborná literatura123
jednání vyvolané dodržováním předpisů regulujících dotčené odvětví (například
prodávání výrobku za regulovanou cenu, která nemůže být podle právních předpisů
překročena, i kdyby byla podnákladová), dále akce na podporu nového či stávajícího
produktu (tzv. promotionat pricing), 124 sezónní ceny mající za cíl zvýšit poptávku
v období, kdy lze očekávat její pokles, dále snížení cen starších výrobků v situaci, kdy
je na trh uveden nový výrobek a lze očekávat, že zákazníci rychle začnou ztrácet zájem
o stávající výrobky (například u tzv. chytrých mobilních telefonů, kde je poptávka po
starších modelech zpravidla nízká), dále snížení cen rychle se kazících výrobků, hrozíli, že za stávající cenu nebude možné zboží vyprodat, a v neposlední řadě prodej pod
cenou za účelem zachování souvisejících příjmů (například prodej novin za

Uvedené lze demonstrovat na následujícím hypotetickém příkladu. Linku Praha – Bordeaux
obsluhuje jediný letecký dopravce, který prodává letenku průměrně za 5.000,- Kč. Obsazenost jeho
letadel dosahuje 80 %. Na stejnou linku vstoupí konkurent, který začne nabízet srovnatelný palubní
servis a letenky pouze za 4.000,- Kč. Pokud dominant nebude na tuto nabídku konkurence reagovat,
cestující přejdou k novému dopravci, v důsledku čehož poklesne obsazenost letadel dominanta na,
předpokládejme, 40%. Pokud však dominant sníží své ceny na 4.000,- Kč (dorovná nabídku
konkurence), je pravděpodobné, že udrží obsazenost svých spojů na úrovni, předpokládejme, 70 %.
Je zřejmé, že takto bude generovat vyšší výnosy, než kdyby k cenové reakci nepřistoupil.
122

Jednání dominanta, který v uvedeném příkladu snížil své ceny na 4.000,- Kč, bude tedy objektivně
ospravedlněné (tzn. nebude protiprávní) bez ohledu na to, zda výnosy dominanta z provozování
dopravy na dané lince překročí rozhodné hranice nákladů či nikoli.
Naproti tomu pokud by dominant snížil své ceny na 1.500,- Kč, jen stěží by mohl argumentovat, že
jeho jednání je objektivně opodstatněné, tj. že jeho účelem bylo zabránit výraznému poklesu
obsazenosti, respektive výnosů.
123

Srov. International Competition Network. Unilateral Conduct Workbook. Chapter 4: Predatory
Pricing Analysis. Prezentováno na 10. výroční konferenci ICN v Hágu v květnu 2011, s. 59 a násl.
[online] Dostupné z http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc828.pdf
[cit. 2.2.2014], a Faull, J., Nikpay, A. The EC Law of Competition. 2. vydání. Oxford University
Press. 2007, s. 379 a násl.
I když zde zpravidla nebude naplněna ani podmínka dlouhodobosti uplatňování podnákladových
cen (viz shora).
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podnákladovou cenu proto, aby byla zachována vysoká cirkulace novin a související
příjmy z reklamy).
Pokud jde o druhý z důvodů objektivního ospravedlnění uvedených v Pokynech
Komise (vyšší efektivnost), platí, že „dominantní podnik může odůvodnit chování
vedoucí k uzavření trhu konkurentům rovněž vyšší efektivností, která dostatečně
zaručuje, že spotřebitelům pravděpodobně nevznikne čistá škoda“. 125 Autorovi této
práce však není známo, že by Komise tento důvod objektivního ospravedlnění v některé
věci uplatnila.
Je podstatné, že důkazní břemeno o existenci objektivního ospravedlnění leží
vždy na dominantním soutěžiteli, který se dané skutečnosti dovolává v rámci řízení,
v němž je přezkoumáváno jeho údajné predatorní jednání. 126

Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při používání článku 82 Smlouvy o ES
na zneužívající chování dominantních podniků vylučující ostatní soutěžitele. Úř. věst. C 45/2,
24. 2. 2009, bod 30, kde se dále uvádí: „V této souvislosti se bude v zásadě očekávat, že dominantní
podnik s dostatečnou mírou pravděpodobnosti a na základě ověřitelných důkazů prokáže, že jsou
splněny tyto kumulativní podmínky:
125

— v důsledku daného chování bylo nebo pravděpodobně bude dosaženo vyšší efektivnosti, jež může
zahrnovat například technické zvýšení jakosti výrobku nebo snížení nákladů na výrobu či distribuci,
— chování je nezbytně nutné k dosažení této vyšší efektivnosti: nesmí existovat žádné alternativy,
které narušují hospodářskou soutěž méně a mohou zajistit stejnou vyšší efektivnost,
— pravděpodobná vyšší efektivnost v důsledku dotyčného chování převáží nad pravděpodobnými
nepříznivými účinky na hospodářskou soutěž a prospěch spotřebitelů na ovlivněných trzích,
— chování nevylučuje účinnou hospodářskou soutěž tím, že odstraní všechny stávající zdroje
skutečné nebo potenciální hospodářské soutěže či jejich většinu. Soupeření mezi podniky je
nezbytnou hnací silou hospodářské efektivnosti, včetně dynamické efektivnosti v podobě inovací. V
případě její neexistence dominantní podnik postrádá odpovídající motivaci k tomu, aby pokračoval
ve vytváření a předávání vyšší efektivnosti. Pokud neexistuje žádná zbývající hospodářská soutěž a
žádná předvídatelná hrozba vstupu, ochrana soupeření a hospodářské soutěže převáží nad možnou
vyšší efektivností. Chování vylučující ostatní soutěžitele, které zachovává, vytváří nebo posiluje tržní
postavení blížící se monopolu, zpravidla nelze podle názoru Komise odůvodňovat tím, že vede rovněž
k vyšší efektivnosti.“
Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při používání článku 82 Smlouvy o ES
na zneužívající chování dominantních podniků vylučující ostatní soutěžitele. Úř. věst. C 45/2,
24. 2. 2009, bod 31: „Je na dominantním podniku, aby poskytl veškeré důkazy nezbytné k prokázání
toho, že dotyčné chování je objektivně odůvodněné. Komise poté provede konečné posouzení, zda
chování, které je předmětem zkoumání, není objektivně nutné a zda na základě zvážení případných
zjevných účinků narušujících hospodářskou soutěž oproti případné vyšší a doložené efektivnosti
pravděpodobně povede k poškození spotřebitelů.“
126
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Pro úplnost je vhodné v těchto souvislostech poukázat na ustanovení § 22b odst.
1 ZOHS, podle něhož „právnická osoba nebo orgán veřejné správy za správní delikt
neodpovídají, jestliže prokáží, že vynaložily veškeré úsilí, které bylo možno požadovat,
aby porušení právní povinnosti zabránily“. Odpovědnost za protiprávní uplatňování
podnákladových cen je tedy podle ZOHS odpovědností objektivní (tedy nikoli
subjektivní odpovědností za zavinění, ale ani absolutní odpovědností, protože soutěžitel
má možnost se liberovat). 127 Důkazní břemeno, které § 22b odst. 1 ZOHS klade na
dotčenou právnickou osobu, je však velmi těžké. Jak uvádí odborná literatura, 128 toto
ustanovení zužuje důvody, pro které je vyloučena odpovědnost, prakticky na důvody
vyšší moci. S ohledem na to se domnívám, že praktický význam diskutovaného
ustanovení pro problematiku podnákladových cen je minimální a v praxi nepřináší
žádnou přidanou hodnotu nad rámec doktríny objektivního ospravedlnění popsané výše.

ZOHS zde hovoří pouze o právnických osobách, tedy nikoli o (podnikajících) fyzických osobách,
které se také teoreticky mohou dopustit správního deliktu, kterým se zabývám v této práci. Praktické
dopady této skutečnosti jsou však zřejmě minimální, protože autorovi této práce není znám jediný
případ z rozhodovací praxe, kdy by se zneužití dominantního postavení formou podnákladových cen
dopustila fyzická osoba.
127

Munková, J., Kindl, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 2. vydání. C.H.Beck.
Praha. 2009, s. 356.
128
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ČÁST TŘETÍ
INDIKÁTORY PREDATORNÍCH CEN

1.

Úvodem k indikátorům predace
V předchozí části této práce jsem se zabýval pojmovými znaky zneužití

dominantního postavení formou podnákladových cen. Kumulativní naplnění těchto
znaků je samo o sobě dostatečným důvodem k tomu, aby byl dominant soutěžním
orgánem sankcionován. Ve spojitosti s podnákladovými cenami se však objevují určité
praktiky a skutečnosti, které sice samy o sobě nemusejí být protiprávní (a jejichž
naplnění není nutným předpokladem spáchání daného deliktu), ale které v mnoha
případech ukazují na to, zda k predaci došlo či nikoli. Rozhodl jsem se, že pro takové
okolnosti budu používat označení indikátory predatorních cen.
Ačkoli tyto indikátory nepředstavují pojmové znaky predace, jejich praktický
význam je značný.
Za prvé mohou být tím, co upoutá pozornost soutěžního orgánu a vyvolá
zahájení správního řízení, které může skončit uložením citelné sankce dominantovi.
Například tzv. podseknutí ceny konkurentů může být snadno identifikovatelné, což už
nelze říci o výsledcích cenově nákladového testu a některých dalších skutečnostech
rozebíraných v předchozí části této práce.
Za druhé, výskyt těchto indikátorů může podstatným způsobem ovlivnit
uvažování úředníků, kteří jsou odpovědní za vedení správního řízení, v němž jsou
přezkoumávány údajně podnákladové ceny. Domnívám se například, že pokud
v průběhu řízení před soutěžním orgánem ukončí soutěžitel, který byl údajnou „obětí“
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dominanta, 129 svou činnost a propustní zaměstnance, emotivní projevy propouštěných
zaměstnanců v médiích mohou ovlivnit výsledek správního řízení více, než strohé
výsledky ekonomických analýz prováděných soutěžním orgánem. Přitom však
ponechávám stranou, zda je správné, aby se úřední osoby nechaly podobným způsobem
ovlivnit.
A za třetí, vzhledem k tomu, že odpověď na otázku, zda dominant uplatňoval
podnákladové ceny, bývá velmi komplikovaná a nejednoznačná (často existují silné
argumenty pro i proti), dané indikátory mohou představovat pomyslný jazýček na
vahách, který nakonec rozhodne o tom, k jakému závěru se soutěžní orgán přikloní.

V angličtině se v této souvislosti někdy používá termín „prey“, což lze přeložit jako „kořist
dravce“.
129
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2.

Podseknutí cen konkurenta
Takzvaným podsekáváním ceny se rozumí, že soutěžitel zareaguje na

konkurenční nabídku nikoli prostým dorovnáním, ale snížením své ceny pod tuto
konkurenční nabídku. O podsekávání ceny lze například hovořit v situaci, kdy dominant
běžně prodává svůj výrobek za 100,- Kč, na trh vstoupí nový konkurent, který začne
srovnatelný produkt nabízet za 80,- Kč, přičemž dominant sníží cenu svého výrobku na
60,- Kč.
Podsekávat cenu však není samo o sobě zakázané. V odborné literatuře se lze
sice setkat s názorem, že dominant může pouze vyrovnat, ale nikoliv podseknout
konkurenční nabídku, 130 avšak domnívám se, že takový přístup je příliš rigidní a staví
dominanta do pozice, ve které nemůže aktivně vytvářet cenovou politiku a je odkázán
na pouhé reagování na nabídky konkurence. Přitom přinejmenším mediálně působí lépe,
pokud dominant uplatňuje vlastní cenovou politiku směřující k získání nových
zákazníků, než když se dostává do defenzivní pozice a je vnímán jako ten, kdo upravuje
ceny pouze tehdy, když jej k tomu donutí konkurence.
Otázka podsekávání ceny byla již opakovaně zmíněna v rozhodovací praxi.
Například předseda ÚOHS se jí zabýval ve svém rozhodnutí ve věci Linde Gas, 131 kde
podsekávání ceny představovalo právě jeden z indikátorů zneužití dominantního
postavení. 132 Stejné závěry o cenovém podsekávání učinil v této věci i Krajský soud
v Brně. 133 Z evropské rozhodovací praxe odkazuji na podobné závěry Komise ve věci
British Sugar.134

130

Gravengaard, M. The meeting competition defence principle – a defence for price discrimination
and predatory pricing. European Competition Law Review. 2006. s. 667.
Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 14. 3. 2008 ve věci společnosti Linde Gas a.s., sp. zn.
R035/08. [online] Dostupné z http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti.html
[cit. 2. 2. 2014].

131

“Pokud jde o námitku účastníka řízení, že se nikdy nedopouštěl cenového podsekávání, konstatuji
[…] , že ve správním řízení byl prokázán opak. Tvrzení účastníka řízení, že cenu upravoval vždy
v zásadě na cenovou úroveň nabídnutou konkurentem, tak nelze považovat za pravdivé
(prokázané).“ (bod 239 rozhodnutí uvedeného v předchozí poznámce pod čarou).
132

Srov. rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 15. 9. 2009, č.j. 62 Ca 35/2008-147 ve věci
společnosti Linde Gas a.s. [online] Dostupné z https://www.uohs.cz/download/sbirky_rozhodnuti/
rozsudky_HS/62Ca35_2008_147.pdf [cit. 9. 2. 2014]: „Zbývá tedy druhý žalobcův argument, a sice
133
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V této souvislosti stojí za povšimnutí, že ÚOHS (i Krajský soud v Brně, který
rozhodnutí ÚOHS ve správním soudnictví přezkoumává) v minulosti v některých
rozhodnutích posuzovali otázku podnákladových cen za použití konceptu „přijatelného
cenového rozpětí“. 135 Podle tohoto konceptu má dominantní soutěžitel obecnou
povinnost držet své ceny vůči zákazníkům v jakémsi „přijatelném cenovém rozpětí“,
resp. v rámci „přípustné míry diskrece“, jinak se dopouští zneužití dominantního
postavení.

Pokud

by

se

snad

česká

rozhodovací

praxe

vrátila

k tomuto

nepředvídatelnému způsobu rozhodování (k čemuž, doufejme, nedojde), otázka
podsekávání ceny konkurenta by nabyla na významu.
Dále stojí za povšimnutí, že k podseknutí může paradoxně dojít dorovnáním
nižší ceny konkurenta, a to v situaci, kdy dominant nabízí výrobek či službu vyšší
kvality,

než

konkurent.

Zajímavý

případ

v této

souvislosti

řešil

německý

Bundeskartellamt. 136 Zjednodušeně lze shrnout, že společnost Lufthansa, jako dominant
na trhu osobní letecké přepravy z Frankfurtu do Berlína a zpět, snížila své ceny

že […] jejich nabídku žalobce pouze dorovnával, nikoliv „podsekával“. Ani tato argumentace ovšem
není důvodnou. Jednak nedocházelo výlučně k dorovnávání, […] nadto považuje zdejší soud tuto
argumentaci za lichou proto, že žalobce nabízel výhodnější cenové nabídky jen těm odběratelům,
kteří byli osloveni konkurenty, ale i těm, u nichž snahu o jejich získání konkurentem nezaznamenal.“
Rozhodnutí Komise ze dne 14. října 1998 ve spojených věcech IV/F-3/33.708 British Sugar plc,
IV/F-3/33.709 Tate & Lyle plc, IV/F-3/33.710 Napier Brown & Company Ltd a IV/F-3/33.711
James Budgett Sugars Ltd. Úř. věst. L 76, 22.3.1999, bod 31: „Některé nabídky učiněné ze strany
British Sugar zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům společnosti Napier Brown podsekávaly
cenu stanovenou Napier Brown a rozhodně tedy nešlo pouze o dorovnání ceny, jak tvrdí British
Sugar […] Komise neakceptuje tvrzení, že společnost British Sugar neměla ponětí o tom, že
podsekávala nabídky Napier Brown.“ V tomto rozhodnutí Komise konstatovala, že společnost
British Sugar zneužila své dominantní postavení na trhu výroby cukru, a to nedovoleným
stlačováním marží, což by dlouhodobě vedlo k tomu, že by konkurence musela opustit navazující trh
s prodejem baleného cukru, kde společnost British Sugar taktéž působila. Rozhodnutí se tedy
primárně týkalo stlačování marží (margin squeeze – viz první část této práce, kapitolu 3) a nikoli
predatorních cen, avšak domnívám se, že citované závěry lze vztáhnout i na zde rozebíranou
problematiku.
134

Srov. např. bod 228 a násl. rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 6. 5. 2009 ve věci společnosti
České dráhy, a.s., sp. zn. S 220/06. [online] Dostupné z http://www.uohs.cz/cs/hospodarskasoutez/sbirky-rozhodnuti.html [cit. 2. 2. 2014].
135

Rozhodnutí německého Bundeskartellamt ze dne 18. 2. 2002 ve věci Deutsche Lufthansa AG, zn.
B 9 – 144/01. [online] Dostupné z http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/
EN/Diskussions_Hintergrundpapiere/OECD_2004.09.28PredatoryForeclosure.pdf?__blob=publicationFile&v=4 [cit. 9. 2. 2014].
136
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přibližně na úroveň nového soutěžitele na daném trhu – nízkonákladové společnosti
Germania. Bundeskartellamt dospěl k závěru, že ačkoli ceny obou leteckých dopravců
byly přibližně stejné, Lufthansa se fakticky dopustila podseknutí cen společnosti
Germania, protože za obdobnou cenu nabízela podstatně vyšší standard služeb (širší
nabídka letů, občerstvení na palubě zdarma, více místa na nohy atd.). Z toho plyne, že
otázku podsekávání ceny nelze posuzovat pouze v matematické rovině, ale nutné ji
vnímat v širším kontextu.
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3.

Ekonomicky neopodstatněné navýšení produkce
Nabízení produktů za podnákladové ceny, jehož účelem je vyloučení konkurentů

z trhu, dává ekonomický smysl (byť poněkud zvrácený) pouze tehdy, pokud na trhu
převyšuje nabídka nad poptávkou, respektive pouze tehdy, pokud dominantní soutěžitel
disponuje volnou kapacitou, kterou může nabídnout na trhu. Spotřebitel si v takovém
případě může vybrat (není kapacitně omezen v tom), zda zakoupí produkt dominanta
nebo jiného soutěžitele. Tím, že dominant začne nabízet svůj výrobek za mimořádně
nízkou cenu, odláká ostatním soutěžitelům zákazníky, čímž podstatně negativně ovlivní
ekonomickou situaci konkurentů.
Naopak v případě převisu poptávky nad nabídkou (respektive pokud by
dominant neměl volné kapacity), by nabízení produktů za podnákladové ceny
představovalo iracionální strategii, která by pravděpodobně nevedla k „úspěchu“.
Zákazníci dominantního podniku by totiž profitovali z nízkých cen, avšak konkurenti by
nemohli být vyloučeni z trhu, protože jejich zákazníci by nemohli přejít
k dominantovi. 137
S ohledem na tuto skutečnost bývá uplatňování podnákladových cen v praxi
často doprovázena zvýšením nabídky na straně predátora. 138 Soutěžní právo se
pochopitelně nesnaží určovat, jaký je „správný“ rozsah nabídky, a je tedy v zásadě na
zvážení dominantního podniku, jaké množství produktů uvede na trh. Skutečnost, že
dominant zvýšil nabídku, tedy ještě sama o sobě nic neznamená. Pokud je však toto
zvýšení nabídky učiněno v souvislosti se snížením cen a současně není ekonomicky
Uvedené lze dobře pochopit na následujícím příkladu. Nejrychlejší a nejpohodlnější dopravní
spojení mezi dvěma přímořskými městy je zajišťováno prostřednictvím trajektů. Jiné způsoby
dopravy nepředstavují plnohodnotnou alternativu (např. proto, že ujet celou cestu automobilem trvá
třikrát déle než při použití trajektu, protože je nutné cestovat po pevnině, což obnáší dlouhou
zajížďku). Daná města současně disponují jen malými přístavy, které již neumožňují zvýšit množství
osob přepravovaných trajekty. Proto je každý den vypraven jen omezený počet trajektů, jejichž
kapacita je téměř vždy naplněna. Pokud za této situace začne dominantní provozovatel trajektů
nabízet přepravu za podnákladové ceny, jeho konkurenti budou jen relativně málo poškozeni,
protože vzhledem ke značnému převisu poptávky nad nabídkou nezbude těm zákazníkům, kteří si
nestihnout koupit levný lístek od dominanta, než cestovat za vyšší cenu s jiným lodním dopravcem.
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Např. shora již několikrát odkazované rozhodnutí ÚOHS ze dne 3. 11. 2010 ve věci společnosti
STUDENT
AGENCY,
s.r.o.,
sp.
zn.
S162/2008.
[online]
Dostupné
z http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti.html [cit. 2. 2. 2014].
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odůvodněné, 139 jedná se o významný indikátor podporující závěr, že úmyslem
dominanta není soutěžit v ceně a kvalitě, ale uskutečnit „oběť“ za účelem vyloučení
konkurentů.
Situace však není tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát a jak se
ji často snaží prezentovat konkurenti dominanta, který snížil ceny a současně zvýšil
nabídku. Je-li cenová elasticita zboží vysoká, podstatné snížení ceny vyvolá podstatné
zvýšení poptávky. Diskutované jednání dominanta může tedy být vedeno snahou zvýšit
výnosy a nikoli realizovat ztrátu. 140

Vede k větší ztrátě dominanta, než kdyby ke zvýšení nabídky nedošlo. Pokud totiž cena
požadovaná dominantem nepokrývá ani mezní náklady spojené s výrobou (s poskytnutím služby),
bylo by ekonomicky odůvodněné, kdyby se dominant zdržel přinejmenším dodatečné výroby
(dodatečného poskytování služeb „navíc“), a nikoli aby zvyšoval svou nabídku, a tedy i svou ztrátu.
139

Jak názorně ukazuje následující příklad. Dominant nabízí určitý výrobek za 200,- Kč. Takto
produkuje 5 000 výrobků měsíčně, přičemž celkové měsíční náklady spojené s výrobou dosahují 1,1
milionu Kč. To znamená, že výnosy dominanta nepokrývají celkové náklady spojené s výrobou,
přesněji řečeno výnosy dominanta jsou o 100.000,- Kč nižší než jeho celkové náklady. Dominant se
za dané situace rozhodne, že sníží cenu svého výrobku na 170,- Kč a současně navýší nabídku na
9 000 kusů měsíčně. Je možné, že konkurenti budou v takovém jednání spatřovat „učebnicový
příklad“ zneužití dominantního postavení. Ve skutečnosti tomu tak být nemusí. Snížení ceny na
170,- Kč může podstatným způsobem stimulovat poptávku a přinést dominantovi celkový měsíční
výnos 1,53 milionu Kč. Pokud jsou mezní náklady na výrobu dodatečných 4 000 výstupů relativně
nízké, může dojít k tomu, že celkové náklady dominanta na výrobu 9.000 kusů dosáhnou např.
pouze 1,5 milionu Kč, a že tedy dominant dosáhne lepšího hospodářského výsledku, než kdyby
nesnížil cenu a nezvýšil nabídku. Takové jeho jednání nelze považovat za zneužití dominantního
postavení, protože je vedeno snahou zlepšit hospodářský výsledek, nikoli uskutečnit oběť (sacrifice
of profits).
140
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4.

Křížové financování
Jak jsem již uvedl v kapitole 3 první části této práce, se zneužitím dominantního

postavení v cenové oblasti úzce souvisí otázka tzv. křížového financování. Křížovým
financováním se obecně rozumí jednání, kdy podnik použije výnosy ze svého podnikání
na jednom relevantním trhu na financování činnosti v rámci jiného relevantního trhu. 141
Křížové financování je často s predatorními cenami spojeno proto, že jen
málokterý dominantní soutěžitel si může dovolit uskutečňovat ztrátu bez dalšího, tj. aniž
by tuto ztrátu zároveň pokrýval z jiných zdrojů. Uplatňování predátorských cen má
zpravidla negativní dopad na peněžní toky (cash flow) dominanta, které jsou v současné
ekonomické praxi vnímány jako velmi důležité. Domnívám se proto, že jen omezený
počet dominantních soutěžitelů by dokázal ustát vlastní podnákladové ceny, pokud by
zároveň neměl jiné zdroje, ze kterých by mohl alespoň v krátkodobém měřítku pokrýt
výpadek peněžních toků.

a. Protisoutěžní křížové financování
Shora jsem rovněž uvedl, že křížové financování není samo o sobě
protiprávní. 142 M. Brouček například uvádí, že „dominantní podnik, který nabízí více
produktů, rovněž může křížově financovat podnákladové ceny na trhu jednoho produktu
ze zisků na trhu jiného produktu. V takových případech je potřeba prokázat kauzální
spojitost mezi ztrátami na jednom trhu a jejich financováním ze zisků na jiném trhu.
Křížové financování realizované dominantním podnikem však není zneužitím
dominantního postavení v případě absence predátorských cen a vylučovacího efektu,
tedy pokud je cena vyšší než dlouhodobé průměrné přírůstkové náklady, neboť takové
nastavení ceny je (přírůstkově) profitabilní a z podstaty věci nevyžaduje subvencování.
Srov. např. Sdělení Komise ze dne 6. 2. 1998 o použití pravidel hospodářské soutěže na poštovní
odvětví a o posouzení některých opatření státu týkajících se poštovních služeb. Úř. věst. C 39/2,
6. 2. 1998, bod 3.1. Obdobně Bejček, J. Cenová diskriminace a tzv. dvojí ceny v evropském
a českém kontextu. Právní fórum 5/2008, str. 186.
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Srov. např. Whish, R. Competition Law. 6. vydání. Oxford University Press. 2008, str. 737. Srov.
dále např. O’Donoghue, R. a Padilla, A.J. The Law and Economics of Article 82 EC. Hart
Publishing. 2006, str. 265.
142
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Pokud je cena nižší než průměrné vyhnutelné náklady, pak se zjevně jedná
o predátorské ceny s vylučovacím efektem bez ohledu na případné křížové financování
z jiných trhů.“ 143
Z rozhodovací praxe Komise vyplývá, že pojem křížového financování převážně
nachází uplatnění při odhalování predatorních cenových praktik. Křížové financování
tedy zpravidla není chápáno jako samostatná skutková podstata porušení pravidel
hospodářské soutěže, ale právě jako určitý indikátor zneužití dominantního postavení ve
formě podnákladových cen. Křížové financování je tedy právně rizikové především
v situaci, kdy napomáhá subvencování predatorních cen. 144 Jinými slovy řečeno,
skutečnost, že dochází ke křížovému financování, naznačuje, že někde vzniká ztráta,
kterou je třeba křížově financovat – nebýt takové ztráty, nebylo by žádné křížové
financování zpravidla zapotřebí.
Křížové financování může být protiprávní zejména tehdy, pokud je činěno ze
zisků tvořených na trhu, kde má soutěžitel státem podporovaný monopol (jde
o tzv. vyhrazenou činnost) a kde tedy není vystaven konkurenci, směrem k činnostem
na jiném trhu, kde daný soutěžitel takový monopol nemá a konkurenci vystaven je.
V odborné literatuře se například dovozuje, že je zakázáno takové křížové financování,
kdy bez zisků z poskytování jedné služby (monopolní postavení na jednom relevantním
trhu) by ztráty z poskytování druhé služby (volná soutěž na jiném relevantním trhu)
nebyly únosné. 145
Komise v této souvislosti uvádí, 146 že „křížová subvence nenarušuje
hospodářskou soutěž, pokud jsou náklady na vyhrazené činnosti financovány příjmy
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Brouček, M. Cenově nákladový test a zneužití dominantního postavení. Antitrust 4/2010, str. 7.

Srov. např. Ritter, L., Braun, W. D. European Competition Law: a Practitioner’s Guide. 3.
vydání. Kluwer Law International. Haag. 2004, str. 458. Dále Roth, P., Rose, V. European
Community Law of Competition. 6. vydání. Oxford University Press. 2007, str. 996. Dále srov. např.
rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2004 ve věci COMP/A.36.568/D3 Scandlines Sverige AB
v Port of Helsingborg, nezveřejněno v Úř. věst., odst. 271-272, nebo rozhodnutí Komise ze dne
24. července 1991 ve věci IV/31043 Tetra Pak II. Úř. věst. L 72, 18.3.1992, odst. 147 a násl.
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O’Donoghue, R. a Padilla, A.J. The Law and Economics of Article 82 EC. Hart Publishing. 2006,
str. 266.
Sdělení Komise ze dne 6. 2. 1998 o použití pravidel hospodářské soutěže na poštovní odvětví
a o posouzení některých opatření státu týkajících se poštovních služeb. Úř. věst. C 39/2, 6. 2. 1998,
body 3.2 a 3.3.
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z jiných vyhrazených služeb, protože při poskytování těchto služeb není žádná
hospodářská soutěž možná. […] Dále, křížové subvencování mezi nevyhrazenými
činnostmi není samo o sobě protiprávní. Naopak, subvencováním činností otevřených
hospodářské soutěži rozvržením nákladů na tyto činnosti na vyhrazené činnosti může být
narušena hospodářská soutěž porušením článku 86. 147 Tímto chováním by se podnik
mající ve Společenství dominantní postavení mohl dopustit zneužití. Dále, uživatelé
činností krytých monopolem by nesli náklady, které nejsou spojeny s poskytováním
těchto činností.“

b. Další případy křížového financování
Shora jsem poukázal na křížové financování, ke kterému dochází ze zisků
tvořených z vyhrazené činnosti směrem k činnostem, ohledně nichž je soutěžitel
vystaven konkurenci. Ke křížovému financování však může docházet také jinými
způsoby.
Za prvé, ke křížovému financování běžně dochází v rámci (uvnitř) vyhrazené
činnosti. To znamená, že státem podporovaný monopolista vytváří na jedné části trhu
zisk, který používá k činnostem na jiné části trhu. Například vlakový dopravce, který
provozuje dopravu v závazku veřejné služby, 148 může vytvářet zisk provozováním
dálkových spojů v časech přepravní špičky (ve všední dny mezi sedmou a devátou
147

Komise zde odkazuje na čl. 86 Smlouvy o založení ES, nyní článek 106 SFEU:

„1. Pokud jde o veřejné podniky a podniky, kterým členské státy přiznávají zvláštní nebo
výlučná práva, tyto státy nepřijmou ani neponechají v platnosti opatření odporující pravidlům
Smluv, zejména pravidlům stanoveným v článcích 18 a 101 až 109.
2. Podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu nebo ty, které
mají povahu fiskálního monopolu, podléhají pravidlům obsaženým ve Smlouvách, zejména
pravidlům hospodářské soutěže, pokud uplatnění těchto pravidel nebrání právně nebo fakticky
plnění zvláštních úkolů, které jim byly svěřeny. Rozvoj obchodu nesmí být dotčen v míře, která by
byla v rozporu se zájmem Unie.
3. Komise dohlíží na provádění tohoto článku a vydává podle potřeby členským státům
potřebné směrnice a rozhodnutí.“
Srov. např. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007
o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS)
č. 1191/69 a č. 1107/70 a dále zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
a o změně dalších zákonů.
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hodinou ráno apod.), které následně využívá k zajištění dopravní obslužnosti menších
měst v době tzv. sedla, tj. v době, kdy je nejmenší poptávka po dopravních službách
(například v sobotu pozdě večer), ale kdy s ohledem na veřejný zájem na zajištění
dopravní obslužnosti musí být doprava zajišťována, ačkoli z povahy věci nemůže být
rentabilní.
Takové křížové financování není protiprávní, naopak se jedná o nezbytnou
a předpokládanou součást aktivit státem podporovaného monopolisty. Stát totiž
zpravidla monopol vytvořil a udržuje jej proto, aby nedocházelo k „vyzobávání
rozinek“, tj. aby se soutěžitelé nezaměřovali pouze na ty činnosti, které generují zisk,
ale aby daná služba byla zajištěna komplexně na celém území. 149
Za druhé, ke křížovému financování by (spíše teoreticky) mohlo docházet také
v opačném směru, tedy od činností na trhu, kde je soutěžitel vystaven konkurenci,
směrem k činnostem na trhu, kde má ten samý soutěžitel státem podporovaný monopol.
Takové jednání však není příliš pravděpodobné, protože monopolista by se dobrovolně
vzdával zisků vybojovaných na konkurenčním trhu za účelem rozvoje aktivit, ohledně
nichž není konkurenci vystaven. Takové jeho jednání by však zřejmě neodporovalo
soutěžnímu právu (neomezovalo by hospodářskou soutěž), protože by zkreslovalo
pouze trh, na kterém žádná soutěž neprobíhá. 150

Například v souvislosti s liberalizací trhu železniční dopravy bývá kritizována skutečnost, že
soukromí dopravci „vyzobávají rozinky“ a zaměřují se pouze na potenciálně lukrativní tratě, což
může mít negativní dopad na zajištění obslužnosti v době a v místě, které nejsou ziskové.

149

150

Srov. Faull, J., Nikpay, A. The EC Law of Competition. 2. vydání. Oxford University Press.
2007, m.č. 4.348.
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Selektivní uplatňování cen

5.

a. Vztah selektivního uplatňování cen a podnákladových cen
V kapitole 3 první části této práce jsem se v obecné rovině zabýval otázkou
diskriminace. Uvedl jsem, že z ekonomického hlediska spočívá diskriminace v tom, že
soutěžitel jedná v obdobných případech odlišně nebo že jedná v odlišných případech
stejně.
Cenovou diskriminaci v ekonomickém slova smyslu (selektivní uplatňování cen)
a podnákladové ceny lze vnímat jako spojené nádoby, a to v tom smyslu, že
k uplatňování predatorních cen dochází prakticky vždy ve spojení s takovou
diskriminací. Je to logické, protože dominant zpravidla přistupuje k predaci pouze na
tom relevantním trhu, kde je vystaven konkurenci, respektive kde reálně hrozí, že
konkurence získá větší tržní podíl, než má dosud. Dominanta nic nemotivuje k tomu,
aby snížil své ceny na podnákladovou úroveň tam, kde není ohrožován konkurencí.
Proto lze za obvyklý průvodní jev predace považovat stav, kdy dominant účtuje nižší
ceny tam, kde je vystaven konkurenci, a naopak vyšší ceny tam, kde konkurenci
vystaven není.
Nicméně skutečnost, že dominant účtuje nižší ceny tam, kde je vystaven
konkurenci, a naopak vyšší ceny tam, kde konkurenci vystaven není, sama o sobě není
protiprávní (srov. například shora uvedenou doktrínu meeting competition defence).
Cenová diskriminace není zdaleka ve všech případech zakázaná – naopak v mnoha
případech se jedná o ekonomicky racionální praktiku maximalizující výnos.
Přesto se domnívám, že na selektivní uplatňování cen (resp. cenovou
diskriminaci v primární rovině) lze nahlížet jako na jeden z indikátorů zneužití
dominantního postavení formou podnákladových cen. Netvrdím, že selektivní
uplatňování cen je nezbytnou podmínkou predace (podnákladové ceny mohou být
uplatňovány vůči všem zákazníkům bez rozdílu). Avšak výskyt primární cenové
diskriminace – zejména v situaci, kdy rozdíly mezi cenami jsou velké – zákonitě
navozuje otázku, zda cena účtovaná některým zákazníkům není nepřiměřeně nízká.
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b. Vstup konkurenta na trh a selektivní snižování cen
V české i evropské rozhodovací praxi byla predace nejčastěji identifikována
v souvislosti se vstupem nového konkurenta na trh (tj. v situaci, kdy monopolista dosud
nebyl vystaven žádné konkurenci a její příchod vyvolal u vedení dominanta obavy,
které vyústily ve značné snížení cen). Uvedl jsem však, že i dominant je oprávněn
reagovat na konkurenční nabídku snížením ceny svých služeb. Nabízí se tedy otázka,
zda dominant je povinen cenově reagovat u všech svých zákazníků nebo zda může
postupovat selektivně.
Odborná literatura 151 uvádí, že se zpravidla nejedná o zakázanou diskriminaci,
pokud je dominant schopen rozdílné zacházení objektivně odůvodnit. Zřejmě nejlépe
tak může učinit, pokud prokáže, že je nucen uplatňovat rozdílné cenové podmínky, aby
se vypořádal s konkurenční nabídkou.
Přesto Komise a ÚOHS v minulosti dovodili zneužití dominantního postavení
tam, kde dominantní soutěžitel přistoupil k selektivnímu snížení ceny, aby zamezil
vstupu konkurence na trh. Například ve věci Eurofix-Bauco v. Hilti Komise dospěla
k následujícímu závěru: 152 „Nicméně selektivní diskriminační cenové praktiky
dominantního podniku, které jsou zaměřené čistě jen na poškození konkurence a nebo
k zamezení vstupu konkurence na trh a na udržování vysokých cen pro některé své
zákazníky, jsou vykořisťovací ve vztahu k ostatním zákazníkům a narušující
hospodářskou soutěž.“ Závěr o zneužití dominantního postavení byl dovozen dokonce
v případě, kdy snížená cena požadovaná dominantem nenaplňuje jinak znaky predatorní
ceny. Ve věci Compagnie Maritime Belge pak Evropský soudní dvůr uvedl: 153 „Tam,
kde sdružení přepravců úmyslně selektivně sníží ceny tak, aby se vyrovnaly těm od
konkurenta, získává dvojí výhodu. Za prvé, eliminuje hlavní a dost možná jediný způsob,
151

Srov. Faull, J., Nikpay, A. The EC Law of Competition. 2. vydání. Oxford University Press.
2007, str. 389.
Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 1987 ve spojených věcech IV/30.787 a 31.488 EurofixBauco proti Hilti. Úř. věst. L 65, 11.3.1988, bod 81.
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Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. března 2000 ve spojených věcech C-395/96 P Compagnie
maritime belge transports SA, Compagnie maritime belge SA a Dafra-Lines A/S proti Komisi
Evropských společenství. Sb. rozh. 2000, s. I-01365, bod 117 a bod 121.
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jakým může alternativní přepravce konkurovat. Za druhé, může i nadále účtovat vyšší
ceny uživatelům služeb, které nejsou touto konkurencí ohroženy.“ A dále: „Pokud by
byla uplatňovaná obecná politika snížení cen spíše než selektivní, pak by za
předpokladu, že by takové ceny nebyly podnákladové, bylo mnohem těžší učinit závěr
o zneužití dominantního postavení […]. Bez nějakého dodatečného prvku (např. velké
bariéry vstupu na trhu) by totiž nebylo zřejmé, proč by taková reakce na vstup nového
konkurenta na trh neměla být považováno za něco jiného než za hospodářskou soutěž
jako takovou.“
Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ohledně cenové
diskriminace byla ještě přísnější než rozhodovací praxe evropských orgánů. Například
v rozhodnutí Linde Gas 154 Úřad uvedl, že „aplikace rozdílných podmínek je tak
považována ze zneužití dominantního postavení až v situaci, kdy je překročena určitá
toleranční mez a aplikované smluvní podmínky jsou až příliš disproporční a objektivně
neospravedlnitelné. […] Obecně se připouští, že i dominantní soutěžitel musí mít
možnost přizpůsobit své ceny vysoce konkurenční nabídce jiných soutěžitelů. Podle
komunitární a české judikatury však platí, že dominantní soutěžitel musí cenové rozdíly
mezi jednotlivými zákazníky udržet v přijatelném cenovém rozpětí tak, aby nedocházelo
k neodůvodněnému poškozování těch zákazníků, kterým jsou poskytovány ceny vyšší.“
Úřad ve věci Linde Gas uzavřel, že cenové podmínky ve smlouvách uzavíraných
dominantním soutěžitelem nemusí být ve všech případech identické, ale že se musí tyto
podmínky u srovnatelných skupin zákazníků pohybovat v přijatelném rozpětí, které
jednak umožní soutěžiteli usilovat o zákazníka a současně zabrání výrazné cenové
disproporci za srovnatelné plnění jednotlivým zákazníkům. 155 V rozkladovém
rozhodnutí předsedy Úřadu byly tyto závěry potvrzeny, když předseda Úřadu mj.
konstatoval: „[…] obranná reakce na nabídku konkurence je přípustná, musí však být
přiměřená, což je závěr, který bez výhrad aprobuji.“ 156 Všechny výše uvedené závěry
Rozhodnutí ÚOHS ze dne 17. 1. 2008 ve věci společnosti Linde Gas a.s., sp. zn. S199/02, odst.
136 a 149. [online] Dostupné z http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti.html
[cit. 2. 2. 2014].
154
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Tamtéž, odst. 155.

Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 14. 3. 2008 ve věci společnosti Linde Gas a.s., sp. zn.
R035/08 odst. 226. [online] Dostupné z http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirkyrozhodnuti.html [cit. 2. 2. 2014].
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následně potvrdil i Krajský soud v Brně: 157 „Ne všechny cenové rozdíly sice představují
zneužití dominantního postavení, nicméně ty, které jsou v takovém rozsahu excesem,
že se stávají neospravedlnitelnými, zneužití dominantního soutěžitele představují. Není
vyžadováno, aby podmínky prodeje uplatňované dominantním soutěžitelem byly
ve všech případech a za všech okolností totožné; rozhodující je posouzení shodnosti
či srovnatelnosti plnění, a to plnění obou stran, přičemž je nutné rovněž zkoumat
srovnatelnost podmínek, za nichž je plnění poskytováno.“
Shora uvedené závěry vedly ke značné nejistotě ohledně toho, zda a nakolik je
přípustné, aby dominant selektivně snížil ceny v návaznosti na vstup konkurenta na trh.
Z daných rozhodnutí de facto vyplývalo, že závěr o (ne)přípustnosti selektivního
snižování cen nelze učinit paušálně, 158 ale až na základě konkrétních okolnostech
daného případu (a případně také na základě poněkud nepředvídatelné úvahy Úřadu, zda
ceny dominanta se pohybovaly v „přiměřeném cenovém rozpětí“).
Zdá se však, že v budoucnu bude rozhodovací praxe přistupovat k selektivním
cenám daleko benevolentněji. Z rozsudku Soudního dvora ve věci Post Danmark, který
byl vynesen roku 2012, totiž vyplývá mnohem tolerantnější přístup, než jak jsem
nastínil shora. 159
Jednou z klíčových otázek (ne-li tou nejdůležitější otázkou), kterými se Soudní
dvůr v dané věci zabýval, bylo, zda lze dospět k závěru o zneužití dominantního
postavení v situaci, kdy dominant selektivně snižuje ceny, ale tyto ceny jinak nemají
predátorskou povahu, respektive se nepohybují pod rozhodnými hranicemi nákladů,
o kterých je pojednáno výše v této práci. Soud na danou otázku odpověděl negativně
tak, že odlišné ceny dominantního podniku vůči jednotlivým zákazníkům nemohou být
samy o sobě považovány za protiprávní jen pro svou odlišnost. Jinými slovy řečeno,

Rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 15. 9. 2009, č.j. 62 Ca 35/2008-147 ve věci
společnosti
Linde
Gas
a.s.
[online]
Dostupné
z https://www.uohs.cz/
download/sbirky_rozhodnuti/rozsudky_HS/62Ca35_2008_147.pdf [cit. 9. 2. 2014].
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Jak potvrzuje Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competition. 6. vydání. Sweet
& Maxwell. Londýn. 2008, str. 972.
Současně se jedná o rozsudek tzv. velkého senátu, a proto se lze domnívat, že názory vyjádřené
v daném rozhodnutí (viz níže) budou mít v budoucnu značnou váhu při posuzování cenové
diskriminace.
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podle Soudního dvora nelze dospět k závěru o zneužití dominantního postavení jen na
základě skutečnosti, že dominant snížil své ceny selektivně (tj. diskriminačně), aniž by
se soutěžní orgány musely zabývat tím, zda ceny dominanta pokrývají rozhodné hranice
nákladů a zda jsou splněny také další pojmové znaky predace, o kterých píši shora.
Podle Soudního svora tedy primární cenová diskriminace sama o sobě
nepředstavuje zneužití dominantního postavení. 160 Dominant může reagovat na
konkurenční nabídku selektivně, tj. pouze u těch svých zákazníků, kterých se týká
konkurenční nabídka, a nikoli u všech svých zákazníků. To však nic nemění na závěru,
že selektivní uplatňování cen zůstává podstatným indikátorem predatorních cen, protože
predatorní ceny jsou bez něho zpravidla nepraktické.

Je tedy zřejmé, že dřívější rozhodovací praxe Úřadu není v souladu s rozsudkem Soudního dvora
ze dne 27. 3. 2012 ve věci C-209/10 Post Danmark A/S v Konkurrencerådet, dosud nezveřejněným
ve SbSD. Nad rámec shora uvedeného Rozhodnutí ÚOHS ze dne 17. 1. 2008 ve věci společnosti
Linde Gas a.s., sp. zn. S199/02 (dostupné z http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirkyrozhodnuti.html; cit. 2. 2. 2014) lze poukázat na rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 6. 5. 2009 ve
věci společnosti České dráhy, a.s., sp. zn. S 220/06 (dostupné tamtéž), které se týkalo ceny účtované
za nákladní dopravu a kde Úřad dovodil: „Z imperativu zákazu znevýhodňovat zákazníky
u srovnatelných transakcí kladeného na dominantní soutěžitele pak plyne požadavek na změnu cen
en bloc u všech takovýchto zákazníků tak, aby jejich část nebyla nepřípustnou měrou diskriminována
oproti těm, u nichž hrozí jejich přechod ke konkurenci“ (bod 309). Věc je v současné době
předmětem řízení o kasační stížnosti společnosti České dráhy, a.s. u Nejvyššího správního soudu.
160
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6.

Skutečné účinky jednání dominanta
a. Odchod konkurenta z trhu jako empirický důkaz zneužití
dominantního postavení?
V druhé části, kapitole 5 jsem popsal, že uplatňování podnákladových cen může

být protiprávní pouze tehdy, pokud je způsobilé narušit hospodářskou soutěž, respektive
uzavřít trh stejně efektivnímu konkurentovi. Dále jsem uvedl, že aplikace predatorních
cen není zakázána jen tehdy, pokud vede ke skutečnému vyloučení konkurence, ale též
tehdy, pokud je způsobilá tento účinek vyvolat.
To, zda konkurence dominanta 161 opustila relevantní trh či zda na něm stále
působí, nemůže samo o sobě poskytnout ucelenou odpověď na otázku, jestli posuzované
jednání dominantního podniku je či není protiprávní. To však nic nemění na skutečnosti,
že soutěžní orgány zpravidla k dané skutečnosti přihlížejí, respektive že by k ní (ve
světle níže zmíněné judikatury) přihlížet měly.
Proto se domnívám, že odchod konkurenta, na kterého je predátorské jednání
cíleno, z trhu lze považovat za indikátor, že došlo ke zneužití dominantního postavení.
Naopak, pokud konkurent dominantního podniku setrvává na relevantním trhu i delší
dobu poté, co byla započata údajná predace, jedná se o indikátor, že posuzované jednání
dominanta zakázané není. Přirozeně se jedná o pouhé indikátory, nikoli o právní
domněnky.
Shora prezentovaný názor není pouze teoretický, ale má oporu v tzv. soft law
Komise a především také v novější judikatuře Soudního dvora. Komise v této
souvislosti uvádí,162 že „obvykle zasáhne na základě článku 82 [nyní článku 102 SFEU
– pozn. aut.], pokud na základě pádných a přesvědčivých důkazů údajné zneužívající
chování pravděpodobně povede k uzavření trhu narušujícímu hospodářskou soutěž.
Komise se domnívá, že pro takovéto posouzení budou obecně důležité […] případné

161

Která bývá v anglické literatuře označována jako „prey“, tedy „kořist“.

Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při používání článku 82 Smlouvy o ES
na zneužívající chování dominantních podniků vylučující ostatní soutěžitele. Úř. věst. C 45/2,
24. 2. 2009, bod 20.
162
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důkazy o skutečném uzavření trhu: pokud chování trvalo dostatečně dlouhou dobu,
může tržní výkonnost dominantního podniku a jeho konkurentů poskytnout přímý důkaz
o uzavření trhu narušujícím hospodářskou soutěž. Z důvodů, které lze přičíst údajnému
zneužívajícímu chování, se podíl dominantního podniku na trhu mohl zvýšit nebo pokles
podílu na trhu zpomalit. Z podobných důvodů mohli být skuteční konkurenti odsunuti na
okraj nebo mohli trh opustit, nebo se potenciální konkurenti mohli pokoušet vstoupit na
trh a neuspět.“
Závěr, že skutečné důsledky jednání dominanta je třeba v daných souvislostech
zkoumat, následně potvrdil také Soudní dvůr, který v rozsudku ve věci Post Danmark163
uvedl, že „za účelem posouzení existence protisoutěžních účinků za takových okolností,
jako jsou okolnosti uvedené věci, je třeba přezkoumat, zda tato cenová politika – bez
objektivního odůvodnění – vede ke skutečnému nebo pravděpodobnému vyloučení
tohoto konkurenta na úkor hospodářské soutěže, a v důsledku toho na úkor zájmů
spotřebitelů.“
Ačkoli mi není známo, že by dané závěry byly takto explicitně vyjádřeny také
v české rozhodovací praxi, lze přinejmenším říci, že tato praxe není s danými závěry
v rozporu. Například v odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci TMobile se uvádí: 164 „Jestliže tedy má být ve smyslu § 1 odst. 1 zákona považována za
účel zákona ochrana hospodářské soutěže na trhu proti jejímu omezování, zkreslování
nebo vylučování, pak za základ je třeba považovat právě zjištění, že k takovému
narušení soutěže skutečně došlo, a to v materiálním, nikoliv jen formálním smyslu.“
Jestliže tedy konkurent, na kterého je cenová politika dominanta cílena, skutečně
opustí trh, lze považovat za podstatně pravděpodobnější, že soutěžní orgány dospějí
k závěru o zneužití dominantního postavení.
Považuji však za nutné zopakovat, že odchod „oběti“ z trhu neznamená bez
dalšího, že dominant zneužil své dominantní postavení. Tento odchod může být vyvolán
mnoha jinými okolnostmi, například tím, že soutěžitel opouštějící trh nebyl schopen (na

Rozsudek Soudního dvora ve věci Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. 3. 2012 ve věci C-209/10
Post Danmark A/S v Konkurrencerådet, dosud nezveřejněno ve SbSD, bod 44.
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 2005, č.j. 2 A 13/2002 - 424 ve věci
společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. [online] Dostupné z http://www.nssoud.cz [cit.
2. 2. 2014].
164
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rozdíl od dominanta) dosáhnout nákladových úspor (a nelze o něm tedy uvažovat jako
o stejně efektivním konkurentovi) nebo tím, že tento soutěžitel se rozhodl podnikat na
jiném trhu, kde očekává lepší hospodářské výsledky, než kdyby se nadále účastnil tvrdé
(byť právu neodporující) soutěže na původním trhu.

b. Konkurence dominanta zůstává na trhu – empirický důkaz
absence podnákladových cen?
Shora jsem uvedl, že soutěžní orgány by měly přihlížet k tomu, jaké jsou
skutečné účinky jednání dominanta, respektive zda posuzované jednání dominanta
vedlo k vyloučení konkurence z trhu. Pokud soutěžní orgán prokáže, že jednání
dominantního podniku skutečně vyvolalo protisoutěžní účinky, jedná se o důležitý
argument svědčící ve prospěch závěru, že došlo ke zneužití dominantního postavení
(pochopitelně za podmínky, že jsou splněny všechny pojmové znaky tohoto deliktu).
Ačkoli nelze automaticky a contrario dovozovat, že pokud jednání dominanta
nevedlo k vyloučení konkurence z trhu, nemohlo dojít k porušení zákazu zneužití
dominantního postavení, přesto si lze jen obtížně představit, že by v takovém případě
byl naplněn znak predatorních cen spočívající v možnosti narušení hospodářské
soutěže. 165
Teoreticky tedy platí, že zůstává-li konkurent, vůči kterému směřuje jednání
dominanta, na relevantním trhu, ještě nelze bez dalšího uzavřít, že se dominant nemohl
dopustit zneužití dominantního postavení. Nelze však přehlížet, že se jedná o velmi
významný indikátor svědčící ve prospěch závěru, že ke zneužití dominantního postavení
nedošlo. V klasickém případu predace totiž dominant realizuje v krátkodobém horizontu
ztrátu s výhledem, že v horizontu delším (a to například již za několik málo měsíců)
konkurence nebude na trhu působit, případně bude upozaděna. Jestliže pak tržní podíl
konkurence neklesá či dokonce stoupá ještě několik měsíců či let poté, co k údajné

Jak již bylo v této práci několikrát uvedeno, k závěru o protiprávní aplikaci podnákladových cen
postačuje, že tyto ceny jsou způsobilé narušit hospodářskou soutěž. Může se tak stát, že
podnákladové ceny ve skutečnosti nevedou ke kýženému výsledku, tedy typicky k vyloučení
konkurentů z trhu (například proto, že včasný zásah soutěžních orgánů zabrání dalšímu uplatňování
podnákladových cen dříve, než tyto ceny stihnou vyvolat protisoutěžní účinek).
165
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predaci došlo (respektive poté, co započala), dá se předběžně usuzovat, že jednání
dominantního podniku ve skutečnosti nepředstavuje predaci.
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7.

Vyrovnání ztrát vzniklých dominantovi v důsledku
predatorního jednání
a. Zvýšení cen v návaznosti na odchod konkurenta z trhu
Aby uplatňování predatorních cen vedlo k zamýšlenému cíli, dominant musí

udržovat své ceny na úrovni, která povede k odchodu konkurentů z trhu, případně
k oslabení jejich tržních podílů či k tomu, že budou odrazeni od vstupu na trh.
Dominant tedy musí být schopen přežít vlastní predátorské ceny déle než jeho
konkurenti. V klasickém schématu podnákladových cen se předpokládá, že dominant
bude následně schopen zvýšit ceny na úroveň vyšší než před zahájením predace, a tím
nejenom vyrovnat vzniklé ztráty, ale v dlouhodobém horizontu si zajistit vyšší zisky,
než kdyby k predaci nedošlo. 166 Toto následné vyrovnání ztrát se odborně označuje
anglickým výrazem recoupment. 167
Je tedy zřejmé, že pokud dominant nejprve výrazně sníží své ceny a následně, po
odchodu konkurence, ceny zvýší nad původní úroveň, jedná se o indikátor, že mohl být
realizován záměr vyloučit nedominantní soutěžitele pomocí podnákladových cen. 168

166

Faull, J., Nikpay, A. The EC Law of Competition. 2. vydání. Oxford University Press. 2007,
m.č. 4.283.
Srov. tamtéž a dále např. Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competition. 6.
vydání. Sweet & Maxwell. Londýn. 2008, m.č. 10.076.
167

Například: V určité malé obci je jen jedna restaurace („restaurace A“), která nabízí hlavní jídla
v průměru za 100,- Kč a půl litru piva za 25,- Kč. Když je v dané obci otevřena nová, konkurenční
restaurace („restaurace B“), která účtuje srovnatelné ceny jako restaurace A, rozhodne se restaurace
A snížit své ceny za hlavní jídla v průměru na 40,- Kč a půl litru piva začne nabízet za 15,- Kč.
Provozovatel restaurace B kalkuloval s podstatně vyšší cenovou hladinou (tj. musí se buď
přizpůsobit novým, nižším cenám nebo riskovat velmi malou návštěvnost své restaurace) a po
několika týdnech se rozhodne svou restauraci uzavřít. V návaznosti na to zvýší restaurace A své
ceny na 120,- Kč za hlavní jídlo a 30,- Kč za půl litru piva. Výnosy z těchto zvýšených cen již za
několik měsíců pokryjí výpadek tržeb způsobený dočasným účtováním nízkých cen, a následně
umožní provozovateli restaurace A vytvářet větší zisk než v období před otevřením restaurace B.
Popsané cenové pohyby by v takovém případě byly pro soutěžní orgány významným indikátorem, že
je namístě zahájit přezkum, zda nedošlo ke zneužití dominantního postavení (přičemž výsledek
řízení by se přirozeně odvíjel od toho, zda byly naplněny pojmové znaky predatorních cen popsané
v části dvě této práce).
168
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Nicméně skutečnost, že dominant zvýšil své ceny v návaznosti na odchod
konkurence z trhu, ještě automaticky neznamená, že jeho předchozí jednání bylo
protiprávní. Například pokud dominant pouze dorovnal nízké agresivní ceny konkurenta
(srov. doktrínu meeting competition defence popsanou shora v části druhé, kapitole 6)
a tento konkurent následně opustil trh, soutěžní právo nebrání dominantovi, aby své
ceny zvýšil na původní úroveň nebo dokonce nad ni. 169

b. Měla

by

být

predace

postihována,

i

pokud

nedojde

k následnému vyrovnání ztrát?
V odborné literatuře 170 je často diskutována otázka, zda je správné postihovat
podnákladové ceny i tehdy, pokud není pravděpodobné (či dokonce pokud je
vyloučené), že by dominantní podnik mohl následně zvýšit své ceny na úroveň, která
mu umožní vyrovnat příslušné ztráty.
Jak uvádí Areeda, 171 snad nejvíce opodstatněným argumentem pro zápornou
odpověď na položenou otázku představuje fakt, že (i) podnákladové ceny jsou ve
skutečnosti ojedinělé (ačkoli konkurence dominantních podniků často tvrdí opak), že
(ii) analýza cenové politiky dominanta je mimořádně náročná a že (iii) soutěžní orgány
jsou náchylné k chybám. 172 Současně se stále vyvíjejí názory na to, jaká je „správná“

Pokud bychom se vrátili ke shora uvedenému příkladu, pak jestliže (i) restaurace B začne nabízet
hlavní jídla za 70,- Kč a půl litru piva za 20,- Kč, (ii) restaurace A tyto ceny pouze dorovná,
(iii) provozovatel restaurace B dojde po několika týdnech k závěru, že jeho obchodní plán nebyl
správně nastaven, že při uvedených cenách nemůže dosahovat zisku, a rozhodne se restauraci
uzavřít, domnívám se, že provozovatel restaurace A může následně zvýšit své ceny nad původní
hranici, aniž by tím indikoval, že jeho záměrem bylo cokoli jiného než soutěžit v ceně a kvalitě
služeb. Jinou otázkou však je, zda by takový postup provozovatele restaurace A nebyl nevhodný
v tom smyslu, že by mohl upoutat pozornost soutěžních orgánů a poskytl by provozovateli
restaurace B důvod tvrdit, že ke zneužití dominantního postavení došlo.
169

Např. Areeda, P., Hovenkamp, H. Antitrust Law: An Analysis of Antitrust Principles and Their
Application. Wolters Kluwer. 2013, § 725. Dále Bellamy, C., Child, G. European Community Law
of Competition. 6. vydání. Sweet & Maxwell. Londýn. 2008, m.č. 10.076. Dále Faull, J., Nikpay, A.
The EC Law of Competition. 2. vydání. Oxford University Press. 2007, m.č. 4.283.
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Areeda, P., Hovenkamp, H. Antitrust Law: An Analysis of Antitrust Principles and Their
Application. Wolters Kluwer. 2013, § 725a1 odst. c.
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Podrobněji srov. část první, kapitolu 2 této práce.
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kategorie nákladů, s nimiž by přezkoumávané ceny měly být srovnávány – jsou to např.
celkové náklady, dlouhodobé přírůstkové náklady, eliminovatelné náklady nebo
variabilní náklady a v jakých případech? 173 Areeda proto argumentuje (aniž by
požadavek na recoupment obhajoval, když pouze diskutuje jednotlivá pro a proti), že
v takové situaci je namístě hledat další skutečnosti, které pomohou odpovědět na
otázku, zda ke zneužití dominantního postavení došlo či nikoli. Takovou skutečností
může být i zkoumání, zda došlo k následnému vyrovnání ztrát či nikoli.
Jinými slovy lze říci, že pokud je následné vyrovnání ztrát pravděpodobné, je
pravděpodobný také protisoutěžní účinek jednání dominanta. Jestliže následné
vyrovnání ztrát pravděpodobné není, není pravděpodobný ani protisoutěžní účinek. 174
Domnívám se však (a v evropském kontextu175 převažuje názor) že
podnákladové ceny by měly být postihovány i tehdy, pokud je následné vyrovnání ztrát
nepravděpodobné. Existuje množství argumentů, které tento názor podporují. 176 Za prvé
je zřejmé, že výpočet pravděpodobnosti následného vyrovnání ztrát bude vždy
zahrnovat množství spekulativních předpokladů a aproximací, respektive že v praxi není
dost dobře možné takový výpočet provést, aniž bychom pominuli značné riziko, že bude
zatížen chybou. 177 Za druhé, analýza pravděpodobnosti vyrovnání ztrát je, alespoň
v teoretické rovině, představitelná tam, kde ji soutěžní orgán provádí poté, co konkurent
dominanta opustil trh a dominant v návaznosti na to zvýšil své ceny. V ideálním případě
by však soutěžní orgány měly proti zneužití dominantního postavení zasáhnout dříve,
než skutečně vyvolá protisoutěžní účinky; v takové rané fázi predace by byl ovšem
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Podrobněji srov. část druhou, kapitolu 3 této práce.
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International Competition Network. Unilateral Conduct Workbook. Chapter 4: Predatory Pricing
Analysis. Prezentováno na 10. výroční konferenci ICN v Hágu v květnu 2011, odst. 105. [online]
Dostupné
z http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc828.pdf
[cit.
2.2.2014].
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K rozhodovací praxi viz níže.
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Srov. International Competition Network. Unilateral Conduct Workbook. Chapter 4: Predatory
Pricing Analysis. Prezentováno na 10. výroční konferenci ICN v Hágu v květnu 2011, odst. 108
a násl.
[online]
Dostupné
z
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/
uploads/library/doc828.pdf [cit. 2.2.2014].
Pro ilustraci lze doplnit, že analýza pravděpodobnosti vyrovnání ztrát by měla zahrnovat též
analýzu měnící se hodnoty peněž v čase, značně spekulativní analýzu o výši poptávky a mnoho
dalších „kdyby“.

177

83

výpočet pravděpodobnosti následného vyrovnání ztrát pouhou spekulací. Za třetí,
skutečnost, že je následné vyrovnání ztrát vyloučeno, protože se predatorní cenová
strategie vymknula kontrole dominantního podniku – například proto, že ostatní
soutěžitelé jsou mimořádně vytrvalí, nebo proto, že dojde k dalšímu poklesu cen, se
kterým dominant na začátku nepočítal – ještě neznamená, že by dominant neměl být
sankcionován (i když by bylo možné argumentovat, že z takové situace v konečném
důsledku profitují spotřebitelé a že tedy není důvod k sankcionování dominanta).
Za čtvrté, jestliže překážky vstupu na trh jsou nízké nebo jestliže dominant působí na
více trzích, může dominant usilovat o pověst podniku jednajícího predátorsky. 178
Taková pověst může odradit potenciální konkurenty (ať už na daném relevantním trhu
nebo na jiných trzích) a přinést do budoucna dominantovi podstatně menší soutěžní
tlaky, než kdyby k predaci nepřistoupil – například proto, že pro tyto potenciální
konkurenty bude problematické obstarat financování svých projektů z důvodu obav
investorů. Uplatňování podnákladových cen tedy může být pro dominanta výhodné,
i když v daném případě znamená ztrátu. A za páté, americká rozhodovací praxe (která,
na rozdíl od rozhodovací praxe evropské, považuje možnost následného vyrovnání ztrát
za nutnou podmínku zneužití dominantního postavení formou podnákladových cen 179)
ukázala, že požadavek na prokazování recoupment není přiměřený a vede k tomu, že
predace není vůbec postihována. Bellamy například uvádí, že od roku 1993, kdy byl
v USA zaveden požadavek na prokazování možnosti následného vyrovnání ztrát,
americké federální soudy neidentifikovaly ani jeden případ predace. 180

Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při používání článku 82 Smlouvy o ES
na zneužívající chování dominantních podniků vylučující ostatní soutěžitele. Úř. věst. C 45/2,
24. 2. 2009, bod 68.
178

179

Srov. Areeda, P., Hovenkamp, H. Antitrust Law: An Analysis of Antitrust Principles and Their
Application. Wolters Kluwer. 2013, § 726.
180

Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competition. 6. vydání. Sweet & Maxwell.
Londýn. 2008, m.č. 10.076.
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c. Požadavek na prokázání možnosti vyrovnání ztrát v právu EU
a v českém právu
Zřejmě také s ohledem na shora uvedené důvody se evropská rozhodovací praxe
přiklonila k závěru, že prokázání možnosti vyrovnání ztrát není nezbytnou podmínkou
závěru, že došlo ke zneužití dominantního postavení. Ve věci Tetra Pak II 181 Evropský
soudní dvůr odmítl argument společnosti Tetra Pak (která se podle předchozích
rozhodnutí Komise a Soudu prvního stupně dopustila zneužití dominantního postavení
formou predatorních cen), že její ztrátové ceny by mohly být považovány za predatorní
pouze tehdy, pokud by existovala možnost následného vyrovnání těchto ztrát. Ke
stejným závěrům dospěl Soud prvého stupně také ve věci France Telecom. 182
Není mi známo, že by se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo české
soudy touto otázkou specificky zabývali. Z této skutečnosti (respektive ze skutečnosti,
že v české rozhodovací praxi nebylo třeba řešit námitku některého z dominantních
soutěžitelů, že bez možnosti následného vyrovnání ztrát nemohou být jeho ceny
považovány za predatorní) lze usuzovat, že shora uvedené závěry evropských soudů
jsou v českém kontextu všeobecně akceptovány a že český soutěžní orgán je připraven
pokutovat soutěžitele za zneužití dominantního postavení, i když možnosti vyrovnání
ztrát vzniklých v období údajné predace není pravděpodobná.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. listopadu 1996 ve věci C-333/94 P Tetra Pak International
SA proti Komisi (Tetra Pak II). Sb. rozh. 1996, s. I-05951, body 147 až 159.
181

Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 30. 1. 2007 ve věci T-340/03 France Télécom SA proti
Komisi Evropských společenství. Sb. rozh. 2007, s. II-00107.
182
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ČÁST ČTVRTÁ
-

POSTIH PODNÁKLADOVÝCH CEN

1.

Obecně k postihu podle soutěžních předpisů
Na následujících stranách této práce se budu zabývat otázkou, jak mohou

soutěžněprávní orgány postihnout predatorní ceny. Je relativně známou skutečností, že
porušení zákazu podnákladových cen může vyústit v uložení pokut, jejichž výše může
být, v závislosti na okolnostech konkrétního případu, značná. Níže se však nebudu
zabývat pouze těmito pokutami, ale také poukáži na to, že za určitých podmínek může
dominant odvrátit jejich uložení. Současně ukáži, že dané pokuty nejsou jediným
veřejnoprávním následkem predatorního jednání, ale že soutěžní orgány mají
k dispozici další nástroje, které mohou využít k napravení účinné hospodářské soutěže
deformované protiprávním jednáním dominanta.
Z § 11 odst. 2 ZOHS vyplývá, že pokud Úřad zjistí porušení zákazu
podnákladových cen, tuto skutečnost uvede ve svém rozhodnutí a dané jednání do
budoucna zakáže. V takovém případě rovněž uloží dominantnímu soutěžiteli pokutu za
spáchání správního deliktu zneužití dominantního postavení, jak vyplývá z § 22a
ZOHS. V zásadě tedy platí, 183 že pokud ÚOHS dospěje k závěru, že dominant porušil
zákaz podnákladových cen, vydá rozhodnutí, které má tyto obligatorní náležitosti:
ÚOHS (i) vyslovuje, že došlo k porušení zákazu predatorních cen, (ii) zakazuje dané
protiprávní jednání do budoucna a (iii) stanovuje pokutu.

183

K tzv. závazkům ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže srov. níže.
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Výrok stanovující, že soutěžitel zneužil své dominantní postavení, má „pouze“
deklaratorní povahu, protože zneužití dominantního postavení je zákonem zakázáno bez
ohledu na to, zda soutěžní orgány toto porušení odhalí či nikoli. 184
Pokud jde o zákaz pokračovat v dotyčném jednání, ze ZOHS nelze „dovodit jiný
závěr, než že zahrnuje toliko povinnost zdržet se takového jednání do budoucna.“185
Účelem tohoto zákazu tedy není obnovit účinnou hospodářskou soutěž či alespoň
nastolit taková opatření, která by měla k jejímu obnovení vést.
Výrok o stanovení pokuty je rovněž nutnou součástí předmětného rozhodnutí
ÚOHS. O daných pokutách je podrobněji pojednáno níže. Na tomto místě stojí za
povšimnutí, že podle právní úpravy účinné do 31. 8. 2009 bylo uložení pokuty pouze
fakultativní, zatímco nyní je obligatorní (srov. dikci § 22 odst. 1 ZOHS ve znění
účinném do 31. 8. 2009: „Úřad může rozhodnout o uložení pokuty …“; naproti tomu
srov. znění § 22a odst. 2 ZOHS účinné ke dni zpracování této práce: „za správní delikt
podle odstavce 1 písm. a) se uloží pokuta…“).
Nad rámec shora uvedeného může Úřad dotyčnému soutěžiteli uložit „opatření
k nápravě, jejichž účelem je obnovení účinné hospodářské soutěže na trhu“ (§ 20 odst. 4
ZOHS). Také těmito opatřeními, jejichž uložení je již fakultativní, se zabývám níže.
Na úrovni práva EU je postih predatorních cen upraven podobným způsobem, 186
a to zejména nařízením rady č. 1/2003, o provádění pravidel hospodářské soutěže
stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy 187 („Nařízení“). Pokud Komise dospěje
Naopak pokud Úřad dospěje k závěru, že účastník řízení neporušil zákaz podnákladových cen,
nevydává o tom rozhodnutí, kterým by výslovně deklaroval soulad jednání daného soutěžitele
s právem, ale místo toho zastaví řízení dle § 66 odst. 2 zákona č. 50/2004 Sb., správního řádu, ve
znění pozdějších předpisů: „Řízení vedené z moci úřední správní orgán usnesením zastaví, jestliže
zjistí, že u některého správního orgánu již před zahájením tohoto řízení bylo zahájeno řízení v téže
věci, nebo jestliže v řízení, ve kterém nemohou pokračovat právní nástupci, odpadl jeho důvod,
zejména jestliže účastník zemřel nebo zanikl, anebo zanikla věc nebo právo, jehož se řízení týká.
Toto usnesení se pouze poznamená do spisu.“ Srov. např. Raus, D., Neruda, R. Zákon o ochraně
hospodářské soutěže. Komentář a související české a komunitární předpisy. 2. vydání. Linde Praha
a.s. 2006, str. 194.
184

Srov. Munková, J., Kindl, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 2. vydání.
C.H.Beck. Praha. 2009, s. 127 a 128.
185

186

I když by asi bylo přesnější říci, že česká právní úprava je podobná právní úpravě evropské.
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Nyní v článcích 101 a 102 SFEU – pozn. aut.
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k závěru, že soutěžitel porušil zákaz podnákladových cen, může konstatovat, že
v minulosti došlo k protiprávnímu jednání (viz čl. 7 odst. 1 in fine Nařízení) a může
„svým rozhodnutím nařídit, aby dotyčné podniky a sdružení podniků takové protiprávní
jednání ukončily“ (čl. 7 odst. 1 věta první Nařízení). 188 Komise může rovněž
dominantovi uložit nápravná opatření (také viz čl. 7 odst. 1 věta druhá a třetí Nařízení),
penále, aby jej přinutila ukončit protiprávní jednání (čl. 24 Nařízení), a pokutu, tj.
sankci ukládanou ex post za protiprávní jednání (čl. 23 Nařízení).
Hlavní odlišnosti oproti české úpravě tedy spočívají v tom, že u rozhodnutí
Komise nelze hovořit o obligatorních náležitostech (její rozhodování má v zásadě
fakultativní povahu), a v možnosti Komise uložit penále. Také těmito pravomocemi
Komise se zabývám podrobněji níže. 189

Toto nařízení se může rovněž vztahovat na budoucí jednání, které by mělo podobný účinek jako
předmětné zneužití dominantního postavení. Srov. např. Faull, J., Nikpay, A. The EC Law of
Competition. 2. vydání. Oxford University Press. 2007, m.č. 4.427.

188

Komise a Úřad mohou také za určitých podmínek zasáhnout předběžným opatřením. Tomuto
procesnímu institutu se však v této práci nevěnuji.
189
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2.

Nápravná opatření
Česká i evropská právní úprava umožňují, aby soutěžní orgán uložil soutěžiteli,

který zneužil své dominantní postavení, tzv. opatření k nápravě. Opatření k nápravě lze
uložit nad rámec zákazu protiprávního jednání do budoucna, pokut a penále. Tato
pravomoc vyplývá, jde-li o ÚOHS, z § 20 odst. 4 ZOHS 190 a, jde-li o Komisi, z čl. 7
odst. 1 věty druhé a třetí Nařízení. 191
Z příslušných předpisů nevyplývá, v čem přesně mohou tato opatření spočívat.
Odborná literatura však dovozuje, 192 že taková nápravná opatření mohou záležet
i v relativně méně významných povinnostech uložených danému soutěžiteli, např.
v povinnosti informovat ostatní soutěžitele, že předmětné jednání znamenající zneužití
dominantního postavení bylo ukončeno, případně v povinnosti poskytovat soutěžnímu
orgánu pravidelné informace o vývoji situace na relevantním trhu apod.

Což je poněkud nesystematické, protože § 20 ZOHS jinak v obecné rovině upravuje pravomoc
a působnost Úřadu. Dotčené ustanovení zní: „Je-li zjištěno porušení povinností stanovených v § 3
odst. 1, § 11 odst. 1 [tedy zneužití dominantního postavení – pozn. aut.] nebo § 18 odst. 1, může
Úřad uložit opatření k nápravě, jejichž účelem je obnovení účinné hospodářské soutěže na trhu,
a stanovit přiměřenou lhůtu k jejich splnění. Uložení opatření k nápravě nevylučuje souběžné uložení
pokuty …“.
190

Podle tohoto ustanovení může Komise „ukládat nápravná opatření z hlediska tržního chování
nebo nápravná opatření strukturální, která jsou přiměřená protiprávnímu jednání a nezbytná
k tomu, aby bylo toto jednání účinně ukončeno. Strukturální nápravná opatření mohou být uložena
pouze tehdy, pokud buď neexistuje stejně účinné nápravné opatření z hlediska tržního chování, nebo
pokud by každé takové stejně účinné nápravné opatření z hlediska tržního chování bylo pro dotyčný
podnik větší zátěží než strukturální nápravné opatření.“

191

Nařízení tedy umožňuje Komisi, aby uložila nejenom „nápravná opatření z hlediska tržního
chování“, ale též „nápravná opatření strukturální“. Jak uvádí odborná literatura, tato strukturální
nápravní opatření mohou být vhodná v případech, kdy zneužití dominantního postavení vyvolalo
změnu struktury trhu (srov. Faull, J., Nikpay, A. The EC Law of Competition. 2. vydání. Oxford
University Press. 2007., m.č. 4.433) a mohou být uložena pouze tehdy, pokud „nápravná opatření
z hlediska tržního chování“ nejsou možná nebo by naopak byla pro dotčeného dominanta ještě větší
zátěží. S ohledem na to se domnívám, že ve věcech predatorních cen nebudou taková strukturální
opatření zpravidla na místě (i když ve věci Deutsche Post AG uložila Komise strukturální nápravné
opatření spočívající v povinnosti oddělit fungování dvou původně integrovaných součástí této
společnosti; viz rozhodnutí Komise ze dne 20. března 2001 ve věci COMP/35.141 Deutsche Post
AG. Úř. věst. L 125, 5.5.2001, s. 27–44).
Srov. např. Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competition. 6. vydání. Sweet
& Maxwell. Londýn. 2008, m.č. 13.128 a násl.
192
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V souvislosti s predatorními cenami se nabízí otázka, zda soutěžní orgán může
dominantovi uložit, aby své produkty nabízel za určitou (minimální) cenu. Domnívám
se, že uložení takového nápravného opatření není vyloučené. Ačkoli podle dostupných
informací nebylo v České republice žádné takové opatření přijato, Komise v minulosti
uložila opatření, která se svým účinkem velmi přibližovala danému výsledku. Například
ve věci Tetra Pak II 193 Komise uložila dominantovi, aby se případné cenové rozdíly
jeho produktů mezi členskými státy zakládaly výhradně na tržních podmínkách a aby
nenabízel svým zákazníkům jiné slevy a zvýhodněné platební podmínky než takovém
které jsou založeny na množství odebraných produktů.
Ještě dál šel německý soutěžní orgán (Bundeskartellamt) ve svém rozhodnutí ve
věci letecké společnosti Lufthansa. 194 Společnost Lufthansa, jako dominant na trhu
osobní letecké přepravy z Frankfurtu do Berlína a zpět, snížila své ceny přibližně na
úroveň nového soutěžitele na daném trhu – nízkonákladové společnosti Germania.
Bundeskartellamt dospěl k závěru, že ačkoli ceny obou leteckých dopravců byly
přibližně stejné, Lufthansa se fakticky dopustila „podseknutí“ cen společnosti
Germania, protože za obdobnou cenu nabízela podstatně vyšší standard služeb (širší
nabídka letů, občerstvení na palubě zdarma, více místa na nohy atd.), a že zneužila své
dominantní postavení uplatňováním podnákladových cen. S jistým zjednodušením lze
říci, že Bundeskartellamt v návaznosti na to přikázal společnosti Lufthansa nabízet
letenky z Frankfurtu do Berlína (či zpět) za cenu, která musí být alespoň o 35 € vyšší,
než cena společnosti Germania.
Přesto se domnívám, že soutěžní orgány by měly ukládat takováto nápravná
opatření jen zcela výjimečně. Určení minimální ceny ze strany soutěžního orgánu by
sice bylo relativně účinné, pokud jde o zamezení budoucímu zneužití dominantního
postavení formou podnákladových cen, na druhou stranu by však nevyhnutelně bylo
spojeno s rizikem nepřesností (soutěžní orgán zpravidla není v dobré pozici, aby
kalkuloval „správné“ ceny namísto soutěžitelů a tržních mechanismů). Navíc je zřejmé,
Rozhodnutí ze dne 24. července 1991 ve věci IV/31043 Tetra Pak II. Úř. věst. L 72, 18.3.1992,
s. 1–68.

193

Rozhodnutí německého Bundeskartellamt ze dne 18. 2. 2002 ve věci Deutsche Lufthansa AG, zn.
B
9
–
144/01.
[online]
Dostupné
z http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/
Publikation/EN/Diskussions_Hintergrundpapiere/OECD_2004.09.28PredatoryForeclosure.pdf?__blob=publicationFile&v=4 [cit. 9. 2. 2014].
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že by byl takový postup poměrně rigidní a neumožňoval by dotčenému soutěžiteli
reagovat na vývoj situace na trhu. Pokud by například skokově stoupla cena surovin
potřebných k výrobě, mohla by se minimální cena stanovená soutěžním orgánem stát
cenou podnákladovou, protože výnosy by nemusely pokrýt rozhodné hranice nákladů.
Současně by stanovení „správné“ minimální ceny znemožnilo dotčenému soutěžiteli
reagovat na nové nabídky konkurentů a zcela by potlačilo soutěž v ceně (konkurenti by
přesně věděli, jaké ceny mají stanovit, aby byli levnější než dominantní soutěžitel, aniž
by se museli obávat, že dominant tyto jejich nízké ceny dorovná). Dále se může stát, že
soutěžitel, jemuž byla určitá minimální cena uložena, záhy přijde o dominantní
postavení na relevantním trhu, přičemž v takovém případě již nedává smysl, aby byl
tento soutěžitel vázán pravidly proti zneužití dominantního postavení. V neposlední
řadě se domnívám, že účelem soutěžního práva není nahrazovat cenovou regulaci.
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3.

Závazky ve prospěch obnovení účinné hospodářské
soutěže
Jak v řízení před Úřadem tak v řízení před Komisí může dominant za určitých

podmínek zabránit nepříznivým následkům, o kterých se zmiňuji výše v kapitole 1
(především jde o uložení pokuty), 195 a to pokud soutěžnímu orgánu navrhne „závazky
ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže, které jsou dostatečné pro ochranu
hospodářské soutěže a jejichž splněním se odstraní závadný stav“, a pokud „zneužití
dominantního postavení nemělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže“
(srov. § 11 odst. 3 ZOHS a dále podobnou úpravu v článku 9 odst. 1 Nařízení 196).
Pokud soutěžní orgán považuje navržené závazky za dostatečné (tzn. pokud je
přijme), nevydává rozhodnutí, kterým by deklaroval, že došlo k porušení zákazu
zneužití dominantního postavení. 197 Jestliže soutěžní orgán neshledá navržené závazky
dostatečnými, sdělí dominantnímu podniku důvody pro tento svůj závěr a pokračuje
v řízení.
Závazky ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže je třeba odlišovat od
opatření k nápravě (viz shora v kapitole 2). Jak například uvádí Úřad, 198 „opatření
Není teoreticky vyloučeno, aby soutěžní orgán uložil opatření k nápravě (viz kapitolu 2 shora),
i když zároveň přijme závazky ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže, a neuloží tedy
pokutu. V praxi by však takový postup byl zřejmě ojedinělý.
195

„Pokud Komise zamýšlí přijmout rozhodnutí, které nařizuje ukončení protiprávního jednání,
a dotyčné podniky nabídnou Komisi závazky takové povahy, že reagují na její výhrady, může Komise
svým rozhodnutím prohlásit tyto nabídky pro dotyčné podniky za závazné. Takové rozhodnutí může
být přijato na dobu určitou a musí konstatovat, že pominuly důvody pro zásah Komise.“
196

Je zajímavé, že ačkoli evropská úprava účinná před Nařízením neobsahovala pravidla umožňující
takový postup, Komise přesto daným způsobem postupovala a množství případů bylo uzavřeno při
neformálních jednáních s podezřelými soutěžiteli, která byla uskutečněna ještě před zahájením
samotného řízení (srov. Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competition.
6. vydání. Sweet & Maxwell. Londýn. 2008, m.č. 13.113).
Určitý rozdíl mezi postupem Úřadu a Komise spočívá v tom, že zatímco Úřad v takovém případě
zastavuje řízení, aniž by plnění navržených závazků výslovně ukládal rozhodnutím, Komise vydává
rozhodnutí, kterým dané závazky prohlašuje za závazné.
197

Srov. Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o alternativním řešení některých
soutěžních
problémů;
nedatováno,
str.
6.
[online]
Dostupné
z http://www.uohs.cz/download/Legislativa/HS/SoftLaw/Alternativni_reseni_souteznich_problemu.
pdf [cit. 9. 2. 2014].
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k nápravě jsou komplementárním institutem, k jehož použití může Úřad fakultativně
přistoupit tehdy, jestliže dospěje k závěru, že samotná autoritativní deklarace
protisoutěžního jednání spolu s jeho zákazem do budoucna, ani případné uložení sankce
ve formě pokuty podle § 22 odst. 2 ZOHS nepředstavují dostatečná opatření k dosažení
účelu zákona. Z povahy věci se jedná o uložení povinností, prostřednictvím nichž je
specifikována povinnost navrácení v předešlý stav vyplývající z paralelního výroku
o zákazu určitého jednání a z obecné povinnosti zdržet se nezákonného jednání.
Z povahy vztahu obou institutů, tj. závazků a opatření k nápravě, tedy vyplývá, že
v případě, kdy Úřad závazky navržené účastníky řízení neshledá samy o sobě
dostatečnými k odstranění závadného stavu, může, pokud jsou k tomu splněny zákonné
předpoklady, obsahem i formou podobná opatření uložit jako opatření k nápravě.“
Institut závazků ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže je projevem
zásady subsidiarity správního trestání, když zákonodárce z pochopitelných důvodů
upřednostňuje nápravu závadného stavu uskutečněnou samotným delikventem před
sankcionováním protiprávního jednání, které by samo o sobě sice mohlo vést k uložení
spravedlivého trestu, ale nikoli k nápravě závadného stavu. Proto se v těchto
souvislostech někdy hovoří o „partnerském přístupu“ mezi soutěžním orgánem
a soutěžitelem. 199
Uvedený způsob alternativního řešení následků zneužití dominantního postavení
však není možný ve všech případech, protože existují soutěžní problémy, které nelze
účinně řešit jinak než sankcí. 200 Například „z rozhodovací praxe Úřadu vyplývá, že
navržené závazky musí být takového charakteru a intenzity, že jejich splnění je schopno
samo o sobě ospravedlnit zastavení probíhajícího správního řízení směřujícího
k uložení správní sankce za jednání, jež je považováno za správní delikt, bez toho, že by
bylo vydáno rozhodnutí o tom, že tento správní delikt skutečně spáchán byl. Jedná se
o výjimečnou situaci, kdy z pohledu ochrany soutěže existuje objektivní možnost
okamžitého a úplného vyřešení závadné situace založené protisoutěžním jednáním
a zájem na takovém řešení převáží zájem na potrestání soutěžitele, jenž se takového
jednání dopustil, a s tím spojený zájem na právní jistotě třetích osob. Při úvahách

199

Srov. tamtéž, str. 1.

200

Srov. tamtéž, str. 2.
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o přijetí závazků je třeba zohlednit skutečnost, že rozhodnutím o závazcích se určitým
způsobem komplikuje právní situace subjektů, jež byly protisoutěžním jednáním
postiženy, ať se jedná o spotřebitele, zákazníky či konkurenty účastníků řízení (tzv. třetí
strany), neboť v rozhodnutí Úřadu není deklarována protizákonnost jednání příslušných
soutěžitelů. Takové třetí strany pak v řízeních před civilními soudy nemohou spoléhat na
to, že otázka toho, zda byl spáchán správní delikt a kdo jej spáchal, již byla jako
předběžná otázka závazně vyřešena, a musí tyto základní podmínky uplatnění
soukromoprávní odpovědnosti za protisoutěžní jednání prokázat samy.“ 201
Právní předpisy neupravují, v čem přesně mají spočívat navržené závazky. Jak
dovozuje odborná literatura, 202 „k efektivnímu fungování tohoto modelu je nezbytné, aby
soutěžitelé těmito závazky odstranili závadný stav, který na trhu svým jednáním vyvolali,
a aby tyto závazky bylo možno kvalifikovat jako dostatečné z pohledu ochrany
hospodářské soutěže“. S ohledem na to by povaha navržených závazků měla vycházet
z daných výhrad soutěžního orgánu a měla by na ně reagovat způsobem vycházejícím
z individuálních okolností případu. Neexistují tedy žádné všeobecně akceptovatelné
závazky, které by bylo možné použít bez ohledu na předmět řízení.
Ve věcech podnákladových cen budou takové závazky většinou spočívat ve
zvýšení cen dotčených produktů a případně také v dalších opatřeních, například ve
snížení kapacity uváděné na trh (jak jsem uvedl shora, navýšení kapacity bývá jedním
z průvodních indikátorů predace).
Přijetí závazků ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže však podle
ZOHS nepřichází v úvahu tam, kde zneužití dominantního postavení mělo za následek
podstatné narušení hospodářské soutěže. 203 Jak uvádí odborná literatura, 204 „při výkladu
tohoto ustanovení je nutno vycházet z předpokladu, že každé zneužití dominantního
postavení má z povahy věci za následek narušení hospodářské soutěže. Překážkou
aplikace [dotčeného institutu] však bude pouze skutečnost, že v daném případě došlo ke

201

Srov. tamtéž, str. 4 a 5.

Raus, D., Neruda, R. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář a související české
a komunitární předpisy. 2. vydání. Linde Praha a.s. 2006, s. 197.
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Viz § 11 odst. 3 a contrario.

Raus, D., Neruda, R. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář a související české
a komunitární předpisy. 2. vydání. Linde Praha a.s. 2006, s. 200.
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kvalifikovaným negativním důsledkům zneužití dominantního postavení, totiž že v jeho
důsledku byla soutěž narušena podstatně. […] Nestačí potencialita podstatného
narušení soutěže; takový následek musel na relevantním trhu skutečně nastat. […]
Podstatné narušení soutěže nepochybně nastává tehdy, pokud jednání dominantního
soutěžitele zabránilo vstupu nových soutěžitelů na trh nebo vedlo k jejich eliminaci
z trhu s následkem faktické monopolizace trhu“.
Nezbytnou a přirozenou podmínkou uplatnění institutu závazků ve prospěch
obnovení účinné hospodářské soutěže je aktivita na straně účastníka řízení – soutěžitele
podezřelého z predatorního jednání (to platí jak pro řízení před ÚOHS tak i pro řízení
před Komisí). Tohoto soutěžitele však nic nenutí, aby dané závazky navrhl, a může se
tedy zcela volně rozhodnout, zda se pokusí odvrátit možné negativní rozhodnutí (včetně
uložení pokuty) navržením závazků, nebo zda bude výhrady soutěžního orgánu
konfrontovat ve správním řízení a případně též později před správními (komunitárními)
soudy. Při rozhodování, zda závazky navrhnout, může v řízení před Úřadem hrát roli
také skutečnost, že návrh závazků je pro účastníka řízení závazný. „Poté, co byl návrh
závazků předložen Úřadu, nemohou účastníci řízení pokračovat v jednání, které Úřad
ve sdělení výhrad označil za závadné […] a musí postupovat v souladu s navrženými
závazky.“ 205 Uvedené však neplatí pro řízení před Komisí, která přijímá závazky
samostatným rozhodnutím.
V této souvislosti je rovněž zajímavá otázka, zda účastník řízení (soutěžitel
podezřelý ze zneužití dominantního postavení) může dané závazky navrhnout již
bezprostředně po zahájení správního řízení nebo zda musí se svým návrhem vyčkávat až
do okamžiku, kdy mu soutěžní orgán sdělí své výhrady formou sdělení výhrad (tzv.
statement of objections). Jedná se o dokument, který soutěžní orgán zasílá účastníku
řízení ještě před vydáním samotného meritorního rozhodnutí, a to v případech, kdy
soutěžní orgán směřuje k závěru, že došlo ke zneužití dominantního postavení. Tento
dokument je zpravidla výsledkem detailní analýzy relevantního trhu a jednání daného
soutěžitele na něm, a jako takový je vydáván až po delší době od zahájení řízení.

Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o alternativním řešení některých soutěžních
problémů; nedatováno; str. 6. [online] Dostupné z http://www.uohs.cz/download/
Legislativa/HS/SoftLaw/Alternativni_reseni_souteznich_problemu.pdf [cit. 9. 2. 2014].
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Na úrovni práva EU se zdá být odpověď na tuto otázku vyřešená, neboť Komise
v minulosti přijala závazky navržené jak před sdělením výhrad, tak i poté. V případech,
kdy se tak stalo před formálním sdělením výhrad, soutěžitelé reagovali na neformální
dopis, který jim Komise zaslala a ze kterého její výhrady vyplývaly. 206
Česká právní úprava na položenou otázku výslovně neodpovídá. V § 11 odst. 4
ZOHS se stanoví, že závazky může účastník řízení navrhnout Úřadu nejpozději do 15
dnů ode dne, kdy mu Úřad doručil sdělení výhrad s tím, že k pozdějším návrhům Úřad
přihlédne jen v případech hodných zvláštního zřetele. Z toho by bylo možné nepřímo
dovozovat, že účastník řízení může závazky navrhnout teprve v návaznosti na sdělení
výhrad. Domnívám se však, že takový výklad by nebyl správný. Jak potvrzuje odborná
literatura, 207 institut závazků ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže vychází
mimo jiné ze zásady procesní ekonomie, respektive ze zájmu šetřených soutěžitelů na
urychleném vydání takového rozhodnutí, ze kterého bude vyplývat, že neporušili zákon
(řízení, v jehož rámci se přezkoumává možné zneužití dominantního postavení, bývá
zpravidla velmi náročné, a to jak pro soutěžní orgán, tak pro účastníka řízení). Proto by
nebylo správné, respektive by odporovalo uvedenému účelu, kdyby účastník řízení
musel za všech okolností vyčkávat na sdělení výhrad ze strany Úřadu.
Zbývá dodat, že i když soutěžní orgán navržené závazky akceptuje, může
později znovu zahájit řízení a vydat rozhodnutí o tom, že došlo ke zneužití
dominantního postavení (a tedy uložit příslušné sankce), jestliže (i) se podstatně
změnily podmínky, které byly pro přijetí závazků rozhodné, (ii) soutěžitel jedná
v rozporu s těmito závazky, nebo (ii) závazky byly přijaty na základě nepravdivých
nebo neúplných podkladů, údajů a informací (srov. § 11 odst. 5 ZOHS a dále velmi
podobnou úpravu v čl. 9 odst. 2 Nařízení 208).
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Srov. Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competition. 6. vydání. Sweet
& Maxwell. Londýn. 2008, m.č. 13.115.
Např. Bednář, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže s komentářem a předpisy souvisícími.
2. vydání. Linde Praha. 2006, s. 64.
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„Komise může na žádost nebo z vlastního podnětu znovu zahájit řízení:

a) pokud došlo k podstatné změně některé skutečnosti, na níž bylo rozhodnutí založeno,
b) pokud dotyčné podniky jednají v rozporu se svými závazky nebo
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4.

Pokuty a penále za zneužití dominantního postavení
a. Úvodem k pokutám
Za porušení zákazu zneužití dominantního postavení formou podnákladových

cen, jak bylo popsáno v předchozích částech této práce, mohou soutěžní orgány uložit
velmi vysoké pokuty. Základní pravidla pro ukládání těchto pokut stanovená v českém
právu jsou velmi podobná pravidlům, která vyplývají z práva EU.
Podle § 22a odst. 1 písm. c) ZOHS platí, že „právnická nebo podnikající fyzická
osoba se jako soutěžitel dopustí správního deliktu tím, že […] v rozporu s § 11 odst. 1
zneužije své dominantní postavení“. Podle druhého odstavce téhož ustanovení se za
uvedený správní delikt uloží pokuta do 10.000.000,- Kč nebo 10 % z čistého obratu
dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. Ustanovení § 22 ZOHS
obsahuje obdobnou úpravu, pokud jde o přestupky nepodnikajících fyzických osob.
Nicméně vzhledem k tomu, že se daného přestupku nemůže dopustit kterákoli fyzická
osoba, ale jen ta, která je soutěžitelem (srov. dikci §22 odst. 1 ZOHS: „fyzická osoba se
jako soutěžitel dopustí přestupku“), zůstává případná aplikace tohoto ustanovení spíše
v teoretické rovině, není-li přímo z povahy věci vyloučena. Není mi známo, že by se
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či Komise kdy zabývali případem, v němž by
zkoumali,

zda

se

nepodnikající

fyzická

osoba

dopustila

porušení

zákazu

podnákladových cen. 209
c) pokud bylo rozhodnutí založeno na neúplných, nesprávných nebo zavádějících informacích
stran.“
Jak uvádí komentářová literatura, taková fyzická osoba „musí tedy splňovat předpoklady
soutěžitele vymezené v § 2 odst. 1, musí se buď účastnit hospodářské soutěže, nebo ji svou činností
ovlivňovat. Podle shodného mínění komentářů i literatury musí vyvíjet hospodářskou činnost, tzn.
nabízet své zboží nebo služby na určitém trhu. Nemůže být zaměstnancem, protože zaměstnanci
nemají potřebnou ekonomickou samostatnost. Nesmí být podnikatelem, protože pak by pro ni bylo
směrodatné ustanovení § 22a, které se vztahuje na správní delikty podnikajících fyzických osob.
Zároveň by měla vzhledem k jiným ustanovením zákona (§ 3 odst. 1 věta in fine) vyvíjet
hospodářskou činnost v takovém rozsahu, aby mohla podstatně ovlivňovat hospodářskou soutěž,
protože jinak na ni ustanovení zákona vůbec nedopadají. Důvodová zpráva neuvádí žádný příklad,
kdy by se nepodnikající fyzická osoba jako soutěžitel mohla účastnit hospodářské soutěže nebo
soutěž svou činností ovlivňovat některým z dále specifikovaných závadných protisoutěžních
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Na úrovni práva EU upravuje ukládání pokut za porušení zákazu predatorních
cen Nařízení. Podle článku 23 odst. 2 písm. a) Nařízení může Komise uložit soutěžiteli
pokutu, pokud se úmyslně nebo z nedbalosti dopouští jednání v rozporu s články 81
nebo 82 Smlouvy (tj., mimo jiné, porušuje zákaz predace; v současné době se jedná
o články 101 a 102 SFEU). Nařízení také stanoví, že pokuta u každého podniku
a sdružení podniků podílejících se na protiprávním jednání nesmí přesáhnout 10 % jeho
celkového obratu za předchozí hospodářský rok. Na rozdíl od ZOHS však neumožňuje
uložit pokutu, jejíž výše by nebyla odvislá od obratu sankcionovaného soutěžitele
(naproti tomu srov. dikci § 22a odst. 2 ZOHS: „pokuta do 10 000 000 Kč nebo 10 %
z čistého obratu“; touto problematikou se podrobněji zabývám níže).
Pokud uvedené předpisy hovoří o obratu soutěžitele, má se tím na mysli celkový
obrat (za všechny produkty celosvětově). V praxi je však výše pokut určována nikoli
podle tohoto celkového obratu, ale s ohledem na obrat vztahující se k relevantnímu trhu,
na němž došlo k porušení soutěžních předpisů. Také touto otázkou se zabývám
podrobněji níže.
Nelze vyloučit, že jednání určitého dominantního soutěžitele by mohlo podléhat
jak ZOHS, tak i SFEU (pokud by Evropská komise dospěla k závěru, že jednání
dominanta by mohlo ovlivnit společný evropský trh). 210 Prakticky to znamená, že
jednání dominanta by mohlo být předmětem případného šetření a sankcí jak ze strany
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak i Evropské komise. Možnost souběžné
aplikace evropského a českého soutěžního práva byla již připuštěna rozhodovací
praxí, 211 a je tedy možný paralelní postih ze strany Úřadu (nad rámec postihu ze strany
Komise) za delikt spočívající v porušení českého i evropského soutěžního práva
(spáchaný v jednočinném souběhu). V takovém případě by ovšem mělo být zajištěno, že
dominant nebude sankcionován dvakrát za totéž jednání, tedy že nedojde k porušení
zásady ne bis in idem.
jednání“. Citováno z Munková, J., Kindl, J. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář.
2. vydání. C.H.Beck. Praha. 2009, s. 349 a násl.
Srov. k tomu např. rozhodnutí Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. listopadu 1983 ve věci 322/81
NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin proti Komisi. Sb. rozh. 1983, s. 3461.
210

Srov. rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 12. 3. 2007 ve věci společnosti RWE Transgas, a.s.,
sp. zn. R 98/2006. [online] Dostupné z http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirkyrozhodnuti.html [cit. 2. 2. 2014].
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b. Obecná východiska pro určení výše pokut
Pokuty za porušení zákazu predatorních cen mohou být potenciálně velmi
vysoké. Přesto lze z příslušných předpisů vyčíst pouze obecné indicie, ze kterých by
měly soutěžní orgány vycházet při ukládání pokut. Podle § 22b odst. 2 ZOHS se při
určení výměry pokuty „přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu
jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.“ Dále se
přihlédne k jednání daného soutěžitele v průběhu řízení před Úřadem „a jeho snaze
odstranit škodlivé následky správního deliktu“. Nařízení neobsahuje ani takto obecnou
úpravu, když z jeho článku 23 odst. 3 pouze vyplývá, že „při stanovování výše pokuty
se přihlíží k závažnosti a k délce trvání protiprávního jednání“. Výše pokut ukládaných
za protisoutěžní jednání tedy není v příslušných právních předpisech přesně stanovena,
naopak závisí na úvaze soutěžních orgánů. 212
Při použití této volné úvahy si však soutěžní orgány nemohou počínat libovolně,
ale musejí vyjít ze všech hledisek, která mohou být relevantní v daném konkrétním
případě (z nichž některá jsou příkladmo uvedena ve shora citovaných ustanoveních),
musejí v souladu s logickým uvažováním dospět k rozhodnutí o výši pokuty a tuto svou
kalkulaci náležitě odůvodnit. 213 Přitom musejí respektovat obecné zásady výkonu
veřejné správy jako například zásadu proporcionality, nediskriminace a princip
legitimních očekávání.
S ohledem na to sestavila Komise Pokyny pro výpočet pokut. 214 Na úrovni
českého práva vydal Úřad Zásady postupu při stanovování výše pokut. 215 Uvedené
Srov. např. Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competition. 6. vydání. Sweet
& Maxwell. Londýn. 2008, m.č. 13.145.
212

Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.10.1992 ve věci sp.zn. 6 A 6/92
(publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod Rc 39/94): „Správní uvážení je
soudem přezkoumatelné a správní orgán si při nemůže počínat zcela libovolně; to by bylo v rozporu
s charakterem státní správy jako činnosti podzákonné a zákonem řízené. Determinace správního
uvážení zákonem však neznamená jeho úplnou negaci. Zákon vytváří kritéria, podle nichž a v jejich
rámci se může uskutečnit volba včetně výběru a zjišťování těch skutečností konkrétního případu,
které nejsou správní normou předpokládány, ale uvážením správního orgánu jsou uznány za
potřebné pro volbu jeho rozhodnutí.“

213

214

Srov. seznam zkratek na konci této práce.
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dokumenty, kterými se budu zabývat ve větších podrobnostech níže, nepředstavují sice
normativní právní akty v klasickém slova smyslu (jedná o tzv. soft law), nicméně jejich
praktický význam je značný. Tuto skutečnost potvrzuje i evropská judikatura, a to právě
s ohledem na princip ochrany legitimních očekávání. 216
Princip legitimních očekávání nelze chápat tak, že soutěžitelům by za typově
shodná porušení zákazu podnákladových cen musela být vždy uložena stejná pokuta
(respektive pokuta ve výši stejného procenta z obratu). 217 Například evropské soudy
v minulosti potvrdily závěr, že Komise je oprávněna zvýšit obecnou (dalo by se říci
dosud obvyklou) úroveň ukládaných pokut, jestliže je to nutné s ohledem na četnost
výskytu porušení soutěžních předpisů. 218 Domnívám se však, že excesivní vybočení
z principů shora uvedeného soft law by mělo být důvodem nezákonnosti rozhodnutí
soutěžního orgánu a mělo by vést k jeho zrušení v rámci soudního přezkumu.

c. Obrat jako vhodné východisko pro určení výše pokuty?
Určování výše pokuty v závislosti na obratu sankcionovaného soutěžitele není
všeobecně přijímáno jako bezvadné řešení. 219 Neexistuje totiž žádný objektivní důvod,
proč by se výše pokuty měla určit právě tímto způsobem. Obrat soutěžitele sám o sobě
nijak nevyjadřuje závažnost protisoutěžního deliktu. Nelze ani přehlédnout, že
v některých odvětvích (např. ve stavebnictví) je obrat relativně vysoký vzhledem
k dosahovanému zisku (tj., laicky řečeno, podnikatel musí na určitou výši zisku
uskutečnit relativně vyšší obrat), zatímco v jiných odvětvích je tomu opačně (například
v poradenství). Pravidlo odvozující výši pokuty od obratu tedy znevýhodňuje
soutěžitele v prve uvedených odvětvích.

215

Ibid.

Srov. např. rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 27. září 2006 ve věci T-59/02 Archer Daniels
Midland Co. proti Komisi. Sb. rozh. 2006, s. II-03627, odst. 43.
216

217

Ibid.
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Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competition. 6. vydání. Sweet & Maxwell.
Londýn. 2008, m.č. 13.145 a tam odkazovaná rozhodnutí.
Srov. např. Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competition. 6. vydání. Sweet
& Maxwell. Londýn. 2008, m.č. 13.148.
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Domnívám se však, že ačkoli lze nalézt argumenty proti používání obratu jako
východiska pro určení výše daných pokut, jedná se zřejmě o nejlepší (či nejméně
špatné) řešení. Není mi znám žádný jiný koncept, který by lépe adresoval účel sankcí za
zneužití dominantního postavení.

d. Výpočet pokut
Zásady postupu při stanovování výše pokut konstatují, že „pokutu lze uložit
v rozmezí do 10,000.000,- Kč nebo do 10 % čistého obratu za poslední ukončené účetní
období příslušného soutěžitele, a to podle toho, která částka je vyšší. Znamená to, že jeli ukládána pokuta ve výši převyšující 10,000.000,- Kč, nesmí současně překročit 10 %
čistého obratu pokutovaného soutěžitele, a naopak – překračuje-li 10 % obratu, nesmí
zároveň překročit částku 10,000.000,- Kč.“ 220 V tom zároveň spočívá hlavní odlišnost
oproti Pokynům pro výpočet pokut. Jak vyplývá ze shora citovaných právních předpisů,
Komise nemůže na rozdíl od ÚOHS uložit pokutu, jejíž výše by nebyla odvislá od
obratu sankcionovaného soutěžitele.
Tento rozdíl pravděpodobně reflektuje skutečnost, že Komise se může zabývat
pouze takovými případy zneužití dominantního postavení, které mohou ovlivnit
společný evropský trh. Lze tedy předpokládat, že v takových případech bude obrat
dotčených dominantních podniků natolik velký, že pokuta vypočtená jako podíl z obratu
bude ve všech případech dostatečně vysoká a splní svůj účel. 221
V ostatních rysech vycházejí jak Pokyny pro výpočet pokut, tak Zásady postupu
při stanovování výše pokut ze stejných principů a obsahují již jen dílčí odlišnosti.
Při rozhodování o výši konkrétní pokuty přihlédnou soutěžní orgány zejména
k závažnosti,222 případnému opakování a délce trvání porušování zákona. Vezmou
v potaz i subjektivní stránku deliktu, tedy skutečnost, zda k porušení zákona došlo

220

Srov. odstavec 6 Zásad postupu při stanovování výše pokut.

Je však třeba dodat, že v dosavadní rozhodovací praxi ÚOHS se nevyskytl žádný případ, kdy by
ÚOHS udělil pokutu převyšující 10 % obratu dominantního podniku, avšak menší než 10.000.000,Kč.
221

222

Jak vyplývá ze shora citovaného § 22b odst. 2 ZOHS.
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úmyslným jednáním soutěžitele či pouze z nedbalosti. Současně by pokuta měla být
stanovena v takové výši, která má odrazující účinek, a to nejen s cílem potrestat
konkrétního soutěžitele (tzv. odrazující účinek na konkrétní podnik), ale i s cílem
odradit ostatní soutěžitele od zahájení nebo dalšího provádění jednání, které je
v rozporu s dotčenými předpisy (tzv. obecný odrazující účinek). 223
Ze Zásad postupu při stanovování výše pokut i z Pokynů pro výpočet pokut
shodně vyplývá, že konkrétní výše pokuty by měla být určena ve dvou krocích. Nejprve
se určí tzv. základní výše pokuty, která je pak případně upravena směrem nahoru nebo
dolů.
Základní výše pokuty se stanoví dle obratu dosaženého dotčeným soutěžitelem
z prodeje zboží či služeb, jichž se predace týká, a to na vymezeném geografickém
relevantním trhu za poslední ukončený hospodářský rok. 224 Soutěžní orgány by tedy
neměly vycházet z celkového ročního obratu dominanta (což by v mnoha případech,
zejména u soutěžitelů podnikajících na více trzích, vedlo ke stanovení zcela
nepřiměřených pokut), ale pouze z obratu vztahujícího se k sankcionovanému porušení
zákazu predatorních cen. „Do obratu se pro účely výpočtu pokuty započítává pouze
obrat dosažený soutěžitelem, jenž se porušení zákona dopustil, nikoliv např. též obrat
osob jím kontrolovaných.“ 225
V praxi může být obtížné tento obrat určit, a to zejména u soutěžitelů
podnikajících na více trzích. Proto také ze Zásad postupu při stanovování výše pokut
(odstavec 19) a z Pokynů pro výpočet pokut (bod 15) vyplývá, že při určování
předmětného obratu se bude vycházet z informací, které jsou soutěžnímu orgánu
k dispozici a které mají nejvyšší vypovídací schopnost. Jestliže takové informace
poskytnuté soutěžitelem jsou neúplné, zjevně nepravdivé či jinak nedůvěryhodné, určí
soutěžní orgán obrat na základě částečných informací, které získal od dotčeného
soutěžitele, a/nebo na základě jakékoli jiné informace, kterou považuje za relevantní
(např. odhadem odborníka z příslušného oboru). Určení naprosto přesné výše obratu

223

Srov. Pokyny pro výpočet pokut, bod 4.

ÚOHS pro tuto hodnotu používá označení „hodnota prodejů“, Komise pak označení „hodnota
tržeb“.
224

Raus, D., Neruda, R. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář a související české a
komunitární předpisy. 2. vydání. Linde Praha a.s. 2006, s. 465.
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tedy není nezbytnou podmínkou toho, aby soutěžní orgány mohly pokutu uložit,
respektive vypočíst.
Základní výše pokuty se dále odvíjí od závažnosti protiprávního jednání.
Vyhodnocení závažnosti se provede individuálně pro každý typ protiprávního jednání
a přihlédne se přitom ke všem důležitým okolnostem případu (určí se např. s ohledem
na geografický rozsah, skutečné dopady na soutěž a spotřebitele apod.). Podíl obratu,
k němuž se bude přihlížet, se podle Pokynů pro výpočet pokut bude obvykle pohybovat
na stupnici do 30 % (přičemž u nejzávažnějších deliktů, mezi které však podle Pokynů
pro výpočet pokut nepatří predatorní ceny, se bude blížit této třicetiprocentní hranici).
Podle Zásad postupu při stanovování výše pokut bude výchozí podíl obratu
představovat 3 % u velmi závažných deliktů (mezi které může podle těchto Zásad
predace spadat, pokud má výrazný dopad na širší skupinu spotřebitelů) a 1 %
u závažných deliktů (kam budou zpravidla spadat ostatní případy predatorních cen).
Evropské Pokyny pro výpočet pokut tedy v obecné rovině počítají s ukládáním
vyšších pokut (pokut představujících vyšší procento z obratu), než české Zásady
postupu při stanovování výše pokut.
S jistým zjednodušením dále platí, že částka vypočtená shora popsaným
způsobem se následně vynásobí počtem let, během nichž zneužívání dominantního
postavení probíhalo. 226 Tím je výpočet základní výše pokuty dokončen.
Základní výše pokuty je následně upravována, a to zejména s ohledem na
přitěžující a polehčující okolnosti. Výčet polehčujících a přitěžujících okolností
uvedený v Pokynech pro výpočet pokut a v Zásadách postupu při stanovování výše
pokut je demonstrativní a soutěžní orgány by tedy měly přihlížet i k jiným než tam
vyjmenovaným okolnostem. 227
Za přitěžující okolnost se například považuje, že soutěžitel se podle
pravomocného rozhodnutí v minulosti dopustil jednání narušujícího soutěž (přičemž za
Pokyny (Evropské Komise) pro výpočet pokut a Zásady postupu Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže při stanovování výše pokut v tomto směru obsahují dílčí odlišnosti, kterými se však již
nezabývám. Podrobněji srov. bod 24 Pokynů pro výpočet pokut a odstavec 31 Zásad postupu při
stanovování výše pokut.

226

227

Srov. Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competition. 6. vydání. Sweet
& Maxwell. Londýn. 2008, m.č. 13.171.
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zvlášť přitěžující se považuje, pokud se v minulosti dopustil typově shodného jednání),
dále skutečnost, že dominant odmítal se soutěžním orgánem spolupracovat či jinak
bránil průběhu šetření, a například též to, že soutěžitel pokračoval v protisoutěžním
jednání i poté, co soutěžní orgán zahájil v dané věci řízení. 228 Úřad ve svých Zásadách
postupu při stanovování výše pokut uvádí, že při zohlednění všech přitěžujících
okolností může být základní výše pokuty zvýšena celkem až o 50 %. Pokyny pro
výpočet pokut takové procentuální vyjádření neobsahují.
Za polehčující okolnost se například považuje, že dominant své protiprávní
jednání ukončil ještě před zahájením šetření, případně bezprostředně po prvním úkonu
soutěžního orgánu či po kontrole provedené soutěžním orgánem, dále že dominant
porušil zákon nedbalostně, případně že spolupracuje se soutěžním orgánem nad rámec
zákonem stanovené povinnosti. V evropské rozhodovací praxi byla za polehčující
považována i skutečnost, že protisoutěžní jednání dominanta bylo vyvoláno
či podpořeno veřejnými orgány (například tím způsobem, že dominant své ceny prve
konzultoval s příslušnými správními orgány, které k těmto cenám neměly výhrady). 229
Podobně lze za polehčující okolnost považovat nejistotu ohledně výkladu použitelné
právní úpravy, což však bude v současné době u predatorních cen zřejmě výjimečné
(mohlo by se tak stát například v situaci, kdy by daný případ byl prvním svého druhu).
Není překvapivé, že soutěžitelé se v minulosti pokoušeli uplatnit množství
polehčujících okolností, které však nebyly akceptovány ze strany soutěžních orgánů. 230
Jednalo se například o tvrzení, že sankcionované jednání bylo ojedinělé a že o něm
vedení soutěžitele nevědělo, že takové jednání ve skutečnosti nepřineslo dominantovi
zisk, že šlo o reakci na „cenovou válku“ nebo že došlo k propuštění zaměstnanců
odpovědných za protisoutěžní jednání.
Úřad ve svých Zásadách postupu při stanovování výše pokut uvádí, že při
zohlednění všech polehčujících okolností může být základní výše pokuty snížena až
o 50 %. Pokyny pro výpočet pokut takové procentuální vyjádření neobsahují.
Srov. např. Van Bael, I. Bellis, J.-F. Competition Law of the European Community. 5. vydání.
Kluwer Law International. Haag. 2009, s. 1108.
228
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Srov. Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competition. 6. vydání. Sweet
& Maxwell. Londýn. 2008, m.č. 13.168.

230

Srov. Van Bael, I. Bellis, J.-F. Competition Law of the European Community. 5. vydání. Kluwer
Law International. Haag. 2009, s. 1114 a tam odkazovaná rozhodnutí.
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Při aplikaci přitěžujících a polehčujících okolností je však třeba brát v úvahu
zákaz dvojího přičítání. To znamená, že je nutné se vyvarovat, aby určitá okolnost byla
zohledněna jako přitěžující či polehčující, ačkoli k ní již bylo přihlédnuto v jiném
ohledu, například při analýze, zda daný protisoutěžní delikt kategorizovat jako velmi
závažný či „pouze“ jako závažný (viz shora).
Ze Zásad postupu při stanovování výše pokut a Pokynů pro výpočet pokut
vyplývají též další okolnosti, které mohou vést k nárůstu základní výše pokuty.
Například by soutěžní orgány měly věnovat pozornost tomu, aby pokuty měly
dostatečně odrazující účinek. 231 Proto může dojít ke zvýšení pokuty soutěžitelům, kteří
mají zvláště vysoký obrat podstatně přesahující tržby za zboží a služby, jichž se dané
protiprávní jednání týká (tj. typicky u soutěžitelů, kteří působí na více trzích). Soutěžní
orgány by dále měly vzít v úvahu nutnost navýšit pokutu tak, aby převýšila nezákonný
zisk uskutečněný díky protiprávnímu jednání, jestliže je možné odhadnout tento zisk.232
Naopak za určitých (poměrně omezených) okolností může dojít ke snížení
pokuty, jestliže se daný dominant nachází v platební neschopnosti 233 (dominant ale musí
doložit jak skutečnost, že není schopen zaplatit, tak i specifický ekonomický či sociální
kontext odůvodňující snížení pokuty; pouhá neschopnost zaplatit není dostatečná 234).
Podobně lze v některých případech uložit symbolickou pokutu. 235
Je tedy zřejmé, že Zásady postupu při stanovování výše pokut a Pokyny pro
výpočet pokut představují určité vodítko, které by mělo (s ohledem na shora uvedenou
zásadu legitimního očekávání) umožnit přibližný odhad pokuty, která hrozí za spáchání
protisoutěžních deliktů, tj. i za aplikaci predatorních cen. Tyto dokumenty ÚOHS

Srov. Pokyny (Evropské Komise) pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a)
nařízení č. 1/2003. Úř. věst. C 210, 1.9.2006, bod 30.
231

232

Srov. tamtéž, bod 31.

233

Srov. tamtéž, bod 35.

234

Srov. Van Bael, I. Bellis, J.-F. Competition Law of the European Community. 5. vydání. Kluwer
Law International. Haag. 2009, s. 1116.
Například pokud sankcionovaný soutěžitel v důsledku své špatné finanční situace opustil
relevantní trh. Srov. např. Pokyny pro výpočet pokut, bod 36. Dále srov. Bellamy, C., Child, G.
European Community Law of Competition. 6. vydání. Sweet & Maxwell. Londýn. 2008, m.č.
13.179 a tam odkazovaná rozhodnutí.
235
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a Komise však nelze chápat jako matematickou příručku, na základě které by bylo
možné předem vypočíst výši pokuty v konkrétním případě. 236

e. Penále ukládané Komisí
Výše jsem uvedl, že jedna z hlavních odlišností české a evropské úpravy postihu
predatorních cen (a protisoutěžního jednání vůbec) spočívá v možnosti Komise ukládat
tzv. penále. Podle čl. 24 Nařízení platí, že „Komise může uložit podnikům nebo
sdružením podniků penále nepřesahující 5 % průměrného denního obratu za předchozí
hospodářský rok za každý den prodlení ode dne stanoveného v rozhodnutí,“ aby je
mimo jiné přinutila ukončit jednání odporující zákazu zneužití dominantního postavení
či splnit závazek, který navrhl dotčený soutěžitel a který Komise přijala jako dostatečný
(srov. shora v části týkající se závazků ve prospěch obnovení účinné hospodářské
soutěže).
Uložit penále je možné pouze tehdy, pokud Komise zároveň vydala rozhodnutí
podle čl. 7 odst. 1 Nařízení ukládající dominantovi ukončit protiprávní jednání. 237
Uložení penále probíhá ve dvou fázích. V prvním rozhodnutí Komise uloží
sankcionovanému soutěžiteli povinnost platit určitou částku za den, a to počínaje
konkrétním datem. Takové rozhodnutí však není vykonatelné, protože z něho neplyne,
jaká bude konečná výše penále. Komise proto následně vydává druhé rozhodnutí,
ve kterém určí konkrétní výši penále (v principu jako násobek prve stanovené denní
sazby a délky trvání). Z článku 24 Nařízení vyplývá, že pokud dotčený soutěžitel splnil
povinnost, k jejímuž vymáhání bylo penále určeno, může Komise stanovit definitivní
částku penále nižší, než jak by odpovídalo původnímu rozhodnutí.

Srov. Pokyny (Evropské Komise) pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a)
nařízení č. 1/2003. Úř. věst. C 210, 1.9.2006, bod 37: „Přestože je v těchto pokynech vysvětlena
obecná metodika stanovování výše pokut, konkrétní okolnosti dané věci nebo nutnost dosáhnout v
dané věci odrazujícího účinku, mohou být důvodem k tomu, aby se Komise odchýlila od této
metodiky nebo od limitů stanovených v bodu 21.“ (tj. limitu třiceti procent obratu, ze kterého se
zpravidla vychází při výpočtu základní výše pokuty).
236

237

Také srov. shora a dále Bellamy, C., Child, G. European Community Law of Competition.
6. vydání. Sweet & Maxwell. Londýn. 2008, m.č. 13.201.
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České právo neumožňuje stanovení takovéto „běžící“ peněžité sankce. ZOHS
pouze v § 22a stanoví, že správního deliktu se dopustí soutěžitel, který nesplní své
závazky ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže podle § 11 odst. 3 anebo
mimo jiné nesplní opatření k nápravě uložené úřadem podle § 20 odst. 4. Takové
protiprávní jednání může sice Úřad sankcionovat stejně jako samotné zneužití
dominantního postavení (tedy pokutou do 10.000.000,- Kč nebo 10 % z čistého obratu
dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období), avšak dotyčná sankce je,
na rozdíl od penále ukládaného Komisí, ukládána ex post.
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5.

Soukromoprávní žaloby
Rozhodnutí Úřadu ani Komise zpravidla neobsahují výrok, jímž by byla

dominantovi ukládána povinnost k náhradě škody, kterou svým jednáním způsobil.238
Proto osobám, které byly predatorním jednáním dotčeny, obvykle nezbývá, než se
obrátit na soud a v rámci soukromoprávního řízení se domáhat nahrazení vzniklé
škody. 239 Soukromoprávní řízení však nepředstavuje „přímé soukromoprávní vymáhání
soutěžního práva před soudy coby alternativu k veřejnoprávnímu vymáhání soutěžního
práva soutěžními úřady“. 240
Soud musí v takovém řízení jako předběžnou otázku posoudit, zda žalovaný
zneužil své dominantní postavení či nikoli. Tato skutečnost, jakkoli je z právního
pohledu pochopitelná, v praxi podstatným způsobem oddaluje okamžik, kdy se
poškozený soutěžitel domůže nahrazení vzniklé škody. Soud totiž zpravidla o žalobě
nerozhodne (řízení přeruší) do doby, než je pravomocně skončeno řízení před soutěžním
orgánem, které je již samo o sobě časově náročné.
Postavení žalobce v soukromoprávním řízení o náhradu škody dále komplikuje
skutečnost, že musí prokazovat výši vzniklé škody, což může být v praxi velmi obtížné
(někdy dochází k tomu, že žalobce při výpočtu vzniklé škody spekuluje o budoucím
vývoji trhu, což ovšem není dostatečné).
Jak jsem již uvedl, odpověď na otázku, jakým způsobem skončilo řízení před
soutěžním orgánem, má podstatný vliv na důkazní situaci v řízení o soukromoprávní
žalobě na náhradu škody. Je tedy zřejmé, že „volba alternativního řešení“ v podobě
I když například Úřad v rozhodnutí ve věci RWE Transgas (rozhodnutí ÚOHS ze dne 24. 6. 2009
ve
věci
společnosti
RWE
Transgas,
a.s.,
sp.
zn.
S52/2009;
dostupné
z http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti.html; cit. 2. 2. 2014) uložil nápravné
opatření, podle kterého byla společnost RWE Transgas, a.s. povinna v rámci konečného vyúčtování
za odběr zemního plynu poukázat na účet zákazníků, kterým byla předepsána nepřiměřeně vysoká
záloha, nejen přeplatek, ale také určitý úrok z prodlení.
238

Autorovi této práce je známo, že podobný postup uplatnila například společnost VOLNÝ, a.s.,
která se na společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. domáhá zaplacení náhrady škody přesahující
4 miliardy Kč. Tvrdí přitom, že Telefónica se dopustila zneužití dominantního postavení formou
stlačování marží, čímž měla údajně společnosti VOLNÝ způsobit uvedenou škodu. Soud dosud
o žalobě společnosti VOLNÝ nerozhodl.

239

Raus, D., Neruda, R. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář a související české
a komunitární předpisy. 2. vydání. Linde Praha a.s. 2006, s. 195.

240
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přijetí závazků ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže (viz shora)
„zásadním způsobem ovlivňuje procesní situaci subjektu poškozeného protisoutěžním
jednáním v rámci soudního řízení o náhradě škody z protisoutěžního jednání.“ 241
Nelze teoreticky vyloučit, že zneužití dominantního postavení by mohlo zároveň
představovat nekalosoutěžní jednání ve smyslu § 2976 a násl. občanského zákoníku.242
V takovém případě by se poškozený soutěžitel 243 mohl proti dominantovi v soudním
řízení domáhat, aby se dominant zdržel závadného jednání a odstranil závadný stav;
mohl by se též domáhat přiměřeného zadostiučinění (omluva, peněžní zadostiučinění)
a dále náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení. Tuto možnost nicméně
považuji spíše za teoretickou, a to zejména s ohledem na ustanovení § 1 odst. 7 ZOHS,
které zřetelně odděluje zneužití účasti v hospodářské soutěži formou nekalé soutěže od
zneužití formou omezování hospodářské soutěže. 244 Dle dostupných informací dosud
nebyla českými soudy diskutovaná otázka řešena.

Srov. Oznámení ÚOHS o alternativním řešení některých soutěžních problémů. Nedatováno.
[online] Dostupné z http://www.uohs.cz/download/Legislativa/HS/SoftLaw/Alternativni_reseni
_souteznich _problemu.pdf [cit. 9. 2. 2014].

241

Podle tzv. generální klauzule obsažené v § 2976 odst. 1 občanského zákoníku platí: „Kdo se
dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit
újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.“

242

A teoreticky i další subjekty uvedené v § 2989 občanského zákoníku, například organizace
oprávněné hájit zájmy spotřebitelů.
243

244

„Tento zákon se dále nevztahuje na ochranu hospodářské soutěže proti nekalé soutěži.“
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6.

Predatorní ceny nejsou samy o sobě trestné
Na okraj rovněž podotýkám, že § 248 trestního zákoníku upravuje trestný čin

porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Ačkoli z názvu této skutkové
podstaty by bylo možné dovozovat, že predatorní ceny (které zajisté jsou „porušením
předpisů o pravidlech hospodářské soutěže“) představují samy o sobě trestný čin, opak
je pravdou. Podle odstavce 2 uvedeného ustanovení trestního zákoníku může totiž
porušení ZOHS představovat trestný čin pouze tehdy, jedná-li se o uzavření kartelové
dohody s konkurentem o určení ceny, dohodu o rozdělení trhu nebo jinou dohodu
narušující hospodářskou soutěž (tedy v určitých kvalifikovaných případech porušení
hlavy II ZOHS dohodami narušujícími soutěž). Jak uvádí odborná literatura, 245
„s ohledem na dikci § 248 odst. 2 alinea 1 není trestně sankcionováno narušování
hospodářské soutěže:
-

zneužíváním dominantního postavení na trhu, jež má soutěžitel nebo společně více
soutěžitelů (společná dominance), kterým jejich tržní síla umožňuje chovat se ve
značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích (§ 10 a násl.
OHS), nebo

-

spojováním soutěžitelů, ke kterému dochází fúzí dvou nebo více na trhu dříve
samostatně působících soutěžitelů, nabytím podniku jiného soutěžitele nebo jeho
části, získáním kontroly jiného soutěžitele nebo založením soutěžitele, který je
společně kontrolován více soutěžiteli a dlouhodobě plní všechny funkce
samostatné hospodářské jednotky (dále jen „společně kontrolovaný podnik“) ve
smyslu § 12 a násl. OHS.“
Na rozdíl od některých kartelových dohod tedy uplatňování predatorních cen

nevede k trestněprávnímu postihu delikventů.

245

Šámal, P. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. C.H. Beck. Praha. 2012. 2. díl, s. 2516.
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Závěr
Z rozhodovací praxe vyplývá, že soutěžitel se dopustí porušení zákazu
podnákladových cen, pokud jeho jednání naplní následující znaky: (i) dominantní
postavení soutěžitele na relevantním trhu, 246 (ii) záměr eliminovat konkurenci
a (iii) aplikace nepřiměřeně nízkých cen, 247 dále (iv) dlouhodobost uplatňování těchto
cen, 248 (v) možnost narušení hospodářské soutěže 249 (jakož i újma jiným soutěžitelům
nebo spotřebitelům dle české právní úpravy 250) a (vi) neexistence objektivního
ospravedlnění. 251 Tyto znaky musejí být naplněny kumulativně.
Ve spojitosti s podnákladovými cenami se dále objevují určité praktiky
a skutečnosti, které sice samy o sobě nemusejí být protiprávní (a jejichž naplnění není

Srov. zejména § 10 odst. 1 ZOHS, podle kterého „dominantní postavení na trhu má soutěžitel
nebo společně více soutěžitelů (společná dominance), kterým jejich tržní síla umožňuje chovat se ve
značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích“.

246

Jak podrobně analyzuji v druhé části této práce, znaky označené (ii) a (iii) směřují k tomu, že
uplatňování určité cenové strategie je protiprávní, jestliže jej nelze vysvětlit jiným způsobem než
jako součást plánu eliminovat konkurenci. To znamená, že dotyčné znaky naplní vždy takové ceny,
které generují výnos pod úrovní variabilních (případně vyhnutelných) nákladů, nebo takové ceny,
které sice generují výnos nad uvedenou hranicí, ale pod úrovní celkových (případně dlouhodobých
přírůstkových) nákladů, a zároveň je prokázán plán dominantního soutěžitele na vyloučení
konkurence z relevantního trhu (např. interními dokumenty dominantního podniku). Ceny nad
úrovní celkových (případně dlouhodobých přírůstkových) nákladů nemohou být nikdy považovány
za predatorní.
247

248

Smyslem tohoto znaku je zajistit, že nebude sankcionováno takové jednání dominanta, které má
krátkodobou či nahodilou povahu, protože v takovém případě nemůže vést k narušení hospodářské
soutěže a k vyloučení konkurence.
Která je chápána jako způsobilost cenové strategie dominantního podniku vyloučit nikoli
jakéhokoli konkurenta, ale takového, který je přinejmenším stejně efektivní jako dominant.
249

Tedy nikoli pouze možnost této újmy, ale její skutečný vznik (dle české právní úpravy je tedy
delikt zneužití dominantního postavení deliktem poruchovým, zatímco dle evropského práva se
jedná o delikt ohrožovací).

250

Tento znak reflektuje, že může existovat mnoho legitimních důvodů, které vedou dominantní
podnik k tomu, že se rozhodne pro podnákladovou cenu svých produktů. Za objektivně opodstatněné
je považováno takové jednání, které je vyvoláno okolnostmi mimo dominantní podnik a které je buď
objektivně nutné (které by v dané situaci podnikl jakýkoli racionálně uvažující soutěžitel) nebo které
vede k podstatně vyšší efektivnosti.
251
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nutným předpokladem spáchání daného deliktu), ale které v mnoha případech ukazují
na to, zda k predaci došlo či nikoli. Jedná se například o tzv. podseknutí cen
konkurentů, navýšení kapacity v návaznosti na vstup konkurenta na trh nebo křížové
financování aktivit dominantního podniku. Ačkoli tyto indikátory nepředstavují
pojmové znaky predace, jejich význam je značný, protože mohou upoutat pozornost
soutěžního orgánu a vyvolat zahájení správního řízení. Vzhledem ke složitosti
problematiky mohou rovněž představovat pomyslný jazýček na vahách, který rozhodne
o tom, k jakému závěru se soutěžní orgán přezkoumávající ceny dominantního podniku
přikloní.
Jednotlivé pojmové znaky a indikátory predatorních cen jsem podrobně
analyzoval v druhé a třetí části této práce. Z analýzy vyplynulo několik obecných
předpokladů nutných pro přesnou interpretaci dotyčného protisoutěžního deliktu,
respektive pro správnou odpověď na otázku, zda určitý podnik zneužil své dominantní
postavení uplatňováním podnákladových cen. Jedná se o následující předpoklady.
Za prvé, za účelem identifikace podnákladových cen je nutné dokonale poznat
situaci na relevantním trhu a přesně pochopit fungování tržních mechanismů, které
podmínky na tomto trhu spoluutváření a které se případ od případu liší.
Za druhé je nutné porozumět mikroekonomice dominantního podniku, jehož
cenová politika je přezkoumávána, zejména pak způsobu, jakým tento soutěžitel účtuje
o svých aktivitách. I tyto okolnosti bývají značně specifické.
Za třetí, neexistují žádné univerzální šablony, do kterých by bylo možné
jednotlivé případy zasadit a získat tak odpověď na otázku, zda určitá cena je
podnákladová. Každý případ údajné predace je specifický, a zatímco na jednom
relevantním trhu může být jednání dominantního podniku v souladu se soutěžním
právem, na jiném trhu může podobné jednání představovat zakázané zneužití
dominantního postavení.
Za čtvrté, ačkoli soutěžitelé často dovozují, že jejich konkurent účtuje
podnákladové ceny, ve skutečnosti je predace ve své klasické podobě pravděpodobně
ojedinělá.
Za páté, povaha řízení, v němž jsou přezkoumávány údajné predatorní ceny, je
odlišná od jiných případů správního trestání. Zatímco obvykle správní orgán stojí před
otázkou, zda jednání domnělého pachatele je natolik nesprávné, aby bylo
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sankcionováno, v řízení o údajných predatorních cenách stojí otázka jinak: představuje
zkoumané jednání legitimní soutěž v ceně, která by měla být podporována, nebo naopak
odporuje právu a mělo by být sankcionováno?
A za šesté, vzhledem ke složitosti problematiky existuje nezanedbatelné riziko
chybného

vyhodnocení

cen

dominantního

podniku

z pohledu

jejich

údajné

podnákladovosti. Taková chyba by měla obzvlášť negativní důsledky, pokud by byl
sankcionován soutěžitel, který se ve skutečnosti predace nedopustil, což by vedlo
k potlačení legitimní soutěže v ceně a odporovalo samotné podstatě soutěžního práva.
Proto se domnívám, že aby byl zákaz podnákladových cen smysluplný, při
interpretaci pravidel používaných k identifikaci predatorních cen je nutné postupovat
konzervativně a aplikovat zásadu in dubio pro reo, existují-li pochybnosti o tom, zda
jednání dominantního podniku naplňuje všechny pojmové znaky daného deliktu.
Uvedené závěry platí tím spíše, že uplatňování podnákladových cen může být
přísně sankcionováno. Pokud soutěžní orgán dospěje k závěru, že dominant porušil
zákaz podnákladových cen, toto protiprávní jednání zakáže a stanoví pokutu, která
může dosahovat až 10 % z čistého obratu dosaženého dominantním soutěžitelem za
poslední ukončené účetní období. Nad rámec toho může být dotyčnému soutěžiteli
uloženo nápravné opatření a v řízení před Evropskou Komisí rovněž tzv. penále, jehož
účelem je přinutit dominantní podnik k ukončení protiprávního jednání.
Osoby, které byly predatorním jednáním dotčeny (typicky konkurenti
dominantního

podniku),

se

mohou

v soukromoprávním řízení.
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-
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-
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z
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Úř. věst. C 45/2, 24. 2. 2009, s. 7 až 20
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předpisů

-

ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

-

Zásady postupu při stanovování výše pokut - Zásady postupu Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2

252

Nyní v článcích 101 a 102 SFEU – pozn. aut.
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SoftLaw/zasady_stanovovani_pokut.pdf [cit. 2. 2. 2014].
-

ZOHS – zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně
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předpisů
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Abstrakt
Práce se zabývá zneužitím dominantního postavení formou podnákladových cen.
Nejprve popisuje hlavní východiska pro pochopení tohoto deliktu a na jejich základě se
zamýšlí nad tím, jak přistupovat k zákazu podnákladových cen tak, aby plnil svůj účel.
Ve druhé části jsou rozebrány pojmové znaky, které musejí být kumulativně naplněny,
aby soutěžní orgán označil jednání dominantního podniku za predatorní. Třetí část práce
se zabývá okolnostmi, jejichž naplnění sice není nutným předpokladem spáchání
daného deliktu, ale které v mnoha případech naznačují, zda k predaci došlo či nedošlo.
Poslední, čtvrtá část popisuje, jak je uplatňování podnákladových cen postihováno.
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Predatory Pricing as an Abuse of Dominant Position
in Czech and EU Law

Résumé
Predatory pricing represents an abuse of dominant position under Czech law
(Section 11 of the Act on the Protection of Competition) and EU law (Article 102 of the
Treaty on the Functioning of the European Union). Generally, prices are predatory
(abusive) if the dominant undertaking charges them in order to weaken its competitors
rather than to make profits or minimize losses.
There are several facts which competition authorities must prove in order to
establish that predatory pricing has taken place. These are (i) that the undertaking
involved has a dominant position in the relevant market, (ii) the intent of the dominant
firm to eliminate competitors, (iii) the application of unreasonably low prices, (iv) the
long-term nature of the aforementioned conduct, (v) the possibility of anticompetitive
foreclosure (and, under Czech law, the harm to other competitors or consumers), and
(vi) that the conduct of the dominant undertaking is not justified (absence of objective
necessity and efficiencies).
Pursuant to case law and the European Commission guidelines, prices below
average variable costs (or average avoidable costs) are generally regarded as predatory
because a dominant undertaking usually has no reason for applying such prices except
that it intends to eliminate its competitors. Prices below average total costs (or long run
average incremental costs), but above average variable costs (average avoidable costs)
are considered predatory if they are determined as part of a plan for eliminating
a competitor.
There are circumstances which are often associated with predatory pricing and
which indicate (the absence of which indicates) whether predatory pricing has taken
place or not. These include, for example, price discrimination, cross subsidies, or
expansion of output of the dominant firm over the relevant period.

124

Among other remedies, the competition authorities can impose a fine on a firm
which has participated in predatory pricing of up to 10 % of its total turnover in the
preceding business year.
Although predatory prices are frequently alleged by competitors of the dominant
undertaking, they are probably rare. At the same time, it is very difficult for competition
authorities to identify them and there is considerable risk that an analysis into whether
prices are abusive may result in erroneous conclusions. Therefore, rules on predatory
pricing should be interpreted restrictively so as to avoid false positives and not
undermine legitimate competition on prices.

Abstract
The thesis deals with predatory pricing which represents an abuse of dominant
position. First, the thesis focuses on the main issues necessary to understand the basis of
predatory pricing and reflects on how to address this abuse so that the ban on predatory
pricing achieves its objectives. Second, the thesis describes what the competition
authorities have to prove in order to establish that predatory pricing has taken place.
Third, it deals with circumstances which are often associated with predatory pricing
and, therefore, give a valuable clue as to whether predatory pricing has occurred or not.
Fourth, the thesis focuses on sanctions that may be imposed on firms involved in
predatory pricing.
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