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POLITIKA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) obsahuje v článkoch 101 až 109 pravidlá
o hospodárskej súťaži na vnútornom trhu. Podľa nich sa zakazujú dohody medzi podnikmi
obmedzujúce hospodársku súťaž. Podnikom, ktoré ovládajú trh, sa zakazuje zneužívať
postavenie, a tak ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi. Fúzie a akvizície na úrovni
Spoločenstva riadi Európska komisia a môžu sa v určitých prípadoch zakázať. Štátna pomoc
v prospech niektorých podnikov alebo výrobkov, ktorá vedie k narušeniam hospodárskej
súťaže, je zakázaná, môže sa ale v niektorých prípadoch povoliť. Ustanovenia, ktorými sa
riadi hospodárska súťaž, platia aj pre verejné podniky, verejné služby a služby všeobecného
záujmu. Ak by bolo ohrozené splnenie cieľov týchto špecifických služieb, je možné
neuplatňovať pravidlá hospodárskej súťaže.

PRÁVNY ZÁKLAD

— Články 101 až 109 ZFEÚ a protokol č. 27 o vnútornom trhu a hospodárskej súťaži, ktorý
stanovuje, že voľná hospodárska súťaž je súčasťou cieľa vnútorného trhu v článku 3 ods. 3
ZFEÚ.

— Nariadenie o fúziách (ES) č. 139/2004.

— Články 37, 106 a 345 ZFEÚ pre verejné podniky, ako aj články 14, 59, 93, 106, 107,
108 a 114 ZFEÚ pre verejné služby, služby všeobecného záujmu a služby všeobecného
hospodárskeho záujmu; Protokol č. 26 o službách všeobecného záujmu; Článok 36 Charty
základných práv.

CIELE

Základným cieľom pravidiel hospodárskej súťaže v Únii je chrániť hospodársku súťaž pred
narušeniami. Účinná hospodárska súťaž nie je samoúčelná, ale je podmienkou na dosiahnutie
slobodného a dynamického vnútorného trhu a slúži ako jeden z viacerých nástrojov na podporu
všeobecného hospodárskeho blahobytu. Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy už
ochrana hospodárskej súťaže pred narušeniami nie je výslovne uvedená v článku 3 ZFEÚ,
ale v súlade s protokolom č. 27 patrí pod vnútorný trh. Praktické zmeny sa v dôsledku toho
nedajú očakávať, pretože pravidlá hospodárskej súťaže sa nemenia. Predpoklady ich uplatnenia
a ich právne následky sa v dlhoročnej administratívnej praxi Európskej komisie a v judikatúre
európskych súdov natoľko upevnili, že sa môžu považovať za stabilné.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Rozsiahly zákaz dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž (článok 101 ZFEÚ)
Všetky dohody medzi podnikmi, ktoré majú alebo môžu ovplyvniť hospodársku súťaž a môžu
negatívne ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi (odsek 1), sú zakázané a neplatné
(odsek 2). Dohodám, ktoré prispievajú k zlepšeniu výroby, distribúcie tovarov alebo k podpore
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technického alebo hospodárskeho pokroku, môže byť udelená výnimka za predpokladu, že
primeraná časť zisku, ktorý vznikne v tejto súvislosti, sa pridelí spotrebiteľom, že dohoda
neukladá nenáležité obmedzenia a nie je zameraná na vylúčenie hospodárskej súťaže vo vzťahu
k podstatnej časti daných výrobkov (odsek 3).
Od 1. mája 2004 upravuje nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 vykonávanie pravidiel hospodárskej
stanovených v článkoch 101 a 102 ZFEÚ. Podľa neho môžu vnútroštátne orgány hospodárskej
súťaže a súdy členských štátov samotné uplatňovať články 101 a 102 ZFEÚ. V roku 2017
Komisia navrhla smernicu na posilnenie právomocí vnútroštátnych orgánov na ochranu
hospodárskej súťaže, aby sa stali účinnejšími vykonávateľmi právnych predpisov EÚ
v oblasti antitrustových pravidiel s cieľom zabezpečiť, aby pri použití toho istého právneho
základu príslušné vnútroštátne orgány spolupracujúce prostredníctvom Európskej siete pre
hospodársku súťaž (ESHS) mali vhodné nástroje na vytvorenie skutočného spoločného priestoru
presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže. V praxi sa pri uplatňovaní antitrustových
predpisov EÚ ako užitočné preukázali tieto procesné nástroje:
— Blokové výnimky: skupina podobných individuálnych dohôd, ktoré majú porovnateľné

účinky na hospodársku súťaž. Ak sa v prípade takejto skupiny očakáva, že sa budú
pravidelne plniť podmienky na udelenie výnimky podľa článku 101 ods. 3 ZFEÚ, existuje
možnosť vyňať ju ako skupinu zo zákazu podľa článku 101 ods. 1 ZFEÚ právnou formou
nariadenia. Tento postup by mal obmedziť administratívnu záťaž Európskej komisie.

— Dohody menšieho významu: určité dohody, ktoré nespĺňajú podmienky výnimky
stanovené v odseku 3 článku 101 ZFEÚ, sa nepovažujú za porušenia, ak majú malý význam
alebo sa na trhu významne neprejavia (tzv. princíp de minimis). Takéto dohody sa často
považujú za zmysluplné v prípade vzájomnej spolupráce malých a stredných podnikov.
V dôsledku zmeny niektorých nariadení o blokových výnimkách, ako aj novšej judikatúry
sa v roku 2014 prepracovalo oznámenie de minimis (2014/C 291/01). Dôležitou zmenou je
objasnenie, že dohody, ktorých „zámerom“ je poškodenie hospodárskej súťaže, sa nemôžu
považovať za dohody menšieho významu.

Niektoré druhy dohôd sa vždy považujú za dohody narúšajúce hospodársku súťaž, a preto sa bez
výnimky považujú za zakázané; sú to v prvom rade dohody o určovaní cien a územné ochranné
doložky.
Konania o urovnaní v prípadoch kartelov: Na základe nariadenia (ES) č. 622/2008 jestvuje
možnosť urýchlene dokončiť konanie s pokutou zníženou až o 10 %, ak dotknuté podniky
spolupracujú s Európskou komisiou a priznajú svoju účasť na dohode, ktorá poškodzuje
hospodársku súťaž, už v skorom štádiu konania.
Žaloby o náhradu škody: S cieľom posilniť odstrašujúci účinok v prípade zakázaných dohôd
a zlepšiť ochranu spotrebiteľov bola v roku 2014 schválená smernica o určitých pravidlách
upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia
ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie (2014/104/EU).
Kartelové dohody majú v tejto súvislosti dva dôsledky: Okrem peňažnej pokuty sa uplatňuje
odškodnenie v občianskoprávnom konaní a program zhovievavosti zostáva zachovaný.
B. Zneužívanie dominantného postavenia na trhu (článok 102 ZFEÚ)
„Dominantné postavenie je postavenie podniku, ktorý sa teší takej ekonomickej sile, ktorá mu
umožňuje zabrániť budovaniu účinnej súťaže na relevantnom trhu a ktorý si v nezanedbateľnej
miere môže dovoliť správať sa nezávisle od svojich konkurentov, zákazníkov, a napokon aj
od spotrebiteľov“ (Vec 27/76, United Brands). Dominantné postavenie sa hodnotí vzhľadom
na celú alebo podstatnú časť vnútorného trhu. Rozsah príslušného relevantného trhu závisí od
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charakteru výrobkov, existencie substitučných výrobkov, ako aj od správania spotrebiteľov a ich
pripravenosti zameniť daný výrobok za alternatívny. V článku 102 ZFEÚ sa stanovuje neúplný
zoznam príkladov postupov zneužitia.
Od septembra 2016 Komisia uplatnila prístup vyrovnávacieho typu vo forme postupu
spolupráce, okrem iného aj v prípadoch porušenia článku 102 ZFEÚ.
C. Kontrolné postupy pri fúziách
Podľa nariadenia č. 139/2004 (ES) treba fúzie, v dôsledku ktorých by bola značne
narušená účinná hospodárska súťaž na spoločnom trhu alebo na jeho podstatnej časti,
najmä prostredníctvom vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, vyhlásiť za
nezlučiteľné so spoločným trhom (článok 2 ods. 3). Pred fúziou sa musí úmysel oznámiť
Európskej komisii. Styčným bodom tejto previerky je získanie kontroly v inom podniku
(článok 3 ods. 1). K dokončeniu fúzie nesmie dôjsť, kým Komisia neudelí povolenie (článok 7).
Neuskutočňuje sa systematická dodatočná kontrola ani oddeľovanie spojených podnikov.
Konanie môže mať dve fázy. Väčšina konaní sa môže ukončiť už po prvej fáze (25 pracovných
dní). Zložité prípady sa dôkladne preverujú v druhej fáze (90 pracovných dní). Vydanie
rozhodnutí sa môže spájať s podmienkami a povinnosťami (článok 8).
V roku 2014 predložila Európska komisia bielu knihu s názvom Smerom k účinnejšej
kontrole koncentrácií v EÚ, ktorou sa má dosiahnuť lepšia súčinnosť pravidiel na úrovni
EÚ a na vnútroštátnej úrovni. V októbri 2016 Komisia začala verejné konzultácie
v rámci prebiehajúceho hodnotenia vybraných procesných a jurisdikčných aspektov kontroly
koncentrácií v EÚ.
D. Zákaz štátnej pomoci v článku 107 ZFEÚ
Štátnu pomoc predstavujú všetky plnenia poskytnuté priamo členskými štátmi, ktoré pochádzajú
zo štátnych zdrojov. Patria sem nielen nenávratné dotácie, ale aj zvýhodnené pôžičky,
oslobodenie od daní a odvodov a ručenie za pôžičky, dokonca aj účasť štátnych orgánov
v podnikoch, ak sa touto účasťou prostredníctvom zvýhodnenia niektorých podnikov alebo
výrobných odvetví naruší hospodárska súťaž alebo toto narušenie hrozí, a naruší sa tým obchod
medzi členskými štátmi.
Zákaz štátnej pomoci sa neuplatňuje na prípady uvedené v ods. 2. Takéto druhy pomoci sú preto
zlučiteľné s vnútorným trhom a sú automaticky povolené. V prípadoch uvedených v odseku 3
musí Európska komisia uskutočniť špecifické preskúmanie. Aj pri kontrole štátnej pomoci sa
uplatňuje zásada de minimis a od roku 2008 všeobecná skupinová výnimka (nariadenie (ES)
č. 800/2008), ktorej rozsah pôsobnosti bol rozšírený v roku 2014 a 2017.
V dôsledku hospodárskej a finančnej krízy sa od 1. augusta 2013 – na rozhodnutia
prijímané na základe článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ uplatňuje tzv. oznámenie o bankách,
ktoré sa týka uplatňovania pravidiel štátnej pomoci na opatrenia prijaté na podporu bánk
v súvislosti s finančnou krízou (Ú. v. EÚ C 216, 30.7.2013, s. 1). Ďalšie opatrenia sa týkajú
napríklad rekapitalizácie finančných inštitúcií, zaobchádzania so znehodnotenými aktívami
alebo obnovenia rentability a hodnotenia reštrukturalizačných opatrení.
Cieľom pomoci poskytovanej bankám je podpora poskytovania úverov a investícií do
udržateľného rastu. V rámci modernizácie pravidiel pomoci z roku 2012 boli prepracované
mnohé ustanovenia so zreteľom na výraznejšie zameranie na prípady pomoci s najzávažnejšími
dosahmi na vnútorný trh a sprísnenie postupu.
Komisia v prvých svojich rozhodnutiach považovala preferenčné daňové zaobchádzanie
s určitými podnikmi, ku ktorému dochádza v niektorých členských štátoch, za neprípustnú
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podporu, ktorú je nutné požadovať späť (rozhodnutie o spoločnosť Fiat Finance and Trade,
prípady Starbucks Manufacturing z októbra 2015). V prípade Apple Komisia nariadila Írsku
v auguste 2016 kompenzovať daň vo výške 13 miliárd EUR. Spoločnosť Apple, ako aj Írsko
toto rozhodnutie napadli a súdne konanie prebieha. Komisia skúma ďalšie prípady.
E. Verejnoprospešné služby, služby všeobecného záujmu a služby všeobecného
hospodárskeho záujmu
V článku 14 ods. 2 ZFEÚ sa Európskej únii po prvýkrát udeľuje nie výhradná zákonodarná
právomoc. Riadnym legislatívnym postupom podľa článkov 52 a 114 ZFEÚ sa Európskemu
parlamentu a Rade prideľuje úloha rovnocenných spoluzákonodarcov. Článok 14 ZFEÚ sa
dopĺňa protokolom č. 26, v ktorom sa so zreteľom na článok 14 ZFEÚ opätovne vyzdvihuje
význam týchto služieb, ich rozmanitosť, značná voľnosť vnútroštátnych, regionálnych
a miestnych orgánov, ako aj všeobecný prístup. Osobitný význam získava článok 14 ZFEÚ na
základe článku 36 Charty základných práv Európskej únie. Aj tu sa uznáva prístup občanov
Únie k službám všeobecného hospodárskeho záujmu s cieľom podporovať sociálnu a územnú
súdržnosť Únie.
Platný rámec nariadení o službách všeobecného hospodárskeho záujmu pozostáva z rozhodnutia
Komisie (Ú. v. EÚ L 7, 11.1.2012, s. 3) a dvoch oznámení (Ú. v. EÚ C 8, 11.1.2012, s. 14
a Ú. v. EÚ C 8, 11.1.2012, s. 15), ako aj zo smernice 2006/111/ES.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament sa podieľa na rozhodovaní o práve o hospodárskej súťaži väčšinou len
prostredníctvom konzultačného postupu. Jeho vplyv je preto v porovnaní s vplyvom Európske
komisie a Rady obmedzený. Parlament okrem iného vo svojich ročných uzneseniach o výročnej
správe Európskej komisie o hospodárskej politike viackrát požadoval, aby sa riadny legislatívny
postup rozšíril aj na právne predpisy pre hospodársku súťaž.
Najdôležitejšou úlohou Parlamentu je teda kontrola výkonnej moci. Člen Komisie zodpovedný
za hospodársku súťaž vystupuje viackrát do roka vo Výbore pre hospodárske a menové veci
(ECON), aby vysvetlil svoju politiku a prerokoval jednotlivé rozhodnutia.
Na vyššie uvedenú smernicu o náhradách škody sa uplatňuje riadny legislatívny postup. V tomto
prípade, keď Parlamentu (ECON ako gestorský výbor) pripadla úloha spolutvorcu právneho
predpisu, sa poslanci snažili dosiahnuť, aby spotrebitelia mali nárok na plnú náhradu škody, ale
aby súčasne nedochádzalo k nadmerným kompenzáciám. V záujme spotrebiteľov sa poslancom
podarilo dosiahnuť, aby sa rozhodnutia národných orgánov zodpovedných za hospodársku súťaž
považovali za dôkaz prvého náznaku porušenia práva hospodárskej súťaže.
V lete 2016 Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru
alebo účinku (TAXE 1, TAXE 2) uzavrel svoje vyšetrovanie praxe, ktorou sa v členských štátoch
hodnotia daňové rozhodnutia s ohľadom na pravidlá pomoci, a otázky, či by sa mali spresniť
predpisy o vzájomnej výmene informácií.
Návrh Komisie na posilnenie právomocí vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej
súťaže, aby efektívnejšie presadzovali právne predpisy EÚ v oblasti hospodárskej súťaže
(ECN + návrh) je v súčasnosti predmetom riadneho legislatívneho postupu v Parlamente, pričom
výbor ECON je príslušným výborom. Pozícia Európskeho parlamentu, o ktorej sa má rokovať
s Radou pre konkurencieschopnosť, sa očakáva začiatkom roka 2018.
Stephanie Honnefelder / Roberto Silvestri
11/2017
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