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GLOBÁLNÍ POLITIKA A PROCEDURY TÝKAJÍCÍ SE ANTIMONOPOLNÍCH ZÁKONŮ A ZÁKONŮ O OCHRANĚ 

HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Cíl a použití

V souladu s naším Kodexem obchodního chování podporuje CEVA svobodné podnikání a spravedlivou hospodářskou

soutěž. Jako globální firma zabývající se správou dodavatelských řetězců je CEVA úspěšná díky volnému trhu. Mnoho

zemí a jurisdikcí, kde firma podniká, má antimonopolní zákony nebo poskytuje ochranu hospodářské soutěže za

účelem podpory volného, energického a konkurenčního trhu přátelského pro spotřebitele i konkurenci. Regulační

orgány pro hospodářskou soutěž mají právo ukládat velmi vysoké pokuty společnostem, které porušují zásady

spravedlivé hospodářské soutěže. Firmy mohou být rovněž žalovány o náhradu škody, někde může být porušení

antimonopolních zásad trestným činem, přičemž pracovníkům může hrozit trest odnětí svobody.

Z těchto důvodů tvoří politiku společnosti čestné a etické konkurenční jednání neporušující zákony a dodržování všech

platných antimonopolních zákonů a zákonů o ochraně hospodářské soutěže. O zákazníky se budeme ucházet a

spolupráci budeme realizovat výhradně na základě otevřené soutěže, přičemž zákazníkům zajistíme servis nejvyšší

kvality. Protože „dobrý dojem je důležitý”, musí se každý z nás vyhýbat jakémukoliv jednání, které by se mohlo jevit,

že je v rozporu s antimonopolní politikou a procedurami a ochranou konkurence společnosti nebo jakýmikoliv

antimonopolními zákony nebo ochranou konkurence. Tato politika a antimonopolní školení CEVA vám ukáže, jak toho

lze dosáhnout.

Tato Politika se týká všech pracovníků CEVA na celém světě a všech společností a osob pracujících ve prospěch nebo

jménem společnosti CEVA.
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ČÁST 1 KONKURENTI

1.1. Chování mezi konkurenty

Antimonopolní zákony a zákony o ochraně konkurence zakazují určité druhy smluv a jednání mezi konkurenty. Tato

část politiky nastiňuje určité hlavní zásady, na něž je třeba pamatovat při kontaktech s konkurenty.

Tajné dohody s konkurenty (stanovování cen, rozdělení trhu a rozdělení zákazníků).

Nejdůležitější věcí, kterou CEVA musí učinit samostatně je stanovení cen. Klasickým příkladem nelegálního jednání

mezi konkurenty jsou formální nebo neformální smlouvy týkající se „stanovení“ nebo „stabilizace“ cen – jinými slovy,

dojednání konkurentů o cenách, které budou uplatňovat namísto vytvoření vlastních nezávislých ceníků. Stanovení cen

eliminuje konkurenci a poškozuje zákazníky. Zákon na ochranu hospodářské soutěže nejen zakazuje stanovovat ceny,

ale rovněž uzavírat smlouvy mezi konkurenty týkající se podmínek prodeje, které mají vliv na ceny, rabaty, úvěrové

podmínky, termíny nebo oznamování změny cen, používání cenových nebo vzorců stupnic a jiných podobných otázek.

Všechny ceny a přirážky tedy stanovujeme nezávisle, na základě našich vlastních analýz, informací od zákazníků a

veřejně dostupných informací. Nikdy neprojednáváme ceny, nabídky, zisky, rozdělení zákazníků nebo regionů, ani jiné

podmínek prodeje s konkurenty ani nikdy v této oblasti s konkurenty nejednáme, a to ani formálně ani neformálně.
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ČÁST 1 KONKURENTI

1.1. Chování mezi konkurenty (cont.)

Nevyměňujeme si informace o citlivých tématech, jako jsou odměny, provize, poplatky, přirážky, nabídky nebo podmínky

apod., ani nejednáme s konkurenty o omezení kapacity nebo o rozdělení trhů nebo druhu činnosti. S konkurenty

neprojednáváme ani nebudeme projednávat, zda účtovat, přenést bez přirážky nebo zvednout jakékoliv přirážky, daně

nebo jiné náklady, včetně těch nadiktovaných vládními regulacemi.

(Za určitých okolností mohou být přípustné rozhovory s konkurenty, jak splnit technické požadavky uložené vládními

regulacemi – ale pouze pokud to bude nejdříve schváleno právním oddělením).

Všichni pracovníci musejí dodržovat procesy stanovování cen a přirážek společnosti stanovené v Obchodních zásadách

CEVA.
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ČÁST 1 KONKURENTI

1.1. Chování mezi konkurenty - Otázky a odpovědi

Otázka

Byl zaveden nový předpis platný pro naše odvětví, který bude vyžadovat implementaci operačního procesu, nové

systémové aplikace a koordinaci s našimi dodavateli (přepravci), jehož požadavky musíme splnit. To vygeneruje další

náklady, přičemž firma se musí rozhodnout, zda je přenést (nebo nikoliv) na naše zákazníky vyměřením nové přirážky, a

pokud tak učiní, stanovit její výši, nebo ji zavést jako poplatek bez přirážky nebo s marží činící „x“. V této souvislosti

někteří z našich konkurentů začali vyměňovat e-maily (dostals kopii), přičemž se pokouší zjistit, co každý z nich plánuje

učinit a jak chce zkoordinovat své činnosti, aby se zabránilo nežádoucím výsledkům na trhu. Jedná se o porušení

politiky? Jak bych se měl zachovat?

Odpověď

Sdílení informací o stanovování cen mezi konkurenty je porušením antimonopolních zákonů a zákonů o ochraně

hospodářské soutěže. CEVA má stanovovat své ceny, včetně všech platných poplatků a přirážek, jednostranně, na

základě vlastní struktury nákladů a vlastního rozhodnutí, zda přenést veškeré další náklady. Vhodné je kontaktovat

oddělení pro dodržování zákonů a etiku pro získání rady, jak odpovídat na takové e-maily, a přijat rozhodnutí týkající se

nové přirážky v souladu s Obchodními zásadami CEVA (7.2).
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ČÁST 1 KONKURENTI

1.2. Získávání informací (shromažďování informací o 

konkurenci)

Pro každou společnost je klíčem k úspěchu schopnost získávat informace o konkurenci pro přijímání rozhodnutí o

strategii a pro zajištění konkurenceschopnosti.

Můžeme to však učinit pouze způsobem, který není v rozporu se zásadami. V souladu s politikou CEVA je nepřípustné

konkurentovi zasílat nebo o něj přijímat informace o cenách, nabídkách nebo cenících, nebo rovněž jiné důvěrné

informace, přímo nebo nepřímo, písemně nebo i ústně.

Informace týkající se cen a přirážek konkurence nebo jiné informace týkající se konkurentů musejí být získávány

výhradně: (A) z veřejně dostupných zdrojů a (B) od zákazníků ve stanovených situacích, ale nikdy při rozhovoru nebo

jiné komunikace s konkurenty. Například lze využít všechny veřejně dostupné materiály (odvětvové výzkumy, odborný

tisk, publikace zabývající se trhem, reklamy konkurentů apod.). (CEVA se nesmí žádných takových výzkumů účastnit

ani do takových výzkumů předávat údaje bez předcházejícího souhlasu právního oddělení).

Zákazník může poskytnout informace tohoto druhu ve vlastním zájmu, například pro snížení ceny (ale my sami

nesmíme o takové informace požádat ani využít zákazníka, aby takové informace poskytl konkurentovi).
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ČÁST 1 KONKURENTI

1.2. Získávání informací (shromažďování informací o 

konkurenci) (cont.)

Je rozumné zachovat datum a zdroj dané informace, na kterou spoléháš, aby později nevznikla pochybnost, že bylo

přijato správné rozhodnutí.

Není vhodné používat ledabylé jazykové formulace (e-mail, nejasné formulace, nadsázku), což by mohlo vytvořit pocit,

že jde o něco nevhodného, i když to tak vůbec není.

V každém případě je obdržení informací o konkurenci, dokonce i náhodné, velmi citlivou otázkou a může znamenat i

porušení politiky. V takovém případě je třeba požádat oddělení pro dodržování zákonů a etiku o udělení pokynů jak

postupovat. V případech, kde je konkurent rovněž zákazníkem nebo dodavatelem společnosti, je nutné projednat nebo

dojednat ceny účtované společnosti nebo společností v souvislosti s daným vztahem. Výměna a využívání těchto

informací však musejí být omezeny pouze na to, co je nezbytné pro daný vztah a jít nad rámec těchto informací není

přípustné.
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ČÁST 1 KONKURENTI

1.2. Získávání informací (shromažďování informací o 

konkurenci) - Otázky a odpovědi

Otázka

Jeden z tvých spolupracovníků pracoval dříve u jednoho z našich konkurentů. Jednoho dne dostaneš e-mail obsahující

dokument pocházející od toho konkurenta. Tvůj spolupracovník v e-mailu píše, že sebral tento dokument od konkurenta,

když odcházel, a že tento dokument může obsahovat cenné informace o projektu, na němž aktuálně pracuješ. Můžeš

takové informace využít?

Odpověď

Nikoliv, tyto informace neměly být do naší firmy zaslány. Nesmíš takové informace využít a musíš neodkladně informovat

oddělení pro dodržování zákonů a etiku, aby se na tyto informace vztahovala karanténa a abychom mohli zajistit, že

přijaté rozhodnutí bude správné a nebude poznamenáno nesprávnými informacemi.
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ČÁST 1 KONKURENTI

1.3. Smluvená nabídka při výběrovém řízení

Jinou věcí, kterou antimonopolní zákony konkurentům zakazují, jsou smluvené nabídky při výběrovém řízení. Smluvená

nabídka je postup, kdy konkurenti spolupracují při podávání nabídek objednateli, aniž by objednatel s tím souhlasil, aby

získali objednávku na zboží nebo služby za předem stanovenou cenu, nebo aby projednali minimální cenovou hladinu, pod

kterou žádný z „konkurentů“ nabídku nepředloží, rovněž kdokoliv výběrové řízení vyhraje, vydělá na něm více. Smluvené

nabídky při výběrovém řízení popírají hospodářskou soutěž, protože zmanipulovaná cena bude neadekvátně vysoká.

Existují různé druhy smluvených nabídek při výběrovém řízení, ale hlavní typy, které se objevují v našem odvětví, spočívají v

předložení tzv. zdvořilostní nabídky a v doplňkovém přihazování. Předložení tzv. zdvořilostní nabídky spočívá v tom, že

„konkurenti“ předkládají nabídky, které objednatel zcela jistě odmítne, protože cena je příliš vysoká nebo podmínky nabídky

nelze akceptovat, aby tak vzniklo zdání řádného výběrového řízení, což současně zajistí vybranému „konkurentovi“ vítězství

ve výběrovém řízení. U jiného druhu smluvených nabídek konkurenti dojednají, že každá předložená nabídka bude

obsahovat cenu ne nižší než je stanovené minimum, rovněž mohou konkurovat v jiných aspektech nabídky a firma, která

obdrží zakázku, na ní více vydělá.

Ve společnosti CEVA jsou všechny formy smluvní nabídky týkající se výběrového řízení zakázány. Když se konkurenti

domlouvají na smluvních nabídkách, potlačují konkurenceschopnost, tak jako když stanovují ceny. Předkládání nabídek na

společné nebo spojené služby spolu s konkurentem je povoleno, pokud je tak činěno na žádost zákazníka a s jeho vědomím

a souhlasem.

V takovém případě však výměna a využívání těchto informací musejí být omezeny pouze na to, co je nezbytné pro daný

vztah a nesmějí jít nad rámec těchto informací.
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ČÁST 1 KONKURENTI

1.3. Smluvená nabídka při výběrovém řízení - Otázky a odpovědi

Otázka

Jeden z našich globálních zákazníků pozval společnost CEVA k účasti ve výběrovém řízení. Podmínky zakázky téměř

nelze splnit. Můžeme jednat s konkurenty a dohodnout se, že se nikdo výběrového řízení nezúčastní, abychom

objednatele přinutili změnit podmínky zakázky nebo dojednali určité minimální ceny, které nám umožní získat příslušný

zisk?

Odpověď

Nikoliv. Společnost CEVA může jednostranně, na základě vlastní analýzy ceny nebo zisku z účasti, rozhodnout, že se

výběrového řízení nezúčastní. Veškerá ujednání s konkurenty o neúčasti by byla považována za smluvenou nabídku,

přičemž veškeré rozhovory týkající se výběrového řízení by byly považovány za porušení této politiky a antimonopolních

zákonů a zákonů o ochraně hospodářské soutěže.
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ČÁST 1 KONKURENTI

1.4. Bojkot nebo odmítnutí obchodní spolupráce s třetí stranou

Antimonopolní zákony a zákony o ochraně hospodářské soutěže zakazují veškeré dohody, plány nebo ujednání mezi

konkurenty ve věci bojkotu nebo odmítnutí obchodní spolupráce s třetí stranou (nebo provádění dodávek pro třetí

stranu). Například konkurenti nesmějí dojednat, že odříznou zákazníka, nesmějí rozhodnout, aby nebyly použity

dodavatelské služby, změnit úvěrové podmínky třetí strany, ani domluvit s konkurenty jiný aspekt obchodní spolupráce s

třetími stranami. Konkurenti mohou libovolně přijímat taková rozhodnutí samostatně, avšak nikdy společně.
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ČÁST 1 KONKURENTI

1.4. Bojkot nebo odmítnutí obchodní spolupráce s třetí stranou

Otázky a odpovědi

Otázka

Známý, pracující pro konkurenta, telefonuje a stěžuje si na určitého společného zákazníka. Tento zákazník se mu snaží

vnutit nevýhodné platební podmínky, zredukovat omezení odpovědnosti a zavést jiné podmínky, které tvůj známý

považuje za neodůvodněné. Ty si také o těchto podmínkách myslíš totéž. Tvůj známý naznačuje, že by mohlo mít smysl,

pokud obě strany odmítnou po nějakou dobu s tímto zákazníkem spolupracovat, aby ho přinutili změnit podmínky na

rozumnější. Je to přípustné?

Odpověď

Nikoliv. Pokud CEVA nemůže přijat stanovené podmínky ve smlouvě, pak samostatně přijme rozhodnutí, zda bude s

daným zákazníkem spolupracovat. Stejná zásada bude uplatněna při spolupráci s dodavateli. V širší perspektivě se

nikdy nesmí projednávat ceny nebo obchodní podmínky zákazníka s konkurencí (kromě drobných výjimek pojednaných

v další části této politiky).
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ČÁST 1 KONKURENTI

1.5. Společné záměry / subdodavatelství s konkurenty

Konkurenti mohou spolupracovat v rámci stanovených společných záměrů a subdodavatelských smluv, jejichž cíle jsou

legitimní a v souladu se zákony. V určitých situacích mohou takové vztahy podporovat konkurenceschopnost a mohou

být pro zákazníky výhodné. Protože však společné záměry vyžadují spolupráci konkurenčních firem, vzbuzují

pochybnosti související s vytvořením monopolu, přičemž před uzavřením takové smlouvy je třeba požádat o konzultaci

právní oddělení.
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ČÁST 1 KONKURENTI

1.5. Společné záměry / subdodavatelství s konkurenty

Otázky a odpovědi

Otázka

CEVA musí zajišťovat služby door to door pro zákazníky na celém světě. V některých zemích nedisponujeme parkem

nákladních vozidel pro finální dodávky do zákazníkova skladu. Realizaci požadované služby proto musíme svěřit malé

místní přepravní společnosti, pro jejíž výběr musíme získat cenovou nabídku od několika různých dodavatelů. Je to

přípustné?

Odpověď

I když je přepravcem malá firma s místní působností, může být naším konkurentem. Uzavírání subdodavatelských smluv

s konkurenty je přípustné, pokud existuje legitimní obchodní cíl, který v tomto případě spočívá v tom, že v dané zemi

nedisponujeme nákladními vozidly a musíme realizovat služby, abychom splnili zákazníkovy potřeby. Tady se jedná o

výjimku ze zásady neprojednávání cen s konkurenty. V takových případech může CEVA projednat ceny se

subdodavatelem, pokud se cena týče stanovené služby uvedené ve smlouvě a pokud není použita pro jiné cíle než

subdodavatelské služby.
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ČÁST 2

PROFESNÍ SDRUŽENÍ
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ČÁST 2 PROFESNÍ SDRUŽENÍ

Profesní sdružení

Profesní sdružení je skupinou osob nebo firem (občas zahrnující konkurenty), kteří se scházejí, aby projednali témata

související s podnikáním. Profesní sdružení a jiné odvětvové skupiny mohou sloužit poctivým cílům. Členství nebo účast firmy

v takových sdruženích však může vzbuzovat mimořádné pochybnosti, protože často zahrnuje schůzky a jiné skupinové

činnosti konkurentů, kde se mohou objevovat otázky citlivého charakteru. Citlivé otázky zahrnují například:

• ceny, přirážky, provize, odměny a jiné poplatky,

• termíny nebo výše zaváděných cen nebo cenových změn,

• náklady nebo zisky,

• platební podmínky,

• metody, zásady, plány (skutečné nebo potenciální) nebo strategie

• stanovování cen, ledaže byly schváleny v schvalovacím procesu profesního sdružení uvedeného v našich Směrnich

týkajících se profesních sdružení

• nabídky týkající se výběrového řízení.

Profesní sdružení související s naší hlavní činností (např. sdružení firem zabývajících se spedicí, logistikou, celním

zprostředkováním, řetězcem dodávek nebo jiných, kde kontakt s konkurenty je nejvíce pravděpodobný) musejí projít našim

schvalovacím procesem pro profesní sdružení, jak bylo stanoveno ve Směrnicích týkajících se profesních sdružení.

Pracovníci nesmějí do profesního sdružení vstupovat ani se zúčastňovat jeho činností, pokud nezískali souhlas požadovaný v

rámci schvalovacího procesu profesních sdružení CEVA. Při účasti v profesních sdruženích je třeba vždy dodržovat Směrnicích

týkajících se profesních sdružení a dbát na to, aby nedošlo k porušení našich antimonopolních závazků.
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ČÁST 2 PROFESNÍ SDRUŽENÍ

Profesní sdružení - Otázky a odpovědi

Otázka

Byla zrealizována procedura požadovaná Směrnicemi týkajícími se profesních sdružení a byl vydán souhlas k účasti v národním

sdružení přepravců. Koná se globální setkání sdružení přepravců a byl jsi pozván k účasti a představení prezentace při tomto

každoročním globálním setkání. Můžeš se setkání zúčastnit bez jakýchkoliv pochybností/činností?

Odpověď

I přes splnění prvního kroku, tedy obdržení souhlasu ke členství/účasti v profesním sdružení, což umožňuje účast na tomto

setkání, nevylučuje to ještě riziko porušení antimonopolních zákonů. Nejdříve je třeba získat program setkání a zkontrolovat, zda

neobsahuje potenciálně citlivá témata, která by byla v rozporu s antimonopolními zákony. V případě nejistoty, že žádné téma

není rizikové, je třeba zaslat program oddělení pro dodržování zákonů a etiku pro získání příslušných pokynů. Pokud se v

programu objeví problematická témata, může tým pro dodržování zákonů a etiku poskytnout pomoc při jednání s profesním

sdružením o jejich odstranění z programu, aby tvoje účast byla možná.
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ČÁST 3

ZÁKAZNÍCI A DODAVATELÉ 
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ČÁST 3 ZÁKAZNÍCI A DODAVATELÉ 

Zákazníci a dodavatelé

Obecně řečeno může firma svobodně obchodně spolupracovat nebo nespolupracovat s libovolnou stranou a může si

libovolně vybírat zákazníky, dodavatele a subdodavatele. CEVA musí přijímat taková rozhodnutí nezávisle a tato

rozhodnutí nesmějí vyplývat ze smluv nebo dohod s konkurentem.

3.1. Nezamýšlené získání informací

V mnoha případech můžeme používat informace, které nám oznámí zákazníci nebo dodavatelé. Pokud však dostáváme

informace od zákazníka, dodavatele nebo subdodavatele náhodnou, je třeba při jejich uplatnění zachovat opatrnost.

Kromě toho nesmějí dodavatelé a subdodavatelé být využíváni jako zprostředkovatelé při získávání citlivých informací

od konkurentů nebo týkajících se konkurentů.
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ČÁST 3 ZÁKAZNÍCI A DODAVATELÉ 

3.1. Nezamýšlené získání informací - Otázky a odpovědi

Otázka

Dodavatel ti náhodně předal informace týkající se ceníku konkurenta. E-mailová zpráva byla určená pro konkurenta, ale

omylem jsi byl připojen k adresátům. Můžeš takové informace využít?

Odpověď

Obdržení takové e-mailové zprávy není porušením politiky, ale nesprávný postup už porušením politiky může být.

Problémem může být odstranění e-mailové zprávy, její zaslání jiné osobě nebo využívání informací bez vědomí

ostatních. V takových případech je třeba pro získání příslušných pokynů kontaktovat oddělení pro dodržování zákonů a

etiku.
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ČÁST 3 ZÁKAZNÍCI A DODAVATELÉ 

3.2. Vázaný prodej

Vázaný prodej je praxe, která žádá po zákazníkovi zakoupení jednoho produktu nebo služby, aby získal jiný produkt

nebo službu, které zákazník skutečně potřebuje. Zákazník by neměl kupovat produkty nebo služby, o které nemá

zájem, aby mu byl umožněn prodej těch produktů nebo služeb, které skutečně žádá.

Všeobecný zákaz vázaného prodeje se netýká prodeje několika produktů nebo několika služeb v balíčku pod

podmínkou, že prodejce je ochoten prodat každý z těchto produktů nebo každou z těchto služeb samostatně za reálné

ceny, kde nabídka samostatných produktů nebo služeb je z ekonomického (nebo jiného) hlediska proveditelná.

Například je přípustné spojení několika služeb do balíčku a jejich prodej za nižší celkovou cenu, aby byl zákazník

motivován ke koupi většího množství, ale nelze vyžadovat, aby si zákazník koupil jednu službu proto, aby si mohl

koupit rovněž druhou.
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ČÁST 3 ZÁKAZNÍCI A DODAVATELÉ 

3.2. Vázaný prodej - Otázky a odpovědi

Otázka

Potenciální zákazník má zájem o zakoupení přepravních služeb. Můžeme mu nabídnout přepravní služby jen tehdy, když

si je zakoupí ve spojení se službami souvisejícími s celním řízením?

Odpověď

Nikoliv. Je to přípustné pouze tehdy, pokud bys mohl prodat tyto služby rovněž samostatně. Tyto služby nelze „vázat“ ani

nelze vyžadovat, aby zákazník zakoupil obě služby namísto každé zvlášť.
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ČÁST 3 ZÁKAZNÍCI A DODAVATELÉ 

3.3. Reciproční dohoda

Reciproční dohoda je praxe, kdy kupující souhlasí se zakoupením zboží od prodávajícího pod podmínkou, že

prodávající výměnou zakoupí zboží od kupujícího nebo firmy spojené s kupujícím.

Antimonopolní zákony obecně takové dohody zakazují, protože potlačují konkurenceschopnost umělým vynucením

nákupu, který by jedna ze stran jinak neprovedla. Příkladem v případě CEVA může být počítačová firma, pro kterou

společnost CEVA zajišťuje logistické služby, přičemž od ní nakupuje počítače. Tyto dva aspekty toho vztahu musejí být

odděleny. K poskytování logistických služeb a k nákupu počítačů musí dojít na základě nezávislého rozhodnutí.

Všechna rozhodnutí týkající se nákupů musejí být přijímána výhradně na základě takových faktorů, jako jsou cena,

kvalita, prodejní podmínky a poctivost dodavatele, nikoliv na základě vztahu, kdy nakupujeme proto, abychom získali

objednávku. Firma nesmí brát do úvahy jiné faktory.
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ČÁST 3 ZÁKAZNÍCI A DODAVATELÉ 

3.3. Reciproční dohoda - Otázky a odpovědi

Otázka

Mohu nakoupit služby/produkt od jednoho z našich důležitých zákazníků v naději, že tento zákazník nakoupí další služby

od společnosti CEVA?

Odpověď

Zákazník je v tomto příkladu dodavatelem firmy. Výběr dodavatelů firmy musí probíhat se zásadami nákupní politiky

firmy a nákupním procesem založeným na kvalitě, obsluze a ceně. Pokud po provedení analýzy konstatujeme, že daný

důležitý zákazník je rovněž dodavatelem s nejlepší nabídkou, můžeme od něj služby koupit. Nesmíme však s ním uzavřít

smlouvu týkající se získání čehokoliv výměnou za naši objednávku.

.
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ČÁST 3 ZÁKAZNÍCI A DODAVATELÉ 

3.4. Smlouvy zajišťující exkluzivitu

Smlouvy zajišťující exkluzivitu znamenají omezení schopnosti zákazníků nebo dodavatelů k realizaci jejich zájmů s

konkurenty bez odůvodněného účelu. Odůvodněným účelem může být například důležitá počáteční investice.

Pokud je nutná důležitá počáteční investice, lze výměnou za to vyžadovat exkluzivitu. Za určitých okolností jsou smlouvy

zajišťující exkluzivitu přípustné, nejdříve je však třeba situaci konzultovat s oddělením pro dodržování zákonů a etiku.

Oddělení pro dodržování zákonů a etiku může v tomto případě poradit.
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ČÁST 3 ZÁKAZNÍCI A DODAVATELÉ 

3.4. Smlouvy zajišťující exkluzivitu - Otázky a odpovědi

Otázka

Jeden z našich hlavních zákazníků logistických služeb žádá firmu o skladování vakcín jako doplněk standardních

skladovacích služeb. Pro splnění zákazníkovy žádosti musí firma zavést systém kontroly teploty ve skladu, další

pracovníky pro obsluhu těchto produktů a může potřebovat povolení městského úřadu k jejich skladování. Pokud

smlouva zajišťující exkluzivitu znamená porušení antimonopolních zákonů a zákonů o ochraně hospodářské soutěže, jak

může firma chránit návratnost investice (Return On Investment, ROI)?

Odpověď

Protože firma musí nejdříve dokončit investici, aby splňovala zákazníkovy požadavky, je zcela odůvodněná ve smlouvě

se zákazníkem klauzule, která vyžaduje, aby se po dobu platnosti smlouvy zákazník zavázal udělit firmě pro skladování

svých vakcín exkluzivitu.
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ČÁST 4 

JEDNOSTRANNÉ ÚKONY
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ČÁST 4 JEDNOSTRANNÉ ÚKONY

4.1. Dravá cenová politika

Antimonopolní zákony všeobecně zakazují monopolní chování, například všeobecně zakazují firmám se pokoušet o

získání monopolu na určitém trhu nebo zneužití dominantního postavení na trhu. Typem monopolního chování je dravá

cenová politika, kdy firma prodává produkt nebo službu za protiprávně nízkou cenu (obvykle nižší, než jsou náklady) po

určité období, aby z trhu vyřadila konkurenci nebo aby vytvořila bariéry pro nové potenciální konkurenty.

Pokud konkurenti nebo potenciální konkurenti nejsou schopni udržet stejné nebo nižší ceny bez finančních ztrát, ukončí

činnost nebo se rozhodnout do podnikání nevstupovat. „Dravec“ má pak méně konkurentů a může podnikat na zásadě

monopolu.

Politika CEVA zakazuje dravou cenovou politiku a jiného nepatřičného monopolního chování.
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ČÁST 4 JEDNOSTRANNÉ ÚKONY

4.1. Dravá cenová politika - Otázky a odpovědi

Otázka

Rozhoduješ se, že nabídneš cenu nižší, než jsou náklady, po dobu následujících šesti měsíců, abys v nejbližší době z

daného trhu vyřadil konkurenty, a tak dlouhodobě omezit konkurenci. Je to přípustné?

Odpověď

Znamená to „dravou cenovou politiku“. Pokud máš na trhu dominantní postavení, znamenalo by to porušení předpisů o

ochraně hospodářské soutěže. Příslušně firma nesmí uplatňovat dravou cenovou politiku ani jiné praktiky, strategie nebo

taktiky, které mohou být interpretovány jako praktiky, jejichž cílem je poškození nebo vyloučení konkurence nebo

konkurentů. Před zavedením veškerých takových praktik, strategií nebo taktik je třeba požádat o konzultaci oddělení pro

dodržování zákonů a etiku.
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GLOBÁLNÍ POLITIKA A PROCEDURY TÝKAJÍCÍ SE ANTIMONOPOLNÍCH ZÁKONŮ A ZÁKONŮ O OCHRANĚ 

HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Hlášení

Některé antimonopolní problémy mohou být drobné, komplikované nebo nejasné. Pokud u něčeho nemáš jistotu, ptej

se! V případě pochybností je třeba před rozhodnutím požádat o pomoc oddělení pro dodržování zákonů a etiku. Pokud

tě konkurent postaví náhle do nejasné situace (například začne rozhovor na téma, které může být podle tebe

nedovolené), zdvořile, ale rozhodně a okamžitě přeruš rozhovor a požádej o pomoc pracovníky oddělení pro dodržování

zákonů a etiku.

V případě porušení nebo podezření na porušení této politiky nebo antimonopolních zákonů a zákonů o ochraně

hospodářské soutěže musejí pracovníci nahlásit danou situaci libovolným z dostupných kanálů: nadřízený, oddělení pro

dodržování zákonů a etiku, právní oddělení, infolinka pro dodržování zákonů – nezávisle s kým se musíš zkontaktovat,

aby ses ujistil, že problém bude vyřešený.
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Klíčové zásady, které je třeba si vždy pamatovat!

Konkurenti

• Zákaz stanovování cen

• Zákaz projednávání citlivých témat (cen, poplatků, přirážek, nákladů apod.)

• Zákaz smluvených nabídek týkajících se výběrového řízení

• Zákaz dělení trhu nebo předělování zákazníků

• Zákaz vylučování konkurentů z trhu

• Zákaz používání zprostředkovatele pro získání informací o konkurenci

Profesní sdružení

• Zákaz účasti bez souhlasu vydaného v rámci procesu schvalování profesních sdružení, v  souladu se Směrnicemi

týkajícími se profesních sdružení.

• Během účasti je třeba dodržovat všechny antimonopolní zásady.

GLOBÁLNÍ POLITIKA A PROCEDURY TÝKAJÍCÍ SE ANTIMONOPOLNÍCH ZÁKONŮ A ZÁKONŮ O OCHRANĚ 

HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
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Klíčové zásady, které je třeba si vždy pamatovat!

Zákazníci a dodavatelé

• Pokud náhodně obdržíš citlivé informace související s konkurencí, je třeba nejdříve požádat o radu oddělení pro 

dodržování zákonů a etiku.

• Bez souhlasu oddělení pro dodržování zákonů a etiku:

• Zákaz vázaného prodeje

• Zákaz recipročních dohod

• Zákaz smluv zajišťujících exkluzivitu

Hlášení

• Pokud máš podezření na porušení zásad ochrany hospodářské soutěže nebo si nejsi jistý, jak máš postupovat, 

kontaktuj:

• Přímého nadřízeného

• Regionálního vedoucího pro dodržování zákonů

• Právní oddělení

• Oddělení pro dodržování zákonů a etiku

• Infolinku pro dodržování zákonů

GLOBÁLNÍ POLITIKA A PROCEDURY TÝKAJÍCÍ SE ANTIMONOPOLNÍCH ZÁKONŮ A ZÁKONŮ O OCHRANĚ 

HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

PurposeHome Cíl Konkurenti Profesní sdružení Zákazníci a 

dodavatelé

Jednostranné

úkony

Hlášení Referenční

dokumenty

Hlavní Strana Klíčové zásady



GLOBÁLNÍ POLITIKA A PROCEDURY TÝKAJÍCÍ SE ANTIMONOPOLNÍCH ZÁKONŮ A ZÁKONŮ O OCHRANĚ 

HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Referenční dokumenty

Antikorupční politika

Zákoník obchodního chování

Povinnosti týkající se dodržování zákonů

Infolinka pro dodržování zákonů

Ochrana osobních údajů

Proces zavádění nových přirážek a změn přirážek

Proces náležité pečlivosti (due diligence) ve vztahu ke třetím stranám

Politika a příručky týkající se obchodu a exportu

Směrnice týkající se profesních sdružení

PurposeHome Cíl Konkurenti Profesní sdružení Zákazníci a 

dodavatelé

Jednostranné

úkony

Hlášení Referenční

dokumenty

Hlavní Strana Klíčové zásady


