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Sérii absurdních rozhodnutí poslední doby završil brněnský Úřad na ochranu hospodářské soutěže
výrokem, na základě kterého musí společnost Český mobil zaplatit pokutu přes šest milionů korun.
Údajně se provinil tím, že nutil prodejce předplacených karet prodávat za pevnou cenu. Označit to za
protisoutěžní krok je skutečné idiotství, které může vzniknout jen v hlavách úředníků, kteří nemají
tušení o tom, jak funguje trh a s neomylnou jistotou postihují vše, co porušením soutěže není a
naopak netrestají to, co útokem na principy tržního hospodářství nepohybně je.
Každý, kdo někdy kupoval auto, ví, že když si v autosalonu vyzvedne ceník, tak jsou v něm jednotné
ceny, ať si vůz kupuje v Aši, nebo Jablunkově. Rozdíl může vzniknout maximálně v různých
dodatečných akcích jednotlivých prodejců, kteří nabídnou rádio zdarma nebo plnou nádrž. Avšak
zájem výrobce, aby ten či onen model byl nabízen za jednotnou cenu, je evidentní a logický. Je v jeho
obchodním zájmu, aby mohl například deklarovat, že ten a ten model lze pořídit již za „XYZ“ tisíc
korun.
Stejně tak i v zájmu mobilního operátora je, aby zákazník věděl, že dobíjecí kupon lze pořídit za tolik
a tolik korun. Soutěž, kterou on podstupuje na trhu, se neodehrává v maržích jednotlivých trafikantů,
ale v souboji s ostatními operátory, co lze za takovouto cenu protelefonovat. Dokonce, pokud by
připustil různou cenu kuponu, degradoval by tuto soutěž, protože jeho informace o ceně telefonování
za minutu by byla zkreslena rozdílnou cenou kuponu, který umožňuje provolat pevný počet minut!
Proč si antimonopolní úřad vybral za terč své nekompetentnosti právě mobilního operátora, ví asi jen
on. Pokud se nechce stát objektem trvalého posměchu, měl by se napříště alespoň snažit svá
rozhodnutí vysvětlovat v širších souvislostech a v souladu jak s praxí, tak ekonomickou vědou.
Fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je nekončící série blamáží nemající se skutečnou
ochranou trhu absolutně nic společného. Je to úřad pro „likvidaci hospodářské soutěže“. Jsou dvě
možnosti. Zrušit jej, nebo radikálně transformovat. „A“ je správně.

