
 

    

 

Pokuty za porušovanie právnych predpisov 

hospodárskej súťaže 

 

Čo by sa malo pokutami dosiahnuť? 

Politika Komisie v oblasti porušovania právnych 

predpisov hospodárskej súťaže predstavuje jednu 

z preventívnych politík. Komisia preto vydáva obsiahle 

usmernenia o tom, ako právne predpisy dodržiavať. 

V prípade, ak sa spoločnosti dopustia porušovania 

právnych predpisov, môžu im byť uložené pokuty. 

Keďže aj pokuty majú preventívny charakter, musia 

spĺňať dva ciele: potrestať a odradiť. Porušovanie 

pravidiel hospodárskej súťaže môže byť výhodné, 

pokiaľ ostane nepotrestané – to je dôvod, prečo to 

spoločnosti robia. Ak vezmeme do úvahy ako príklad 

kartely, OECD sa zamerala na ich výber a odhadla 

mediánový nárast ceny na 15 až 20 %, s najvyššou 

hodnotou rastu viac než 50 %.i Ak by kartel trval 

počas niekoľkých rokov, potom by zainteresované 

spoločnosti mohli z týchto vyšších cien za každý rok 

fungovania kartelu profitovať.  Pokuta by mala túto 

skutočnosť zohľadňovať, ak má splniť svoj účel, 

ktorým je prevencia v oblasti priemyslu ako celku.  

Politika Komisie v oblasti pokút sa zakladá na 

princípoch, že niektoré druhy porušovania právnych 

predpisov spôsobujú ekonomike viac škody než iné, 

že porušovanie predpisov majúce vplyv na vysoké 

výnosy z predaja spôsobuje viac škody než 

porušovanie predpisov majúce vplyv na nízke výnosy 

z predaja a že dlhodobé porušovanie právnych 

predpisov spôsobuje viac škody než krátkodobé.  

 

Ako sa pokuty vymeriavajú? 

Podiel z hodnoty relevantného predaja: 

Východiskovým bodom pre pokutu je podiel 

spoločnosti z ročného predaja výrobkov, pri ktorých 

došlo k porušeniu právnych predpisov.  Pri 

relevantnom predaji ide zväčša o predaj výrobkov, 

ktorých sa porušenie právnych predpisov týkalo počas 

celého uplynulého rokaii. Podiel, ktorý sa použije na 

hodnotu relevantného predaja spoločnosti, môže byť 

až 30 %, v závislosti od závažnosti porušenia 

právnych predpisov, ktoré zase závisí od viacerých 

faktorov vrátane charakteru porušenia právnych 

predpisov (napr. zneužívanie dominantného 

postavenia, určovanie cien, rozdelenie trhu),  

geografického rozsahu, a skutočnosti, či sa dané 

porušenie právnych predpisov skutočne zrealizovalo.  

V prípade kartelov sa relevantný podiel pohybuje v 

rozmedzí 15 – 20 %. 

Trvanie: Tento podiel z hodnoty relevantného 

predaja sa vynásobí počtom rokov a mesiacov, počas 

ktorých k porušovaniu právnych predpisov 

dochádzalo.  To znamená, že pokuta súvisí s 

hodnotou dotknutého predaja, počas ktorého došlo k 

porušovaniu právnych predpisov, čo sa vo 

všeobecnosti považuje za dobrý ukazovateľ škody 

spôsobenej hospodárstvu dlhodobým porušovaním 

predpisov. Porušovanie právnych predpisov, ktoré 

trvá dva roky, sa preto pokladá za dvakrát tak 

škodlivé ako porušovanie právnych predpisov, ktoré 

trvá len jeden rok. 

Zvýšenie a zníženie pokút: Pokuta sa môže zvýšiť 

(napr. ak spoločnosť opakovane porušuje právne 

predpisy), alebo znížiť (napr. ak bola pôsobnosť 

spoločnosti obmedzená, alebo samotná legislatíva či 

úrady porušovanie právnych predpisov  podporovali).  

V prípade kartelov sa pokuta zvýši o jednorazovú 

sumu zodpovedajúcu 15 – 25 % z hodnoty ročného 

predaja. Tento dodatočný demotivačný faktor je 

účinný predovšetkým v prípade krátkodobých kartelov 

a má odradiť spoločnosti od toho, aby sa vôbec 

zapojili do kartelu (tzv. „poplatok za vstup“). 

Celkový limit: Výška pokuty je obmedzená na 10 % 

z celkového ročného obratu spoločnosti. Limit 

v hodnote 10 % môže byť založený na obrate 

skupiny, do ktorej spoločnosť patrí, ak materská 

spoločnosť mala rozhodujúci vplyv na aktivity dcérskej 

spoločnosti v období, kedy dochádzalo k porušovaniu 

právnych predpisov. Existuje aj premlčacia lehota v 



 

dĺžke päť rokov od ukončenia porušovania predpisov 

po začatie vyšetrovania Komisiou. 

Úľavy na základe zhovievavosti: Komisia vyzýva 

spoločnosti, ktoré sú zapojené do kartelu, aby 

predložili dôkazy a pomohli tak Komisii pri odhaľovaní 

kartelov a následnom vyšetrovaní týchto prípadov. iii  

Spoločnosť, ktorá ako prvá poskytne dostatočné 

dôkazy týkajúce sa kartelov, a umožní tak Komisii 

začať trestné stíhanie v danom prípade, môže byť od 

pokút úplne oslobodená. Ďalšie spoločnosti môžu 

získať úľavu až do výšky 50 % z pokuty, ktorá by im 

inak bola uložená.iv 

Úľavy na základe dohody o urovnaní: V prípade 

kartelov Komisia ponúka aj úľavu vo výške 10 % 

z pokuty v prípade dohody so spoločnosťou 

o urovnaní.v Dohody o urovnaní znižujú 

administratívne náklady kartelových rozhodnutí 

vrátane nákladov na súdne konanie a pomáhajú 

Komisii rýchlejšie sa vysporiadať s kartelovými 

prípadmi, čím sa uvoľnia zdroje, ktoré sa môžu použiť 

na vyšetrovanie nových prípadov. 

 

Platobná neschopnosť 

Za mimoriadnych okolnostívi môže Komisia znížiť 

pokutu v prípade, ak spoločnosť poskytne dostatočne 

zrozumiteľné a objektívne dôkazy o tom, že pokuta 

bude mať pravdepodobne vážny dosah na ekonomickú 

životaschopnosť podniku. Analýza podrobne skúma 

rôzne faktory špecifické pre spoločnosti a usiluje sa 

o čo najväčšiu objektivitu a merateľnosť týchto 

faktorov, s cieľom zabezpečiť rovnocenné 

zaobchádzanie so všetkými a zachovať odrádzajúci 

účinok. 

 

Aký je právny základ pre pokuty 

ukladané Komisiou? 

Články 101 a 102 Zmluvy (ZFEÚ) zakazujú rôzne 

postupy narúšajúce hospodársku súťaž. Európska 

rada je podľa článku 103 oprávnená zaviesť systém 

vymáhania vrátane ukladania pokút. 

Nariadenie Rady č. 1/2003vii poskytuje podľa článku 

103 ZFEÚ Komisii právomoci na presadzovanie týchto 

pravidiel a na ukladanie pokút spoločnostiam za 

porušovanie právnych predpisov.  Stanovuje zásady, 

že pokuta by mala vychádzať zo závažnosti a trvania 

porušovania právnych predpisov a limit maximálnej 

výšky pokuty by mal byť 10 % z obratu spoločnosti, 

ako už bolo uvedené. 

Komisia v každom svojom rozhodnutí vysvetlí, akým 

spôsobom pokutu vymerala. Nie je povinná stanoviť 

všeobecné usmernenia, ale v roku 1998viii tak urobila, 

aby jej politika ukladania pokút bola transparentnejšia 

a aby jej aktivity boli zodpovednejšie. Časom sa 

ukázalo, že usmernenia mali za následok pokuty, 

ktoré boli pre veľké spoločnosti príliš nízke, najmä tie, 

ktoré boli zapojené v dlhotrvajúcich karteloch 

súvisiacich s veľkým objemom výrobkov, ako aj tie, 

ktoré právne predpisy porušovali opakovane. Komisia 

prehodnotila svoj prístup v roku 2006, kedy 

spoločnostiam poskytla presnejšie usmernenia.ix   

Európske súdy preskúmavajú všetky aspekty 

rozhodnutí Komisie a majú plnú moc pri menení výšky 

uloženej pokuty.  Komisia má na súdoch dobré 

výsledky – viac než 90 % hodnoty pokút bolo súdmi 

po odvolaní potvrdených.  

 

Prečo usmernenia? 

Politika ukladania pokút musí zahŕňať širokú škálu 

rôznych skutkových okolností a je veľmi ťažké vopred 

všetky tieto okolnosti predvídať.  To je dôvod, prečo si 

Komisia zachováva schopnosť meniť a dopĺňať či 

aktualizovať v prípade potreby usmernenia a prečo aj 

samotné usmernenia obsahujú ustanovenia, ktoré 

výslovne predvídajú odchýlku od usmernení 

v náležitých prípadoch. 

Mnohé vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž 

teraz majú rovnaký prístup, pokiaľ ide o usmernenia 

týkajúce sa vymeriavania pokút, ktoré sú vo 

všeobecnosti v súlade s usmerneniami Európskej 

komisie. 

  



November 2011. Tento dokument má len informačný charakter a nie je pre Európsku komisiu záväzný.  Nie 
sú ním dotknuté Usmernenia Komisie o pokutách. 
 
Ďalšie informácie  

Na webových stránkach Európskej komisie – politika hospodárskej súťaže 
http://ec.europa.eu/competition 

 

 

Súhrnne: 

Základná pokuta 

Podiel z hodnoty relevantného predaja (0 – 30 %) 

x 
trvanie (počet rokov alebo dĺžka obdobia kratšieho než jeden rok) 
+ 
Podiel 15 – 25 % z hodnoty relevantného predaja: ďalšie demotivačné faktory pri 

karteloch 

Zvýšená o 
Priťažujúce faktory 
napr. Vedúca úloha v karteli, opakované porušovanie predpisov alebo marenie 

vyšetrovania 

Znížená o 
Poľahčujúce faktory 
napr. Obmedzená úloha alebo správanie podporené legislatívou 

Podriadená celkovému 
hornému limitu 

10 % z obratu (za jedno porušenie právnych predpisov) 

Prípadne ďalej 

znížená o 

Zhovievavosť: 100 % pre prvú spoločnosť, až do 50 % pre ďalšiu,  
20 – 30 % pre tretiu spoločnosť a až do 20 % pre ostatné 

Dohoda o urovnaní:10 % 

Platobná neschopnosť PRI ÚĽAVE 

 

                                                            
i http://www.oecd.org/dataoecd/16/20/2081831.pdf.  

ii V niektorých prípadoch, napr. pri zásadnej zmene v obrate, môže posledný celý rok fungovania kartelu vykazovať 

zavádzajúce výsledky. V tom prípade by Komisia mala použť iný, bežnejší rok. 

iii Oznámenie o zhovievavosti (Ú. v. EÚ C298, 8.12.2006, s. 17). 

iv Aby spoločnosti mohli využiť Oznámenie o zhovievavosti vo svoj prospech, môžu sa obrátiť na Komisiu priamo alebo 

prostredníctvom právneho poradcu. Prostredníctvom určených telefónnych čísel môže spoločnosť požiadať o pomoc úradníka 

Komisie (tel: +32 22984190 alebo +32 22984191), a určeného faxového čísla (fax: +32 22994585). 

v Oznámenie o urovnaní (nariadenie: Ú. v. EÚ L171, 1.7.2008, s. 3 -5, oznámenie: Ú. v. EÚ C167, 2.7.2008, s. 1 -6). 

vi Bod 35 Usmernení (2006). 

vii Ú. v. EÚ L1, 4.1.2003, s. 1 -25).  Nariadením č. 1/2003 sa nahradilo nariadenie č. 17/1962, ktoré obsahovalo identické 

ustanovenia týkajúce sa pokút.  

Ú. v. ES 13, 21.2.1962, s. 204/62, naposledy zmenené a doplnené (ES)  

č. 1216/1999, Ú. v. ES L148, 15.6.1999, s. 5. 

viii Usmernenia k metóde stanovenia pokút (Ú. v. ES C9, 14.1.1998, s.3-5). 

ix Usmernenia k metóde stanovenia pokút (Ú. v. EÚ C210, 1.9.2006, s.2-5). 

http://ec.europa.eu/competition
http://www.oecd.org/dataoecd/16/20/2081831.pdf
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:08:01:31998Y0114(01):SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:210:0002:0005:SK:PDF
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