Hrajte a vyhrajte.
Soutěžíme fér.
Věříme ve férovou hospodářskou soutěž v podnikání.
Pomáháme našim klientům využít obchodní příležitosti,
které soutěžní regulace nabízí. Obchodní strategie zohledňující
soutěžněprávní aspekty eliminuje riziko sankcí regulatorních
orgánů, a otevírá možnosti pro efektivní spolupráci.

Hrajte a vyhrajte. Soutěžíme fér.
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Hrajte a vyhrajte. Soutěžíme fér.

Proč je téma soutěžní regulace pro klienty aktuálnější než dřív?
Firmy musí se soutěžní regulací počítat. Ať už při cenotvorbě, nebo při pronikání na nový trh,
nebo při vytváření obchodních aliancí. Zdánlivě přirozené obchodní jednání může představovat
zásadní porušení pravidel hospodářské soutěže. Jako příklad uvedu pevné určování marže
odběratelům s cílem zajistit předvídatelnou cenu vlastního výrobku nebo prodávání
produktových balíčků s cílem propagovat méně prodávaný vedlejší výrobek.
Pro odhalování protisoutěžního jednání soutěžní úřady používají velmi účinné metody, které
motivují strany kartelu k dobrovolnému oznámení. V rámci inspekcí aplikují moderní forenzní
technologie pro identifikaci porušení pravidel. S tím musí firmy počítat. Soutěžní compliance se
musí stát součástí DNA každé firmy, která chce na trhu uspět.
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Vidíme potenciál pro využití synergií poradenství Deloitte zahrnující komponenty
strategické, právní, ekonomické a daňové. Přicházíme s novou sofistikovanou službou pro
nalezení vhodných obchodních modelů a nástrojů, které v případě potřeby obhájíme před
soutěžním úřadem.

V čem vidíte potenciál soutěžního práva?
Soutěžní právo chrání férovost hospodářské soutěže mezi podnikateli. Vnímáme tedy
soutěžně-právní regulaci především jako nástroj, který podnikatelům slouží k dosažení lepších
ekonomických výsledků. Pokud se podnikatel cítí jednáním svého konkurenta nebo obchodního
partnera znevýhodněn, má možnost obrátit se na soutěžní úřad, aby takové jednání prošetřil.
Dále se může též domáhat nápravy cestou žaloby k civilnímu soudu a případně žádat i náhradu
způsobené škody.
Ekonomické teorie ukazují, že se podnikatelům z dlouhodobého
hlediska nevyplácí přicházet s řešeními, jak pravidla hospodářské
soutěže obcházet. Taková řešení často přinášejí významné náklady
spojené s udržováním nelegálních praktik, reputační riziko, riziko
soudních sporů, riziko sankcí od orgánů veřejné moci a v neposlední
řadě také méně dostupnou ochranu ze strany těchto orgánů.
Stejně tak se ale ukazuje, že ekonomicky nevýhodný je i přílišný formalismus při výkladu
soutěžně-právních norem (tzv. overcompliance). Z praxe soutěžních úřadů i bohaté judikatury
totiž vyplývá, že soutěžně-právní normy je třeba vykládat v kontextu ekonomiky daného trhu.
Jednání, které tedy může být v jedné ekonomické realitě zakázané, může být v jiné ekonomické
realitě naopak žádané a pro spotřebitele výhodné.

Které klienty by mělo zajímat compliance?
Soutěžní právo se dotýká všech firem, které chtějí uspět. Potenciál soutěžní regulace dovedou
využít firmy expandující, inovativní, které hledají nové příležitosti pro boj s konkurencí. Jde
o to, aby k tomu používaly legální prostředky. Kartelové jednání konkurentů je zakázáno.
Firmy se musí vyvarovat sladění strategií a výměny senzitivních informací. V konkurenčním
prostředí roste tlak na efektivitu, z čehož má prospěch spotřebitel a celá ekonomika. Firmy jsou
motivovány nabízet široký výběr kvalitních a inovativních výrobků za nízké ceny.

V Deloitte Legal máme s výkladem soutěžně-právních norem bohaté zkušenosti a jsme
připraveni s Vámi zkonzultovat konkrétní firemní procesy a obchodní modely vašeho podnikání.

Navíc významní hráči na trhu, firmy s dominantním postavením nebo monopolisti, musí
své vztahy s obchodními partnery a komunikaci se zákazníky citlivě nastavit tak, aby jejich
jednání nepoškodilo konkurenceschopnost. K soutěžní compliance by firmy měly přistupovat
strategicky, aby předešly vyšetřování a složitým sporům.
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Proč competition regulace a Deloitte?
Deloitte disponuje právě tím pluridisciplinárním týmem, který je k tomu třeba. Je složitá tím,
jak vyžaduje zapojení expertízy právní, ekonomické a byznysové. Při posuzování toho, co je
a co není dovolené, je třeba dobře znát trh, podmínky a dynamiku daného industry, spočítat
roli jednotlivých hráčů na relevantním trhu a na to správně použít to množství pravidel a
precedentů, které se za desítky let existence této regulace vytvořily. Právníci, ekonomové
a odborníci na specifické obory nebo produkty (digital, pharma, energy atd.) umí pracovat
dohromady. Díky tomu v competition neříkají zbytečně NE tam, kde to není nutné – a naopak
poradí, jak si počínat tam, kde omezení z této regulace hrozí.

Deloitte je globální firma se silným mezinárodním zastoupením.
Soutěžní právníci Deloitte úzce spolupracují. Pro klienty operující
v několika jurisdikcích jsme schopni poskytnout jednotné řešení
se zohledněním specifik regulace na národních trzích.
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Jaká je vize soutěžní regulace a výzvy do budoucna?
Úloha soutěžních úřadů jako korektorů obchodních strategií posiluje. Rozšiřují se jejich
pravomoci, úřady navíc sdílejí informace a koordinují aktivity napříč různými právními řády.
Vynucování soutěžního práva se stává globálním. Postih za kartely nebo zneužití dominance
může být velmi citelný. Jen v České republice za poslední 3 roky pokuty udělené Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže překročily 3 miliardy korun.
Sankce ze strany soutěžních úřadů však nejsou jediným negativním důsledkem. Nedodržování
soutěžních pravidel se může odrazit ve spotřebitelském vnímání a dobré pověsti společnosti.
Ta je přitom pro dlouhodobější úspěch na trhu mimořádně důležitá. Efektivnímu vymáhání
přispívá i reálná možnost požadovat odškodnění před civilními soudy. To platí pro poškození
konkurenty, tak i pro spotřebitele. Ti mohou být poškozeni, neboť kupovali dražší a méně
kvalitní zboží. Postavení spotřebitelů může významně posílit institut hromadných žalob pro
uplatňování nároků široké skupiny poškozených. Jeho zavedení se intenzivně projednává.

Hrajte a vyhrajte. Soutěžíme fér.

V jakých oblastech poskytujeme klientům služby nejčastěji?
Prevence proti kartelům
včetně Leniency

Asistence při vyšetřování
soutěžními úřady

Zastoupení ve správních řízeních
a navazujících soudních sporech

Soukromoprávní vymáhání škody
z protisoutěžního jednání

Příprava specializovaných
tréninků klíčových osob ve firmě

Podpora transakcí včetně
notifikace spojení

Experience the future of law. Today
Jako právníci víme, že svět se mění.
Budoucnost je příležitost! Velké myšlenky však potřebují podporu.
Soustřeďte se na jejich uskutečnění a starost o právní rámec nechte na nás.
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