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I. K práci a jejím cílům obecně 

 

Pro vypracování posudku mi byla předložena poměrně rozsáhlá publikace (téměř 200 

stran), zaměřená na uplatňování soutěžního práva na digitálních trzích.  

Předmětem zájmu práce jsou konkrétně cenové algoritmy a posouzení, zda 

v souvislosti s jejich nasazením došlo k uzavření protisoutěžní dohody mezi 

soutěžiteli. Dopad cenových algoritmů na prosazování soutěžního práva představuje 

v několika posledních letech jedno z nejdiskutovanějších témat na globální úrovni 

prosazování soutěžního práva, kterému byly věnovány desítky konferencí a stovky 

odborných publikací. Z v práci použité literatury je zjevné, že autorka je do této 

diskuse dlouhodobě zapojena a posuzovaná práce tak představuje určité završení 

jejího výzkumu. 

I přesto se nabízí otázka, zda lze k tomuto tématu ještě něco dodat, jestli další 

publikace v této oblasti má ještě význam. Domnívám se, že posuzovaná práce takový 

význam má. Prvním je zohlednění slovenského kontextu; i pro člověka, který se 

soutěžnímu právu dlouhodobě věnuje obecně a ve středoevropském prostoru zvlášť 

mohou uniknout některá zajímavá „slovenská“ rozhodnutí. A zadruhé, autorka se 

nezabývá jen hmotněprávní analýzou, jak je u většiny zmiňovaných publikací 

obvyklé, ale rovněž na otázky jejich prosazování. Osvěžující je konečně i analýza 

problematika založená na možných řešeních hypotetické situace na trhu (srov. níže). 

Posuzovaná práce směřuje ke zodpovězení třech otázek, v zásadě (i) zda je stávající 

hmotněprávní úprava zakázaných dohod dostačující; (ii) zda mohou být tato pravidla 

efektivně vymáhána; a (iii) jaké kroky lze případně přijmout k zefektivnění 
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prosazování těchto pravidel, bez potřeby novelizace primárního či sekundárního 

práva. 

Takto vymezené cíle pokládám za přínosné. Autorka na ně zodpovídá na základě 

řešení hypotetického případu, který umožňuje modelaci různých variant; tuto 

metodologii pokládám rovněž za adekvátní a dostatečně ilustrativní na to, aby bylo 

možno srozumitelně demonstrovat abstraktní úvahy. 

 

 

II. Ke struktuře práce 

 

Práce je členěna přehledně a srozumitelně, a to fakticky do třech částí. V první části 

(Úvod a Kapitola 1) je uveden výzkumný rámec práce, výzkumné otázky a další 

metodologická východiska; poněkud matoucí bylo pro mě zařazení úvah o 

ekonomických základech soutěžního práva (Kapitola 1.3), která by mi dávala větší 

smysl v druhé „části“, jedná se však jen o můj osobní názor. 

Druhá „část“ (Kapitoly 2 - 4) se zabývají soutěžním právem obecně a jeho působení 

v digitální oblasti zvlášť; komplexně pokrývá problematiku zakázaných dohod 

(Kapitola 3), vymezuje postavení soutěžního práva v unijním právu a jeho vztah 

k právu národnímu, stejně jako roli OECD a ICN pro jeho efektivní aplikaci 

(Kapitola 2) a shrnuje specifika digitálních trhů (Kapitola 4), zejména s odkazem na 

materiály Komise, OECD a ICN. 

K vlastnímu obsahu této části nemám výhrad, probíraná témata jsou prezentována 

přesně, výstižně a srozumitelně, nepokládám však za nezbytný rozsah, který je těmto 

„úvodním“ otázkám věnován – více než polovina celého textu. Tato práce je zjevně 

zaměřena na čtenáře, kteří se soutěžnímu právu věnují – pokud mě zajímají cenové 

algoritmy, nepotřebuji „úvod do soutěžního práva“. S některými tématy přitom 

autorka nijak blíže nepracuje; základní pojmy soutěžního práva (Kapitola 2.2.4), jeho 

cíle (Kapitola 2.3), rozhodnutí sdružení podniků (Kapitola 3.3), výjimky ze zákazu 

dohod (Kapitola 3.5) nebo platformy a síťové efekty a kolaborativní hospodářství 

(Kapitola 4.1) jsou jistě důležitá témata, mám ale pocit, že je „klíčová“ Kapitola 5 

a 6 vůbec nerozvíjí. Naopak přesné rozlišení mezi tichou koluzí a jednáním ve shodě 

(Kapitola 3.2.2) je nepochybně pro zodpovězení výzkumných otázek naprosto 

klíčové, v obecnějším pojednání o zakázaných dohodách vůbec se však poněkud 

ztrácí. 

Výše zmíněné není míněno jako kritika kvality posuzované práce, jen konstatování, 

že stejné kvality – při vyšší míře srozumitelnosti – by bylo možno dosáhnout i při 

podstatném zkrácení textu, který je věnován soutěžnímu právu jako takovému, 

zejména pokud jde o Kapitolu 3. 

Nejzajímavější a nejpřínosnější je třetí „část“ (Kapitoly 5 a 6), které se týkají 

vlastního zodpovězení výzkumných otázek; té se budu podrobněji věnovat níže. 
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III. K formální stránce práce 

 

Po formální stránce práce nemám k práci výhrad, je pečlivě zpracována způsobem 

odpovídajícím pracím tohoto typu, dle mých – omezených – možností posouzení 

užívá přiměřený jazyk a srozumitelné a výstižné formulace.  

Vychází rovněž z impozantního množství nejnovější literatury a zohledňuje i 

aktuální praxi. 

 

 

IV. K obsahu práce 

 

Nemám žádných výhrad – a ani co dodat – k tomu, co je uvedeno v „úvodní části“ 

práce (Kapitoly 2 – 4); tam uvedený popis některých aspektů soutěžního práva je 

přesný a výstižný, snad jen, jak zdůvodněno výše, přespříliš obsáhlý. 

Zaměřit se je podle mého názoru třeba na Kapitoly 5 a 6. Z většinou závěrů, které 

zde autorka představuje, se mohu osobně ztotožnit; na některé mám sice odlišný 

nebo méně vyhrazený názor, to však samozřejmě neznamená, že by názor 

prezentovaný v této práci nebyl správný, jen bych ve vztahu k němu přivítal 

podrobnější diskusi. 

 

1) Signální algoritmy (s. 137 a 167): jak vnímá autorka u cenových signálů 

hranici mezi nezávislým nastavováním cen na straně jedné a nastavováním 

cen způsobem, které reaguje na cenové jednání konkurenta a „signalizuje“ 

zájem na sladěných cenách, aniž by jeho základem byla předchozí dohoda 

(např. významné snížení cen jako signál „trestu“ za zlevnění na straně 

konkurenta). 

2) Forma koordinace: měnilo by nějak autorčiny závěry ohledně hypotetického 

případu situace, kdy by užití shodného software bylo uloženo (nebo jen 

doporučeno) rozhodnutím sdružení podniků, jehož členové by si nebyli 

vědomi toho, že mí sloužit ke „koordinovanému“ zvyšování cen? 

3) Cíl a výsledek dohody u scénáře 2 (s. 142): hodnocení charakteru dohody ve 

scénáři 2 je extrémně stručná, poprosil bych autorku o rozvinutí, za jakých 

podmínek by ji pokládala za cílovou a za jakých za výsledkovou. 

4) Varianta ke scénáři 4: změnily by se nějak závěry autorky, pokud by došlo 

k nekoordinovanému nasazení předmětného software konkurenčními 

podniky, ty by si ale následně uvědomili, že za situace, kdy jej používají 

všichni, je možno udržet vyšší ceny, a v jeho užívání pokračovaly? 

5) Scénář s vertikální dohodou: nepředpokládám, že by za jakýchkoli okolností 

byla dohoda mezi dodavatelem software formulována tak, že má zajistit ceny 

nad úrovní tržních cen; i v případech, které již byly reportovány, se konec 

konců jednalo o cenovou optimalizaci celého portfolia, kterým se rozumí 

prodej některých položek levněji, některých dráž, v konečném důsledku ale 
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vyšší celkový zisk. Jak by autorka hodnotila situaci, kdy by existovala 

dohoda směřující k takové „optimalizaci“, ve variantách, kdy by (i) si 

jednotliví prodejci nebyli vědomi toho, že stejnou dohodu mají i jejich 

konkurenti; (ii) si byli vědomi toho, že stejnou dohodu mají i jejich 

konkurentu, byli by ale legitimně přesvědčeni, že software se týká jen 

„jejich“ cen; si byli vědomi toho, že stejnou dohodu mají i jejich konkurenti i 

toho, že software funguj právě díky tomu, že jej užívají všichni prodejci? 

6) Varianta „Digital Eye“: měnily by se nějak závěry autorky, pokud by 

předmětný software nebyl specificky naprogramován, ale koordinované 

zvyšování cen bylo důsledkem jeho „učení“? 

7) Presumpce jednání ve shodě (s. 158): mám pochybnosti o tom, zda lze 

v případě identifikace „červených vlajek“ opravdu zavést domněnku jednání 

ve shodě i bez legislativní změny. Domnívám se navíc, že analogie s věci 

Huls není zcela přiléhavá: tam se jednalo o situaci, kdy protože si konkurenti 

koordinovaně vyměňovali citlivé informace, lze předpokládat, že s nimi i 

následně pracovali, zatímco zde je navrhováno (pokud správně rozumím) 

řešení protože se individuálně chovají podezřele, lez předpokládat, že se 

dohodli. Nebylo by možno uplatnit spíše „klasickou“ domněnku u jednání ve 

shodě, že pokud pro jednání konkurentů neexistuje žádné jiné věrohodné 

vysvětlení než dohoda, má se za to, že se dohodli (Wood Pulp I)? 

 

 

V. Závěr 

 

Posuzovaná práce prokazuje vysoce nadstandardní orientaci její autorky v soutěžním 

právu obecně i v dopadech užití cenových algoritmů na jeho prosazování zvlášť, a 

splňuje tak požadavky standardně kladené na habilitační práce v oboru 

mezinárodního práva. Doporučuji tedy pokračovat v habilitačním řízení a za 

podmínky splnění všech dalších podmínek i udělení vědecko-pedagogického titulu 

docent. 

 

V Olomouci dne 21. ledna 2022 

 

 

 

 

Michal Petr 


