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POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Pravidla hospodářské soutěže na vnitřním trhu jsou stanovena v článcích 101 až 109
Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Zakazují dohody mezi podniky omezující
hospodářskou soutěž. Podniky s dominantním postavením na trhu nesmí svého postavení
zneužívat k ovlivňování obchodu mezi členskými státy. Spojování či převzetí podniků
s významem pro celou Unii podléhá kontrole Evropské komise a může být v některých
případech zakázáno. Je zakázáno poskytovat státní podpory určitým podnikům či produktům,
pokud tím dochází k narušení hospodářské soutěže, i když v některých případech mohou být
podpory povoleny. Pravidla hospodářské soutěže platí i pro veřejné podniky, veřejné služby
a služby obecného zájmu. Pokud by však bylo ohroženo splnění cílů těchto zvláštních služeb,
lze platnost pravidel hospodářské soutěže pozastavit.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— články 101 až 109 Smlouvy o fungování EU (SFEU), stejně jako protokol č. 27 o vnitřním
trhu a hospodářské soutěži, který stanoví, že vnitřní trh uvedený v čl. 3 odst. 3 SFEU
zahrnuje i cíl nenarušování hospodářské soutěže;

— nařízení (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků;

— články 37, 106 a 345 SFEU týkající se veřejných podniků a články 14, 59, 93, 106, 107,
108 a 114 SFEU týkající se veřejných služeb, služeb obecného zájmu a služeb obecného
hospodářského zájmu; protokol č. 26 o službách obecného zájmu; článek 36 Listiny
základních práv.

CÍLE

Základním cílem pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže je ochrana soutěže před jejím
narušováním. Účinná hospodářská soutěž není samoúčelným cílem, ale podmínkou pro
vytvoření volného a dynamického vnitřního trhu a jedním z mnoha nástrojů ke zvyšování
obecného hospodářského blahobytu. Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost již není ochrana
hospodářské soutěže výslovně uvedena v článku 3 SFEU, nýbrž spadá podle protokolu č. 27
do oblasti ochrany vnitřního trhu. V praxi se ovšem nic nemění, neboť pravidla hospodářské
soutěže zůstávají stejná. Podmínky pro jejich uplatňování a právní důsledky se během mnohaleté
správní praxe Komise a v judikatuře evropských soudů již ustálily a lze je považovat za stabilní.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. Zákaz veškerých dohod, jejichž důsledkem je narušení hospodářské soutěže (článek 101
SFEU)
Veškeré dohody mezi podniky, jejichž cílem nebo možným důsledkem je narušení hospodářské
soutěže a které mohou ovlivnit obchod mezi členskými státy, jsou zakázané (odstavec 1)
a neplatné od počátku (odstavec 2). Ze zákazu mohou být vyňaty dohody, které přispívají ke
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zlepšení výroby nebo distribuce výrobků nebo k podpoře technického a hospodářského pokroku,
ovšem pod podmínkou, že z dohod budou mít v přiměřené míře prospěch i spotřebitelé a že
dohody neukládají jiná než nezbytná omezení a neumožňují vyloučit hospodářskou soutěž ve
vztahu k podstatné části dotčených výrobků (odstavec 3).
Od 1. května 2004 se provádění pravidel stanovených v článcích 101 a 102 SFEU řídí nařízením
Rady (ES) č. 1/2003. Podle tohoto nařízení mohou vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž
i vnitrostátní soudy samy uplatňovat články 101 a 102 SFEU. V roce 2017 navrhla Komise
směrnici, která má vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž umožnit, aby mohly účinněji
vymáhat antimonopolní pravidla, s cílem zajistit, aby měly při uplatňování stejného právního
základu vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž spolupracující v rámci Evropské sítě pro
hospodářskou soutěž vhodné nástroje pro vytvoření skutečného společného prostoru v oblasti
prosazování pravidel hospodářské soutěže. V praxi se při uplatňování antimonopolních pravidel
EU obecně osvědčily tyto procesní nástroje:
— Blokové výjimky: pro skupiny jednotlivých dohod s podobným obsahem, které se

vyznačují srovnatelným dopadem na hospodářskou soutěž. Pokud lze očekávat, že taková
skupina dohod bude zpravidla v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 101 odst. 3 SFEU,
lze tyto dohody jako celek v podobě nařízení osvobodit od zákazu podle čl. 101 odst. 1
SFEU. Cílem tohoto postupu je zmírnit administrativní zátěž Komise.

— Dohody menšího významu: určité dohody, na něž se sice nevztahuje výjimka podle čl. 101
odst. 3 SFEU, ale nejsou posuzovány jako porušení pravidel, pokud mají menší význam
a mají na trh neznatelný dopad (zásada de minimis). Tyto dohody se často považují za
užitečné pro spolupráci malých a středních podniků. V důsledku pozměnění některých
blokových výjimek a novější judikatury (2014/C 291/01) bylo sdělení de minimis v roce
2014 přepracováno. Nejdůležitější změnou je objasnění, které říká, že dohody, jejichž
záměrem je omezení hospodářské soutěže, nemohou být považovány za dohody menšího
významu.

Některé typy dohod se však stále považují za dohody, jež omezují hospodářskou soutěž, a jsou
proto bez výjimky zakázány; v prvé řadě se jedná o určování cen a doložky o místě určení.
Postup při narovnání v případech kartelů: na základě nařízení (ES) č. 622/2008 existuje možnost
urychleně ukončit řízení a snížit pokutu o 10 %, pokud dotčené podniky pomáhají Komisi při její
činnosti a již v raném stadiu řízení oznámily svou účast v dohodách narušujících hospodářskou
soutěž.
Žaloby o náhradu škody: s cílem posílit odrazující účinek u zakázaných dohod a zlepšit
ochranu spotřebitelů byla v roce 2014 přijata směrnice o určitých pravidlech upravujících žaloby
o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských
států a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže (2014/104/EU); pro kartelové řízení z toho
vyplývají dva důsledky: kromě pokuty je možné občanskoprávní vyrovnání a plně se uplatňuje
tzv. politika shovívavosti.
B. Zneužití dominantního postavení na trhu (článek 102 SFEU)
„Dominantní postavení je postavení podniku s takovou hospodářskou silou, která mu umožňuje
bránit zachování účinné hospodářské soutěže na relevantním trhu tím, že mu poskytuje
možnost jednat do značné míry nezávisle na svých konkurentech, svých zákaznících a nakonec
i spotřebitelích“ (věc 27/76, United Brands). Podnik může mít dominantní postavení na vnitřním
trhu nebo jeho podstatné části. Velikost příslušného relevantního trhu závisí na vlastnostech
výrobku, dostupnosti zákazníkům, chování spotřebitelů a jejich ochotě přejít k alternativnímu
výrobku. V článku 102 SFEU je pro orientaci uvedeno několik příkladů zneužívání.
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Od září 2016 používá Komise jednání o narovnání ve formě postupu spolupráce, a to i v případě
porušení článku 102 SFEU.
C. Řízení o spojování podniků
Nařízení (ES) č. 139/2004 stanoví, že pokud by v důsledku spojení podniků mělo dojít
k zásadnímu narušení účinné hospodářské soutěže na společném trhu nebo na jeho podstatné
části, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení, musí být toto spojení
prohlášeno za neslučitelné se společným trhem (čl. 2 odst. 3). Dříve než ke spojení podniků
dojde, musí být příslušný záměr oznámen Komisi. Jakmile je získána kontrola nad jiným
podnikem (čl. 3 odst. 1), zahajuje se přezkum. Spojení podniků se nesmí uskutečnit, dokud
jej Komise neschválí (článek 7). Systematická dodatečná kontrola se neprovádí a k oddělení
spojených podniků nedochází.
Řízení může mít dvě fáze. Většina řízení je uzavřena již po první fázi (25 pracovních dní).
Složitější případy se pak řeší ve druhé fázi (90 pracovních dní). Rozhodnutí o slučitelnosti
mohou být spojena s určitými podmínkami a povinnostmi (článek 8).
V roce 2014 představila Evropská komise bílou knihu s názvem „Zefektivnění kontroly
spojování podniků v EU“, jejímž prostřednictvím má být dosaženo dokonalejší součinnosti
pravidel na evropské i vnitrostátní úrovni. V říjnu 2016 zahájila Komise veřejnou konzultaci
v souvislosti s probíhajícím hodnocením vybraných procesních a jurisdikčních aspektů kontroly
spojování podniků v EU.
D. Zákaz podpor stanovený v článku 107 SFEU
Podporami se rozumí plnění poskytovaná přímo členskými státy a financovaná ze státních
prostředků. Zahrnují nejen nevratné dotace, ale také půjčky za výhodných podmínek,
osvobození od cel a daní, záruky půjček a akcie držené v podnicích orgány veřejné správy.
Podpory jsou zakázány, pokud zvýhodněním určitých podniků nebo odvětví dochází nebo může
dojít k narušení hospodářské soutěže a ovlivnění obchodu mezi členskými státy.
Zákaz se nevztahuje na podpory, jejichž vyčerpávající seznam je uveden v odstavci 2. Tyto
podpory jsou slučitelné s vnitřním trhem a jsou povoleny automaticky. U podpor uvedených
v odstavci 3 musí Komise provést individuální přezkum. I v případě kontroly státních podpor
se uplatňuje zásada de minimis a od roku 2008 je v platnosti obecná bloková výjimka (nařízení
(ES) č. 800/2008), jejíž rozsah působnosti byl rozšířen v roce 2014 a 2017.
V důsledku hospodářské a finanční krize se od 1. srpna 2013 na rozhodnutí přijímaná na
základě čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU vztahuje tzv. sdělení o bankovnictví (plný název je
„sdělení o použití pravidel pro poskytování státní podpory ve prospěch bank v souvislosti
s finanční krizí“, Úř. věst. C 216, 30.7.2013, s. 1). Další sdělení se týkají např. rekapitalizace
finančních ústavů, nakládání se znehodnocenými aktivy, návratu k životaschopnosti a hodnocení
restrukturalizačních opatření.
Účelem podpor poskytovaných bankám je podporovat poskytování úvěrů a investice do
udržitelného růstu. V souvislosti s modernizací pravidel státní podpory v roce 2012 došlo
k přepracování řady předpisů s cílem více se zaměřit na případy podpory s nejzávažnějšími
dopady na vnitřní trh a zefektivnit postup.
Komise v prvních závěrech vyhodnotila preferenční daňové zacházení s určitými jednotlivými
podniky, ke kterému dochází v některých členských státech, za nepřípustnou podporu, která
musí být požadována zpět (rozhodnutí o případech Fiat Finance and Trade a Starbucks
Manufacturing v říjnu 2015). V případě společnosti Apple nařídila Komise v srpnu 2016 Irsku,



Fakta a čísla o Evropské unii - 2017 4

aby požadovalo vrácení 13 miliard EUR na daních. Společnost Apple i Irsko se proti tomuto
rozhodnutí odvolaly a soudní spor stále probíhá. Komise prošetřuje další případy.
E. Veřejné služby, služby obecného zájmu a služby obecného hospodářského zájmu
Na základě druhé věty v článku 14 SFEU Evropská unie poprvé sdílí legislativní pravomoc
s členskými státy. Na základě článků 52 a 114 SFEU, podle nichž jsou právní předpisy přijímány
řádným legislativním postupem, mají Evropský parlament a Rada úlohu rovnoprávných
spolunormotvůrců. Článek 14 SFEU je doplněn protokolem č. 26, který s odkazem na článek
14 SFEU znovu zdůrazňuje význam těchto služeb, hovoří o jejich rozmanitosti, poukazuje na
široké rozhodovací pravomoci celostátních, regionálních a místních orgánů a klade důraz na
všeobecný přístup k těmto službám. Zvláštního významu nabývá článek 14 SFEU na základě
článku 36 Listiny základních práv. I v tomto článku se uznává přístup občanů Unie k službám
obecného hospodářského zájmu s cílem podpořit sociální a územní soudržnost Unie.
Platný soubor pravidel pro služby obecného hospodářského zájmu je tvořen rozhodnutím
Komise (Úř. věst. L 7, 11.1.2012, s. 3), dvěma sděleními (Úř. věst. C 8, 11.1.2012, s. 14 a Úř.
věst. C 8, 11.1.2012, s. 15) a směrnicí 2006/111/ES.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament se na přijímání právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže podílí většinou pouze
postupem konzultace. Jeho vliv je tedy ve srovnání s vlivem Komise a Rady omezený. Parlament
již při několika příležitostech požadoval rozšíření řádného legislativního postupu také na právo
v oblasti hospodářské soutěže, např. ve svých výročních usneseních o výroční zprávě Komise
o hospodářské politice.
Hlavní úlohou Parlamentu je tedy kontrola výkonné moci. Člen Komise odpovědný za
hospodářskou soutěž několikrát do roka vystupuje v Hospodářském a měnovém výboru (ECON)
Parlamentu, aby objasnil svou politiku a jednotlivá rozhodnutí.
Směrnice upravující žaloby o náhradu škody, o níž byla řeč výše, byla přijata řádným
legislativním postupem. V tomto neobvyklém případě, kdy Parlamentu (výboru ECON
jakožto příslušnému výboru) připadla úloha spolunormotvůrce, se poslanci snažili dosáhnout
toho, aby spotřebitelé měli nárok na plnou náhradu škody, aniž by ovšem docházelo
k nadměrným kompenzacím. V zájmu spotřebitele se poslancům podařilo prosadit, že
rozhodnutí vnitrostátních orgánů na ochranu hospodářské soutěže jsou považována za první
známku porušení práva hospodářské soutěže.
V létě 2016 zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo
účinkem (TAXE 1, TAXE 2) uzavřel svá šetření praxe, jak jsou v členských státech hodnocena
daňová rozhodnutí s ohledem na pravidla státní podpory, a přezkum otázky, zda je třeba upřesnit
předpisy o vzájemné výměně informací.
V současné době je předmětem řádného legislativního postupu v Parlamentu (ve výboru
ECON jakožto příslušném výboru) návrh Komise na posílení postavení vnitrostátních
orgánů pro hospodářskou soutěž tak, aby mohly účinněji prosazovat právo EU v oblasti
hospodářské soutěže (návrh ECN+). Postoj Parlamentu, který bude třeba projednat s Radou pro
konkurenceschopnost, se očekává počátkem roku 2018.
Stephanie Honnefelder / Roberto Silvestri
11/2017
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