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ČASŤ III – UPLATŇOVANIE PRAVIDIEL HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH 
 
Táto kapitola je zostavená z príspevkov orgánov hospodárskej súťaže členských štátov. 
Podrobnejšie informácie o činnosti týchto orgánov sú k dispozícii vo vnútroštátnych správach, 
ktoré väčšina z nich vypracúva. 

I – Uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže ES v členských štátoch 

1. Vývoj v členských štátoch  

1.1.  Zmeny vo vnútroštátnych právnych predpisoch o hospodárskej súťaži 

Belgicko 
Dňa 25. apríla 2004 bol prijatý kráľovský dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane 
hospodárskej súťaže v úplnom znení zo dňa 1. júla 1999 (Moniteur belge, 3. mája 2004, 
s. 36537). Cieľom dekrétu bolo uviesť tento zákon do súladu s nariadením Rady (ES) č. 
1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených v 
článkoch 81 a 82 Zmluvy o ES1. Uvedený kráľovský dekrét2 zaviedol do vnútroštátnych 
ustanovení viaceré legislatívne zmeny a doplnenia. Kráľovský dekrét nadobudol účinnosť 1. 
mája 2004 súčasne s nariadením č. 1/2003. 
 
Zhrnutie úprav zavedených kráľovským dekrétom z 25. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon o ochrane hospodárskej súťaže v úplnom znení zo dňa 1. júla 1999  
Článok 50 uvedeného zákona, pred jeho zmenou a doplnením, ustanovoval, že jedine Úrad 
pre hospodársku súťaž mohol odovzdávať dokumenty a informácie Európskej komisii a 
ostatným vnútroštátnym orgánom hospodárskej súťaže. 
 
V záujme splnenia požiadaviek ustanovených v článku 11 (spolupráca medzi Komisiou a 
orgánmi hospodárskej súťaže členských štátov) a článku 12 (výmena informácií, vrátane 
výmeny dôverných informácií) nariadenia kráľovský dekrét rozširuje túto právomoc na Zbor 
kontrolórov a Radu pre hospodársku súťaž. 
 
Podobne, v článku 18 bis sa pôvodne uvádzalo: „Členovia Rady pre hospodársku súťaž sú 
povinní zachovávať služobné tajomstvo a nevyzradia žiadnej osobe alebo žiadnemu orgánu 
dôverné informácie najrozličnejšieho druhu získané v súvislosti s plnením svojich povinností, 
s výnimkou prípadu, keď majú svedčiť pred súdom“. Toto ustanovenie bolo v rozpore s 
článkom 11 nariadenia č. 1/2003, ktorý zaväzuje Radu pre hospodársku súťaž, aby vo svojej 
funkcii orgánu hospodárskej súťaže poskytoval Európskej komisii dôverné informácie. 
Článok 18 bis by bol zrušený aj článkom 12 nariadenia, ktorý umožňuje orgánom 
hospodárskej súťaže, aby si navzájom vymieňali dôverné informácie. 
 
Článok 31 uvedeného zákona, pred jeho zmenou a doplnením kráľovským dekrétom z 
25. apríla 2004 ustanovoval, že Rada pre hospodársku súťaž by mohla dospieť k záveru, že 

                                                           
1  Ďalej len „nariadenie č. 1/2003“. 
2  V článku 1 zákona z 20. 7. 1987, ktorým sa vykonávajú nariadenia a smernice prijaté podľa článku  87 
Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (Moniteur belge, 24. 9. 1987), sa uvádza, že „kráľ 
môže kráľovským dekrétom prerokovaným radou ministrov, prijať opatrenia nevyhnutné na vykonávanie 
povinností vyplývajúcich z nariadení a smerníc prijatých podľa článku 87 Zmluvy o ES (dnes článku 83)... 
Takéto opatrenia môžu zahŕňať novelizáciu alebo zrušenie jestvujúcich ustanovení v zákonoch schválených 
parlamentom“. 
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nedošlo k žiadnemu porušeniu vo forme reštriktívneho postupu. Podľa európskeho súťažného 
práva výlučnú právomoc urobiť takýto záver má jedine Európska komisia. Toto ustanovenie 
sa preto muselo zmeniť a doplniť, aby sa obmedzil rozsah jeho uplatňovania na vnútroštátne 
právo hospodárskej súťaže. V poslednom pododseku článku 5 nariadenia sa uvádza, že „Ak 
na základe informácií, ktoré majú (orgány hospodárskej súťaže členských štátov) k dispozícii, 
nie sú splnené podmienky pre zákaz, môžu tieto orgány tiež rozhodnúť, že nie sú žiadne 
dôvody na zásah z ich strany“. Preto sa aj článok 31 musel zmeniť a doplniť, aby umožnil 
Rade pre hospodársku súťaž dospieť k záveru, pokiaľ ide o európske právo hospodárskej 
súťaže, že nie sú žiadne dôvody na zásah z jej strany. 
 
Napokon, článok 23 uvedeného zákona ustanovoval, že prevádzkové priestory môžu byť 
zapečatené najviac na 48 hodín. Toto ustanovenie nie je v súlade s právomocami Komisie 
podľa článku 20 nariadenia, ktorý ustanovuje, že prevádzkové priestory môžu byť zapečatené 
po celú dobu trvania inšpekcie. 
 
Kráľovský dekrét z 25. apríla 2004 ďalej ustanovuje, že „Na účely uplatňovania článku 35 
(Ustanovenie orgánov hospodárskej súťaže členských štátov) nariadenia č. 1/2003 o 
vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy o ES pod 
‚orgánom hospodárskej súťaže‘ sa má chápať Rada pre hospodársku súťaž, Zbor kontrolórov 
alebo Úrad pre hospodársku súťaž, pričom každý z nich pôsobí v súlade so svojimi 
právomocami zakotvenými v tomto zákone“. 
 
Zavedenie programu zhovievavosti a usmernení o pokutách, ktoré sa majú ukladať za 
porušovanie zákona o ochrane hospodárskej súťaže v úplnom znení zo dňa 1. júla 1999 
Moniteur belge uverejnil 30. apríla 2004 spoločné oznámenie Rady pre hospodársku súťaž a 
Zboru kontrolórov o oslobodení od pokút a znížení výšky pokút v prípadoch týkajúcich sa 
kartelových dohôd. 
 
Toto oznámenie umožňuje podnikom, ktoré chcú skoncovať so svojou angažovanosťou v 
protizákonnej dohode a aktívne spolupracovať na jej odstraňovaní, získať oslobodenie od 
pokút alebo zníženie pokút pri splnení určitých podmienok. 
 
Na to, aby bol podnik oprávnený na oslobodenie od pokút: 
(1) musí ako prvý predložiť dôkazy, ktoré umožnia Rade pre hospodársku súťaž konštatovať 
porušenie článku 81 Zmluvy o ES a/alebo článku 2 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, 
ktoré má vplyv na belgické územie; 
(2) musí v plnom rozsahu, nepretržite a pohotovo v priebehu celého konania spolupracovať s 
belgickými orgánmi hospodárskej súťaže a poskytovať im všetky dôkazy, ktoré má alebo sú 
mu dostupné v súvislosti s podozrievaným porušením. Najmä im musí byť k dispozícii, aby 
rýchlo reagoval na každú požiadavku, ktorá by mohla prispieť k zisteniu príslušných faktov; 
(3) musí ukončiť svoju angažovanosť v podozrievanej protizákonnej činnosti najneskôr v 
čase, keď predloží Rade pre hospodársku súťaž svoju žiadosť o oslobodenie od pokút; 
(4) nesmel v minulosti urobiť žiadne kroky s cieľom prinútiť iné podniky podieľať sa na 
porušovaní. 
 
Okrem toho, belgické orgány hospodárskej súťaže nesmú mať v čase predloženia žiadosti 
dostatočné informácie a dôkazy na zistenie porušenia článku 81 Zmluvy o ES a/alebo článku 
2 uvedeného zákona v súvislosti s údajnou kartelovou dohodou. Všetkých týchto päť 
podmienok musí byť splnených. 
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Na to, aby bol podnik oprávnený na zníženie pokuty, musí: 
(1) predložiť dôkaz o podozrievanom porušení, ktorý predstavuje významnú pridanú hodnotu 
vzhľadom na dôkazy, ktoré už majú belgické orgány hospodárskej súťaže; 
(2) ukončiť svoju angažovanosť v podozrievanej protizákonnej činnosti najneskôr v čase, keď 
predloží Rade pre hospodársku súťaž svoju žiadosť o zníženie pokuty; 
(3) v plnom rozsahu, nepretržite a pohotovo v priebehu celého konania spolupracovať s 
belgickými orgánmi hospodárskej súťaže a poskytovať im všetky dôkazy, ktoré získava alebo 
sú mu dostupné v súvislosti s podozrievaným porušením. Najmä im musí byť k dispozícii, 
aby rýchlo reagoval na každú požiadavku, ktorá by mohla prispieť k zisteniu príslušných 
faktov. 
Všetky tieto podmienky musia byť splnené. 
 
Prvý podnik, ktorý splní tieto tri podmienky, získa zníženie pokuty v rozsahu od 30 % do 
50 %. Druhý podnik, ktorý splní uvedené podmienky, získa zníženie pokuty v rozsahu od 20 
% do 30 %. Všetky ďalšie podniky, ktoré splnia uvedené podmienky, získajú zníženie pokút v 
rozsahu od 5 % do 20 %. 
 
Okrem toho, aby bol podnik, ktorý odhalil kartelovú dohodu, v ktorej sa zúčastnil, a ktorý 
poskytol dôkazy o existencii kartelovej dohody, oprávnený na oslobodenie od pokút a na 
zníženie pokút, nesmie spochybňovať fakty uvedené vo svojom podaní. 
 
Rada pre hospodársku súťaž vypracovala aj usmernenia o pokutách, ktoré sa môžu ukladať za 
porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže, koordinovaného dňa 1. júla 1999. 
Usmernenia boli tiež uverejnené v Moniteur belge dňa 30. apríla 2004. 
 

Česká republika 
Vnútroštátne pravidlá hospodárskej súťaže v Českej republike určuje zákon č. 143/2001 Zb. 
o ochrane hospodárskej súťaže. V roku 2004 bol tento zákon novelizovaný ku dňu 2. júna 
2004 zákonom č. 340/2004 Zb., ktorého cieľom bolo najmä zabezpečiť uplatňovanie zásad 
modernizovaného práva ES v oblasti hospodárskej súťaže po 1. máji 2004 a umožniť úradu 
Českej republiky na ochranu hospodárskej súťaže (ďalej len „úrad“) zapojiť sa do 
decentralizovaného presadzovania súťažného práva ES v rámci Európskej siete hospodárskej 
súťaže. Okrem toho, cieľom tejto novelizácie bolo aj posilniť zhodu českého práva 
hospodárskej súťaže s platnými pravidlami hospodárskej súťaže ES a reagovať na zmeny v 
práve Spoločenstva, ktoré nastali po prijatí zákona o hospodárskej súťaži z roku 2001. Nižšie 
nasleduje podrobnejší opis nových ustanovení zavedených v roku 2004 do českých právnych 
predpisov pre hospodársku súťaž. 
 
V roku 2004 úrad vypracoval aj návrh ďalšej novelizácie zákona o ochrane hospodárskej 
súťaže, ktorý vláda schválila v januári 2005. Tento návrh novelizácie má za cieľ zabezpečiť 
ďalšiu harmonizáciu českého práva hospodárskej súťaže s právom Spoločenstva, najmä v 
súvislosti s prijatím nariadenia Rady č. 139/2004 o kontrole koncentrácií. Navrhuje tiež 
začleniť skupinové výnimky Spoločenstva do českého práva hospodárskej súťaže tak, aby sa 
v Českej republike vzťahovali aj na dohody, ktoré nemajú žiadny vplyv na obchod, ale 
podliehajú zákazu v súlade s vnútroštátnymi pravidlami hospodárskej súťaže. Návrh 
novelizácie zákona o ochrane hospodárskej súťaže prerokuje Parlament Českej republiky v 
priebehu roka 2005. 
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Zákon č. 484/2004 Zb. prijatý na základe iniciatívy člena Poslaneckej snemovne Parlamentu 
Českej republiky novelizoval zákon o ochrane hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o jeho 
uplatňovanie na výrobu poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi. Druhý návrh 
novelizácie zákona o hospodárskej súťaži, ktorý vypracoval úrad v roku 2004, ruší tieto 
ustanovenia, ktoré sa neuplatňovali vzhľadom na ich právnu a faktickú neplatnosť. 
 
Zhrnutie nových ustanovení 
Novelizácia zákona o ochrane hospodárskej súťaže zákonom č. 340/2004 Zb., ktorý 
vypracoval úrad, nadobudla účinnosť dňom 2. júna 2004 a zahŕňa najmä tieto zmeny českého 
práva hospodárskej súťaže: 
 
· Úrad je splnomocnený uplatňovať články 81 a 82 Zmluvy o ES v súlade s nariadením 

Rady č. 1/2003 a zavádzajú sa procedurálne pravidlá pre konania pred úradom. 
· Je zabezpečená efektívna spolupráca úradu s Európskou komisiou a národnými orgánmi 

hospodárskej súťaže členských štátov EÚ v rámci Európskej siete hospodárskej súťaže 
vrátane pomoci poskytovanej úradom Európskej komisii počas jej prešetrovaní na území 
Českej republiky. 

· Sú stanovené pravidlá na získavanie súdneho povolenia na vykonávanie prešetrovaní v 
iných ako prevádzkových priestoroch. 

· Bývalý systém oznamovania pre dohody deformujúce hospodársku súťaž je nahradený 
priamou uplatniteľnosťou ustanovení týkajúcich sa oslobodenia od zákazu uzatvárať 
dohody. Podobne, ako podľa práva ES, podniky nemusia už viac požadovať od úradu 
rozhodnutie o oslobodení v rámci správneho konania, ale ak ich dohody spĺňajú 
podmienky na oslobodenie, ktoré ustanovuje zákon o ochrane hospodárskej súťaže, sú 
oslobodené automaticky. Kritériá, ktoré určuje zákon, sú totožné s kritériami, ktoré 
uplatňuje Európska komisia. 

· Maximálne podiely na trhu pre takzvané dohody de minimis sú zvýšené na úroveň 10 % v 
prípade horizontálnych dohôd, a na 15 % v prípade vertikálnych dohôd (pôvodné prahy 
boli 5 %, resp. 10 %). 

· Ruší sa takzvaný postup negatívneho vyrovnania týkajúci sa dohôd a zneužívania 
dominantného postavenia. 

· V súlade s nariadením Rady č. 1/2003 sa zavádza nový právny nástroj vo forme 
rozhodnutí, na základe ktorých sa záväzky ponúkané účastníkmi konaní stávajú 
záväznými. Takéto rozhodnutia o záväzkoch umožňujú ukončiť konania a odstrániť 
problémy spojené s hospodárskou súťažou bez nevyhnutnosti vydať rozhodnutie o 
existencii zakázanej dohody alebo o zneužívaní dominantného postavenia. Takáto 
možnosť však neplatí v prípade, že zakázaná dohoda sa už uskutočnila a vyústila, alebo 
mohla vyústiť, do podstatného porušenia hospodárskej súťaže. 

· Definícia zneužívania dominantného postavenia vo forme odmietnutia prístupu k 
takzvaným základným zariadeniam je upresnená a nanovo zahŕňa nielen tie prípady, keď 
sú prenosové siete a infraštruktúry vlastnené, ale aj keď sú iným spôsobom kontrolované 
dominantným podnikom. 

· Prahy pre oznámenia o fúziách sa menia tak, že sa posilňuje miestna spojitosť 
koncentrácií podliehajúcich oznámeniu s územím Českej republiky. 

· Zavádzajú sa lehoty na navrhovanie opravných prostriedkov v prípadoch fúzií, ako aj 
predĺženie konečných termínov na vydávanie rozhodnutí v prípade fúzií, ak sú navrhnuté 
opravné prostriedky. 

 

Dánsko 
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Dánsky parlament schválil dňa 17. decembra 2004 novelu dánskeho zákona o hospodárskej 
súťaži. Novelizácia, ktorá nadobudla účinnosť dňom 1. februára 2005, slúži dvom účelom. 
Harmonizuje dánsky režim hospodárskej súťaže s nariadením č. 1/2003 a základný test 
kontroly fúzií dáva do súladu s nariadením č. 139/2004. Okrem toho, novela rozširuje 
možnosti dánskej Rady pre hospodársku súťaž efektívne presadzovať ustanovenia zákona. 
 
Zhrnutie nových ustanovení 
Zverejňovanie rozhodnutí 
Novela oprávňuje zverejňovať rozhodnutia, ak je v súvislosti s porušeniami zákona 
o hospodárskej súťaži uložená pokuta alebo sa dosiahla o nej dohoda. 
 
Záväzky 
Rada je splnomocnená prijímať záväzky od podnikov, aby čelila obavám Rady v súvislosti s 
dohodami namierenými proti hospodárskej súťaži alebo so zneužívaním dominantného 
postavenia, t. j. oddiel 6 ods. 1 alebo oddiel 11 ods. 1 zákona alebo články 81 a 82 Zmluvy o 
ES. Tieto záväzky môže Rada urobiť pre podniky záväznými. V takom prípade môže Rada 
vydať nariadenia na zabezpečenie ich plnenia. 
 
Iné otázky 
Povinnosť informovať Radu o dohodách namierených proti hospodárskej súťaži sa ruší. 
Odteraz je na podnikoch, aby ohodnotili zákonnosť svojich dohôd. Je stále možné informovať 
Radu o dohodách s cieľom dosiahnuť individuálne oslobodenie, Rada však môže upustiť od 
posudzovania takého oznámenia, ak dospeje k záveru, že dohoda môže mať výrazný vplyv na 
obchodovanie medzi členskými štátmi. 
 
Rada dostáva možnosť zaoberať sa prípadmi a prijímať svoje rozhodnutia v anglickom 
jazyku, ak ju o to strany požiadajú. 
 
Rada je splnomocnená nariadiť dominantnému podniku, aby predložil orgánu hospodárskej 
súťaže svoje všeobecné obchodné podmienky, ak je splnený celý rad podmienok. Účastník 
hospodárskej súťaže musí podať odôvodnenú sťažnosť, musia existovať osobitné podmienky 
na relevantnom trhu, a v dôsledku týchto podmienok musí existovať potreba, aby orgán 
hospodárskej súťaže získal viac vedomostí o tom, ako podnik určuje svoje ceny, zľavy atď. 
 
Do ustanovení o kontrole fúzií sa zavádza „Významná prekážka pre efektívny test 
hospodárskej súťaže“, s cieľom uviesť zákon do súladu s novým nariadením ES. Fúzia môže 
byť teda zakázaná aj v prípade, keď nevytvára alebo neposilňuje dominantné postavenie. 
 
Počet členov odvolacieho súdu pre hospodársku súťaž sa zvyšuje z troch na piatich. 
 

Nemecko 
Spolková vláda sa 26. mája 2004 rozhodla novelizovať zákon zakazujúci obmedzovanie 
hospodárskej súťaže (GWB). Účelom tejto novelizácie je uviesť nemecké právo do súladu s 
európskym právom – a najmä s nariadením č. 1/2003. Dňa 11. marca 2005 prešiel vládny 
návrh zákona tretím a posledným čítaním na Spolkovom sneme. Jeho prijatie sa plánuje v 
polovici roka 2005. Prijatie zákona hornou komorou (Spolkovou radou) sa očakáva.  
 
Aj v nemeckom práve sa plánuje nahradiť súčasný systém oznamovania a schvaľovania pre 
dohody namierené proti hospodárskej súťaži systémom zákonnej výnimky. Horizontálne a 
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vertikálne dohody, ktoré nemajú žiadny vplyv na obchodovanie medzi členskými štátmi, sú v 
záujme zavedenia širokej jednoty súťažného práva tiež zahrnuté do nových úprav. 
Harmonizácia bude zahŕňať ustanovenie, že maximálna výška pokút za konzervatívne 
kartelové dohody môže dosahovať až 10 % obratu príslušnej spoločnosti. Jedine v niekoľkých 
výnimočných prípadoch ostanú osobitné úpravy v nemeckom práve hospodárskej súťaže 
nedotknuté. Pokiaľ ide o kontrolu zneužívania vo forme jednostranného správania sa 
namiereného proti hospodárskej súťaži, zachováva sa niekoľko overených a odskúšaných 
ustanovení nemeckého práva, ktoré nemajú žiadny ekvivalent v článku 82 Zmluvy o ES. 
Okrem toho Spolkový kartelový úrad a regionálne kartelové orgány dostanú rozsiahlejšie 
právomoci, riadiac sa vzorom európskeho práva. Občianskoprávne sankcie za porušenia 
protitrustového zákona sa tiež rozšíria na základe rozsudku Európskeho súdneho dvora vo 
veci „Courage“. Všeobecná otázka prípustnosti „postúpenia obhajoby“ sa ponecháva na 
rozhodovanie súdnictvu. Jednoznačne sa však ustanovuje, že, ak sa obhajoba pripúšťa, 
bremeno dôkazu leží v plnom rozsahu na obžalovanom (t. j. členovi kartelu). 
 
V oblasti kontroly fúzií sa plánujú zmeny v základných charakteristikách dočasných opatrení 
úľavy v prípade sťažností tretej strany proti schváleným fúziám. Okrem toho sa zavedú vyššie 
prahy pre fúzie novinových vydavateľstiev, ako aj širší rozsah pre spoluprácu a spoločné 
podnikanie medzi nimi za určitých podmienok. 

 

Estónsko 
Zmeny a doplnenia zákona o hospodárskej súťaži nadobudli účinnosť dňom 1. augusta 2004 a 
boli zamerané hlavne na vykonávanie nariadenia č. 1/2003 a na skvalitnenie procedurálnych 
pravidiel. 
 
Estónsky výbor pre hospodársku súťaž je zodpovedný za uplatňovanie článkov 81 a 82 
Zmluvy o ES a v prípade potreby poskytuje Komisii pomoc v súlade s nariadením č. 1/2003. 
Tallinský správny súd je orgán príslušný pre povoľovanie inšpekcií Komisie uvedených v 
článkoch 20 a 21 nariadenia č. 1/2003. Estónsky výbor pre hospodársku súťaž bol navrhnutý 
ako určený orgán podľa článku 35 nariadenia č. 1/2003. Pokiaľ ide o amicus curiae v súdnych 
konaniach týkajúcich sa uplatňovania článkov 81 a 82, súdy môžu požiadať Estónsky výbor 
pre hospodársku súťaž o jeho stanovisko. 
 
Pokiaľ ide o procedurálne pravidlá, angažovanosť v činnostiach spôsobujúcich zneužívanie 
dominantného postavenia alebo neplnenie povinností súvisiacich s koncentráciami sa skúma v 
rámci priestupkového konania. Ak bol trest za priestupok uložený páchateľovi za rovnaký 
skutok už predtým, potom bude takýto „recidivista“ podrobený trestnému stíhaniu. Porušenia 
zákona o hospodárskej súťaži súvisiace s dohodami namierenými proti hospodárskej súťaži, 
rozhodnutia alebo postupy sa stále vyšetrujú ako trestné činy podľa trestného zákonníka alebo 
trestného poriadku. Úroveň pokuty za priestupok súvisiaci s hospodárskou súťažou sa zvýšila 
na 500 000 EEK. 
 
Aj trestný poriadok sa novelizoval za účelom zavedenia beztrestnosti. Prokuratúra môže teraz 
ukončiť trestné konanie voči podozrievanej alebo obvinenej osobe, s jej súhlasom, ak 
podozrievaná alebo obvinená osoba významne uľahčila zisťovanie faktov týkajúcich sa 
predmetu dokazovania trestného činu, čo je dôležité z hľadiska verejného záujmu v 
konaniach, a keby zisťovanie trestného činu a zhromažďovanie dôkazov bolo bez takejto 
pomoci znemožnené alebo obzvlášť komplikované. 
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Grécko 
V priebehu roka nenastali žiadne zmeny právnych predpisov. Grécky orgán hospodárskej 
súťaže poslal zodpovednému ministerstvu, ministerstvu pre rozvoj, odporúčania na 
novelizáciu zákona č. 703/77, s cieľom zohľadniť nadobudnutie účinnosti nariadenia 
č. 1/2003. Odporúčania orgánu sa týkali hlavne úpravy postupov v súlade s nariadením 
č. 1/2003. Teraz predložený návrh zákona obsahuje aj ustanovenia určené na posilnenie 
orgánu. Bol predmetom konzultácií so sociálnymi partnermi a bol oznámený Európskej 
komisii. Návrh bol predložený gréckemu parlamentu v máji 2005. 

Španielsko 
Hlavné legislatívne aktivity v oblasti politiky hospodárskej súťaže v roku 2004 sú tieto: 
 
Kráľovský dekrét č. 2295/2004 z 10. decembra 2004 o uplatňovaní pravidiel hospodárskej 
súťaže Spoločenstva v Španielsku bol uverejnený v Official State Gazette dňa 23. decembra 
2004. Tento akt prispôsobuje predchádzajúci kráľovský dekrét č. 295/1998 z 27. februára 
1998 týkajúci sa tejto oblasti, ktorý sa teraz ruší, novému legislatívnemu rámcu Spoločenstva 
v oblasti hospodárskej súťaže zakotvenému v nariadení č. 1/2003 a nariadení č. 139/2004. 
 
V rámci zákona o hospodárskej súťaži č. 16/1989 tento nový kráľovský dekrét poskytuje 
štátnym orgánom hospodárskej súťaže právomoci a povinnosti odvodené od právnych 
predpisov Spoločenstva, vrátane úlohy spolupracovať s Komisiou, s vnútroštátnymi súdmi a 
orgánmi hospodárskej súťaže ostatných členských štátov. Definuje aj právomoci úradníkov 
alebo činiteľov zodpovedných za vykonávanie inšpekcií v Španielsku, zavádza systém 
uplatniteľný na povinnosť zachovávať tajomstvo a na dôverné informácie v súvislosti s 
aktivitami vyplývajúcimi z tohto kráľovského dekrétu, ustanovuje spoluprácu so súdmi a 
zakotvuje procedurálne pravidlá, ktorými sa bude riadiť uplatňovanie pravidiel Spoločenstva 
vnútroštátnymi orgánmi. Návrh kráľovského dekrétu bol predložený na verejnú diskusiu 
prostredníctvom internetovej stránky úradu pre hospodársku súťaž. 
 
V roku 2004 bola vypracovaná Biela kniha o reforme španielskeho systému hospodárskej 
súťaže a dňa 20. januára 2005 ju oficiálne prezentoval druhý podpredseda vlády a minister pre 
hospodárske a finančné záležitosti. Ide o diskusný dokument, ktorého cieľom je iniciovať 
prehodnotenie legislatívneho a inštitucionálneho rámca hospodárskej súťaže v Španielsku, 
aby sa zabezpečila existencia najlepších nástrojov a štruktúry na ochranu efektívnej 
hospodárskej súťaže na trhoch za účelom sociálneho blahobytu a efektívneho rozdeľovania 
zdrojov. Biela kniha navrhuje viaceré reformné opatrenia ovplyvňujúce inštitucionálny rámec 
španielskeho orgánu hospodárskej súťaže. Tieto opatrenia poskytujú tomuto orgánu väčšiu 
nezávislosť, urýchlenie postupov súdneho preskúmavania, koordináciu s regulátormi 
priemyslu a prípadne priame uplatňovanie národných pravidiel hospodárskej súťaže súdmi. 
Po verejnej konzultácii sa začne práca na vypracovaní návrhu nového zákona o hospodárskej 
súťaži, ktorý uskutoční nevyhnutné legislatívne zmeny v španielskom regulačnom a justičnom 
systéme. 
 

Francúzsko 
Hlavná práca na modernizácii právnych predpisov, ktorá sa začala v minulom roku, vyústila 
do dvoch nariadení, ktoré vláda prijala začiatkom a koncom roku 2004 na základe 
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splnomocňujúcej legislatívy prijatej parlamentom. Tieto nariadenia, ktorými sa menia a 
dopĺňajú viaceré ustanovenia Knihy IV Obchodného zákonníka, predstavujú novú, 
rozhodujúcu etapu v procese zvyšujúcej sa harmonizácie, ktorá sa začala ešte v roku 1992, a 
umožňujú francúzskym orgánom hospodárskej súťaže priamo vykonávať svoje postupy 
zamerané na uplatňovanie článkov 81 a 82. Od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 
1/2003 sa táto možnosť stala povinnosťou a národné postupy boli upravené tak, aby 
umožňovali plné uplatňovanie práva Spoločenstva. 
 
Prvá novelizácia, ktorú ustanovilo nariadenie č. 204-274 z 25. marca 2004 o zjednodušení 
právnych predpisov (uverejnené dňa 27. marca vo vestníku Journal Officiel de la République 
Française), zaviedla urýchlený postup v Rade pre hospodársku súťaž pri vypočúvaní 
prípadov pod určitým prahom. Mechanizmy sú podobné tým, ktoré Komisia uviedla v 
oznámení o menej významných dohodách. 
 
Druhý vývojový krok v oblasti právnych predpisov, ktorý nadobudol účinnosť s nariadením č. 
2004-1173 zo 4. novembra 2004 (uverejneným v JO dňa 5. novembra 2004) umožnil upraviť 
všetky príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka podľa reformy protitrustových pravidiel 
Spoločenstva. Francúzske právo reštriktívnych postupov, ktoré má už veľmi blízko k priamo 
uplatniteľnému systému zavedenému nariadením č. 1/2003, bolo revidované už predtým, v 
roku 2001, keď sa zohľadnil predvídateľný vývoj na úrovni Spoločenstva a urobili sa viaceré 
dôležité inovácie, ako je zavedenie systému zhovievavosti podobného tomu, ktorý používala 
Komisia, alebo harmonizácia maximálnych pokút za reštriktívne postupy so štandardom 
Spoločenstva. Táto druhá reforma teda skompletizovala zhodu procedurálnych pravidiel s 
novými mechanizmami Spoločenstva. Okrem toho uvedené nariadenie zahŕňa nové 
právomoci udelené priamo vnútroštátnym orgánom s cieľom zabezpečiť jednotnosť nástrojov 
a právnu istotu, pokiaľ ide o ich vykonávanie. Začiatkom roku 2005 bude doplnené predpismi 
vysvetľujúcimi procedurálne pravidlá, najmä pokiaľ ide o odovzdávanie rozsudkov 
vynesených podľa článkov 81 a 82. 
 
Ustanovenie de minimis 
Toto ustanovenie je vyjadrené v novom článku (článok L. 464-6-1) Obchodného zákonníka. 
Prah de minimis sa zakladá priamo na súčasnom systéme Spoločenstva. Preto sú konania 
automaticky zamietnuté v prípade horizontálnych obmedzení medzi firmami, ktoré tvoria 
menej ako 10 % trhu a v prípade vertikálnych obmedzení medzi firmami, ktoré tvoria menej 
ako 15 % dodávateľského a odberateľského trhu. Rozhodnutie zamietnuť prípad sa zakladá na 
absencii badateľného účinku; musí byť preto opodstatnené a môže byť zrušené alebo 
preskúmané na základe žiadosti podanej Parížskemu odvolaciemu súdu. Rozhodnutie o 
zamietnutí sa musí zakladať na preskúmaní faktov a musia sa uviesť dôvody na zamietnutie. 
Ustanovenie umožňuje zjednodušiť preskúmavanie početných „malých“ prípadov a pomôže 
znížiť počet nevyriešených prípadov pred Radou pre hospodársku súťaž. 
 
Reforma prispôsobujúca Obchodný zákonník nariadeniu č. 1/2003 
Nariadenie prijaté na základe splnomocňujúceho zákona z 18. marca 2004 doplňuje 
rozhodovacie právomoci Rady pre hospodársku súťaž tým, že jej umožňuje akceptovať 
záväzky od firiem a ukladať sankčné platby. Objasňuje postupy pre medzinárodnú spoluprácu 
medzi orgánmi hospodárskej súťaže a zvyšuje ochranu obchodného tajomstva. Harmonizuje 
obmedzujúce pravidlá, rozširuje na sféru Spoločenstva postupy, ktorými môžu súdy 
konzultovať s Radou pre hospodársku súťaž a umožňuje špecializáciu súdov zaoberajúcich sa 
otázkami hospodárskej súťaže. Napokon špecifikuje intervenčné postupy pre vyšetrovateľov 
začlenením nových prešetrovacích právomocí, ktoré poskytuje nariadenie č. 1/2003. 
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Inšpekcie 
Pokiaľ ide o prešetrovacie právomoci, nariadenie zo 4. novembra 2004 mení právne predpisy 
dvoma spôsobmi. Po prvé, minister hospodárstva môže splnomocniť úradníkov z iného 
orgánu v Európskej únii požadujúceho pomoc podľa článku 22 ods. 1 nariadenia č. 1/2003, 
aby sprevádzali francúzskych vyšetrovateľov, ak môžu pomôcť pri priamych prehliadkach. Po 
druhé, ustanovenia o postupoch inšpekcie vzťahujúce sa tak na operácie nariadené 
francúzskymi orgánmi, ako aj na pomoc inšpekciám Komisie v prípade námietok, boli 
upravené vzhľadom na nové mechanizmy týkajúce sa povinnosti poskytovať pomoc. Urobili 
sa tri zmeny. Prvá zmena ustanovuje pripevnenie dočasných pečatí, aby sa zabránilo strate 
dôkazov počas inšpekcie. Druhá zmena špecifikuje, že príslušník polície pomáhajúci pri 
operáciách môže aktívne pomáhať pri ich vykonávaní. Posledná zmena sa vzťahuje na 
možnosť úradníkov Komisie nahliadať do dokumentov zadržaných národnými 
vyšetrovateľmi. 
 
Amicus Curiae 
Pokiaľ ide o spoluprácu so súdmi, priame uplatňovanie ustanovenia nariadenia o postupe 
amicus curiae znamená, že súčasná francúzska legislatíva sa nemusí podstatne meniť. Nový 
nástroj však dopĺňa platné ustanovenia Obchodného zákonníka o konzultovaní Rady pre 
hospodársku súťaž súdmi tak, aby sa zohľadnili prípady, keď sa vnútroštátne pravidlá a 
pravidlá Spoločenstva uplatňujú súbežne. Napriek postupu ustanovenému v článku 15 
nariadenia súdy sú teraz oprávnené požiadať Radu o jej stanovisko nielen pri uplatňovaní 
vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže, ale aj v prípadoch, keď sa konania iniciujú podľa 
článkov 81 a 82 Zmluvy o ES. 
 
Výmena informácií  
Pokiaľ ide o výmenu informácií, Obchodný zákonník už umožňoval Rade pre hospodársku 
súťaž odovzdávať informácie iným orgánom hospodárskej súťaže, nezaviedol však výslovne 
žiadnu povinnosť, pokiaľ ide o Komisiu. Príkaz ho v tomto zmysle dopĺňa. Jasne rozlišuje 
medzi výmenami spadajúcimi do sféry pôsobnosti nariadenia č. 1/2003 a iných pravidiel 
spolupráce, najmä s orgánmi tretích krajín, kde môže existovať podmienka reciprocity, čo 
však nie je prípad európskej siete. 
 
Prístup k spisom 
Pokiaľ ide o mechanizmy pre prístup k spisom, nariadenie zo 4. novembra zosúlaďuje 
francúzsky systém pre ochranu obchodného tajomstva s pravidlami Spoločenstva pri 
súčasnom rešpektovaní požiadaviek postupu audi alteram partem. Obchodný zákonník, ktorý 
podľa modelu súdneho poriadku obvykle pristupoval ku všetkým stranám konania rovnako, 
teraz umožňuje rozlišovať medzi žalobcami a žalovanými firmami: posledne menované 
užívajú rozsiahle záruky súvisiace s rešpektovaním práv na obhajobu, zatiaľ čo žalobcom 
môžu byť odopreté informácie obsahujúce obchodné tajomstvá, aby sa zabránilo ich 
vyzradeniu alebo zneužitiu na trhu. 
 
Určené orgány hospodárskej súťaže 
Reforma ďalej zavádza pravidlá splnomocňujúce príslušné orgány uplatňovať súťažné právo 
Spoločenstva na účely článku 35 nariadenia č. 1/2003. Zatiaľ čo nariadenie priamo udeľuje 
národným orgánom hospodárskej súťaže a ich úradníkom právomoci, ktoré sú špecifické pre 
Spoločenstvo, najmä pokiaľ ide o prešetrovanie, členským štátom prenecháva úlohu určovať 
tieto orgány a vymenúvať úradné osoby, ktoré chcú splnomocniť. Obchodný zákonník už 
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pridelil hlavnú zodpovednosť za uplatňovanie článkov 81 a 82 Zmluvy o ES vo Francúzsku 
Rade pre hospodársku súťaž a ministrovi hospodárstva a ním splnomocneným úradným 
osobám (Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž, záležitosti spotrebiteľov a kontrolu 
podvodov, DGCCRF). Ďalšie vymenúvanie prostredníctvom legislatívy bolo preto zbytočné. 
Predchádzajúce ustanovenia sa však týkali len právomocí, ktoré udeľovala Kniha IV 
Obchodného zákonníka. Boli doplnené odkazom na nariadenie č. 1/2003 tak, aby sa vytvoril 
jednoznačný zákonný základ pre súbežné uplatňovanie nových právomocí ustanovených 
právom Spoločenstva. 
 
Sankcie 
Revízia Obchodného zákonníka dopĺňa rozhodovacie a sankčné právomoci Rady pre 
hospodársku súťaž tým, že jej udeľuje dve nové právomoci ustanovené nariadením č. 1/2003. 
Rada môže teraz akceptovať záväzky a ukladať pokuty za ich neplnenie. Môže tiež určovať 
výšky pokút s použitím rovnakej sadzby, ako určuje nariadenie. Táto právomoc určovať 
výšky pokút sa však môžu uplatňovať len na to, aby prinútila firmy skoncovať s porušovaním 
alebo dodržiavať súdny zákaz. Transpozícia právomoci Komisie určovať výšky pokút 
s cieľom prinútiť firmy, aby sa podrobili inšpekciám, nebola potrebná, pretože Obchodný 
zákonník už obsahuje trestné ustanovenia, ktoré sa majú použiť pri marení prešetrovania. 
 
Iné otázky 
Rôzne ďalšie procedurálne pravidlá sa zmenili a doplnili, aby sa dokončila harmonizácia s 
nariadením č. 1/2003. Reforma tak dáva do súladu vnútroštátne pravidlá s pravidlami 
Spoločenstva o premlčacej dobe pre trestné činy, aby bolo možné v plnom rozsahu uplatňovať 
mechanizmus spolupráce medzi Komisiou a Radou pre hospodársku súťaž. Premlčacia doba 
pre porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže, tak pravidiel Spoločenstva, ako aj 
vnútroštátnych pravidiel, sa predlžuje z troch na päť rokov a dôvody pre odklad národnej 
premlčacej doby zahŕňajú prešetrovanie Komisiou alebo príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
v tej istej veci. Toto zladenie odstraňuje všetky prekážky pre žiaduce prerozdelenie prípadov 
medzi Radou pre hospodársku súťaž a Komisiou, keď sa uplatňujú pravidlá na pozastavenie 
alebo ukončenie konania zakotvené v nariadení. Z toho istého dôvodu sa vo vnútroštátnom 
práve zvýšila právomoc Rady pre hospodársku súťaž pozastaviť alebo ukončiť konanie, aby 
sa zohľadnili prípady súbežného postupu zo strany iného vnútroštátneho orgánu alebo prípady 
vyvolania Komisiou. 
 
Napokon v rámci reformy, možnosť prideliť súdny spor vo veci uplatňovania vnútroštátnych 
pravidiel hospodárskej súťaže niektorým špecializovaným súdom, ktorá už existuje, je 
rozšírená na články 81 a 82 Zmluvy o ES. Toto pravidlo špecializovanej jurisdikcie nesúvisí 
priamo so striktným zosúlaďovaním francúzskeho práva, ale odzrkadľuje zásady dôslednosti a 
konvergencie ustanovené článkom 3 nariadenia č. 1/2003. Mechanizmy na jeho uplatňovanie 
budú predmetom výnosu Štátnej rady, ktorý sa má prijať v roku 2005. 
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Írsko 
Vo vnútroštátnych právnych predpisoch pre hospodársku súťaž nenastali žiadne podstatné 
zmeny. V záujme uplatňovania ustanovení nariadenia č. 1/2003 sa však realizovalo nariadenie 
z roku 2004 (Administratívny predpis (S.I.) 195 z roku 2004) (ďalej len „Administratívny 
predpis“). 
 
Administratívny predpis – Určené orgány hospodárskej súťaže 
Administratívny predpis určuje súdy, s výnimkou špeciálneho trestného súdu, na účely článku 
5 nariadenia; určuje orgán hospodárskej súťaže na vykonávanie funkcií uvedených v 
kapitolách IV, V, VII, VIII a IX nariadenia; a určuje orgán hospodárskej súťaže, DPP a súdy 
alebo úrady súdov za účelom vykonávania funkcií uvedených v článku 11 ods. 1 článku 11 
ods. 5, článku 27 ods. 2 a článku 28 ods. 2 nariadenia. 
 
Administratívny predpis podporuje presadzovanie statu quo práva hospodárskej súťaže, ktorý 
prevažoval predtým, ako nariadenie nadobudlo účinnosť: 
• orgán hospodárskej súťaže je zodpovedný za prešetrovanie prípadov súvisiacich s 

hospodárskou súťažou, 
• orgán hospodárskej súťaže môže začať občianskoprávne konanie a/ orgán hospodárskej 

súťaže a/alebo DPP môže stíhať v trestných prípadoch súvisiacich s hospodárskou 
súťažou, a 

• jedine súdy môžu prijímať rozhodnutia o tom, či došlo k porušeniu vnútroštátneho práva 
a/alebo k porušeniu Zmluvy o ES. 

 

Taliansko 
V roku 2004 nenastali žiadne legislatívne zmeny v talianskych pravidlách hospodárskej 
súťaže. 
 

Cyprus 
Komisia pre ochranu hospodárskej súťaže (ďalej len „C.P.C.“) je nezávislým 
administratívnym orgánom ustanoveným v roku 1990 po nadobudnutí účinnosti zákona 
č. 207/89 o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“), a odvtedy je vyšetrovacím a 
rozhodovacím orgánom zodpovedným za ochranu hospodárskej súťaže. Okrem toho po 
nadobudnutí účinnosti zákona č. 22(I)/99 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi má C.P.C. 
aj právomoc prešetrovať koncentrácie podnikov a rozhodovať o schválení, zamietnutí alebo 
podmienečnom akceptovaní koncentrácie. 
 
Vzhľadom na nariadenie č. 1/2003 prebiehala v roku 2004 právna reforma vnútroštátnej 
legislatívy s cieľom prispôsobiť ustanovenia zahrnuté do nariadenia a tak ustanoviť C.P.C. 
ako orgán hospodárskej súťaže zodpovedný za uplatňovanie článkov 81 a 82 Zmluvy o ES 
takým spôsobom, aby sa efektívne dodržiavali ustanovenia nariadenia. Nové právne predpisy 
obsahujú ustanovenia, ktoré zvyšujú súčasné právomoci C.P.C., ako sú rozšírené právomoci 
pri vyšetrovaní prevádzkových priestorov a neprevádzkových priestorov. 
 
Ústrednou črtou zmien a doplnení je zrušenie vnútroštátneho systému oznamovania pre 
spoločnosti na získanie negatívnej certifikácie alebo individuálnej výnimky, a preto dohody, 
ktoré spĺňajú podmienky oddielu 5 ods. 1 platného zákona č. 207/89 (rovnocenného článku 81 
ods. 3) majú právnu platnosť a sú vynútiteľné bez zásahu administratívneho rozhodnutia. 
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Program týkajúci sa beztrestnosti kartelov a znižovania pokút, ktorý nadobudol účinnosť 
dňom 1. februára 2003 a ktorý určuje základ politiky zhovievavosti v situáciách, keď podnik, 
ktorý je súčasťou protizákonného kartelu v súlade s oddielom 4 zákona č. 207/89, môže 
získať úplnú beztrestnosť alebo zníženie pokút, sa takisto stane súčasťou vnútroštátneho práva 
v rámci nových právnych predpisov. 
 
Okrem toho, na základe článku 15 nariadenia č. 1/2003 vydá Najvyšší súd procedurálne 
nariadenie s cieľom prispôsobiť ustanovenia článku 15 ods. 3, čo umožní C.P.C. predkladať 
vnútroštátnym súdom písomné alebo ústne pripomienky k otázkam súvisiacim s uplatňovaním 
článkov 81 a 82 Zmluvy o ES. 
 

Lotyšsko 
V záujme zabezpečenia decentralizovaného uplatňovania práva hospodárskej súťaže EÚ a 
poskytovania pomoci Európskej komisii a iným orgánom hospodárskej súťaže v členských 
štátoch pri vyšetrovaniach ustanovených podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o ES uskutočnili sa v 
roku 2004 v zákone o hospodárskej súťaži tieto zmeny a doplnenia: 
 

- právomoci udelené Rade pre hospodársku súťaž Lotyšskej republiky uplatňovať 
súťažné právo EÚ, 

- rozšírené prešetrovacie práva Rady pre hospodársku súťaž Lotyšskej republiky, 
- existujúce právne predpisy, ktoré sa majú uplatňovať na prešetrovanie, skúmanie a 

postihovanie porušovania súťažného práva EÚ, 
- dočasné mechanizmy, ktoré sa môžu používať, ak existuje dôkaz svedčiaci o možnom 

porušení súťažného práva EÚ a nezastavenie tohto porušovania by mohlo spôsobiť 
hospodárskej súťaži relevantné a nezvratné škody, 

- zavedenie postupu podpory, ktorý Rada pre hospodársku súťaž Lotyšskej republiky 
zabezpečí pre prešetrovacie činnosti vykonávané Európskou komisiou alebo inými 
orgánmi hospodárskej súťaže členských štátov EÚ, 

- presnejší postup pre oznamovanie/skúmanie fúzií medzi účastníkmi trhu. 
 
Saeima (parlament) prijal dňa 22. apríla 2004 zákon „Zmeny a doplnenia v súťažnom práve 
Spoločenstva“, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. mája 2004. V priebehu roku 2004 kabinet 
ministrov prijal celý rad nariadení, ktoré podporujú efektívnu výkonnosť Rady pre 
hospodársku súťaž. 
 
Program zhovievavosti 
V roku 2004 vláda prijala nariadenie č. 862 „Postupy pri výpočte pokút za porušenia uvedené 
v prvej časti oddielu 11 a 13 práva hospodárskej súťaže“ (t. j. o zakázaných dohodách medzi 
účastníkmi trhu a o zákaze zneužívania dominantného postavenia). Toto nariadenie zavádza aj 
„program zhovievavosti“, t. j. program oslobodenia od pokút alebo znižovania pokút pre 
účastníka horizontálnej kartelovej dohody na základe rôznych úrovní jeho spolupráce s Radou 
pre hospodársku súťaž.  
 
Stopercentné oslobodenie od pokút sa môže poskytnúť účastníkovi trhu, ktorý ako prvý 
predloží dôkazy Rade pre hospodársku súťaž, ak tento účastník trhu nebol iniciátorom tejto 
konkrétnej zakázanej dohody alebo nezohral rozhodujúcu úlohu v tejto zakázanej činnosti a 
nenútil ďalších účastníkov trhu podieľať sa na tejto zakázanej činnosti. Pokuty sa môžu znížiť 
o 49 %, ak iniciátor porušenia, ktorý zohrával poprednú úlohu v zakázaných činnostiach, 
poskytne rozhodujúci dôkaz o porušení. 



 

 14

 
Inšpekcie 
Jednou zo základných zmien, ktorú poskytuje zákon „Zmeny a doplnenia v súťažnom práve“, 
je rozšírenie prešetrovacích právomocí úradu Rady pre hospodársku súťaž. Okrem už 
existujúcich vyšetrovacích práv sa pridelili nové práva tomuto úradu, ktorý môže na základe 
súdneho rozhodnutia a v prítomnosti polície bez predbežného vyrozumenia vstupovať do 
prevádzkových priestorov, vozidiel, bytov, nebytových priestorov, objektov a iných 
nehnuteľností patriacich účastníkom trhu, ich zamestnancom a iným osobám, otvárať ich, ako 
aj sklady v nich situované, aby vykonal inšpekciu tovarov a dokumentov, ktoré sa tam 
nachádzajú, ako aj týchto, ktoré patria účastníkom trhu a ich zamestnancom. 
 
Amicus Curiae 
Súd, ktorý dostal návrh a inicioval prípad týkajúci sa možného porušenia práva hospodárskej 
súťaže EÚ, je povinný poslať kópiu návrhu Rade pre hospodársku súťaž Lotyšskej republiky 
a neskôr poslať druhopis alebo kópiu rozsudku Rade pre hospodársku súťaž a Európskej 
komisii. Táto povinnosť je zahrnutá do zákona o hospodárskej súťaži s cieľom presadzovať 
„amicus curiae“ Radou pre hospodársku súťaž a umožniť Európskej komisii vykonávať 
dohľad nad uplatňovaním súťažného práva EÚ v členských štátoch. 
 
Prístup k spisu 
Podnikom podozrievaným z porušenia hospodárskej súťaže je povolený prístup k spisu 
potom, čo dostanú od Rady pre hospodársku súťaž Lotyšskej republiky oznámenie, že 
informácie zhromaždené počas prešetrovania sú postačujúce na prijatie rozhodnutia Radou 
pre hospodársku súťaž Lotyšskej republiky. Ak dôkaz obsahuje obchodné tajomstvo, nie je 
prístupný pre iné osoby. 
 
Určené orgány hospodárskej súťaže 
Rada pre hospodársku súťaž Lotyšskej republiky je určená ako orgán hospodárskej súťaže na 
uplatňovanie článkov 81 a 82 Zmluvy o ES. 
 
Sankcie 
Zákon o hospodárskej súťaži poskytuje možnosť znižovať pokuty alebo úplne oslobodiť od 
pokút v prípadoch niektorých porušení článku 81 Zmluvy o ES, ak podnik spolupracuje s 
Radou pre hospodársku súťaž. 
 

Litva 
Pristúpenie Litvy k Európskej únii a modernizácia pravidiel hospodárskej súťaže EÚ, najmä 
prijatie nariadení č. 1/2003 a 139/2004, vyžadovali príslušnú novelizáciu litovského práva 
hospodárskej súťaže. V záujme toho, aby sa uľahčilo presadzovanie nových pravidiel 
hospodárskej súťaže EÚ po pristúpení Litvy, bolo potrebné vytvoriť príslušné nevyhnutné 
predpoklady predovšetkým cestou novelizácie zákona o hospodárskej súťaži z roku 1999 a 
Občianskeho súdneho poriadku. Na tieto účely parlament prijal dňa 15. apríla 2004 zákon, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hospodárskej súťaži3 a ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. 
mája 2004. 
 

                                                           
3  Zákon č. IX-2126 z 15. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hospodárskej súťaži Litovskej 
republiky, ktorým sa ruší zákon o monitorovaní štátnej pomoci pre podniky, a ktorým sa mení a dopĺňa článok 1 
Občianskeho súdneho poriadku Litovskej republiky. 
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Novela zákona o hospodárskej súťaži, ktorá nadobudla účinnosť dňom 1. mája 2004, mala za 
cieľ predovšetkým uviesť litovskú legislatívu do súladu s acquis Európskej únie. Tento cieľ je 
výslovne stanovený v článku 1 ods. 3 zákona o hospodárskej súťaži, ktorý uvádza, že tento 
zákon usiluje o zosúladenie litovského práva a práva Európskej únie týkajúceho sa vzťahov v 
oblasti hospodárskej súťaže. Zmienený článok 1 bol doplnený odsekom 4 s odkazom na 
prílohu obsahujúcu nariadenie č. 1/2003, ktoré sa vykonáva zákonom o hospodárskej súťaži. 
 
Okrem toho, zákon o hospodárskej súťaži bol doplnený novou kapitolou VII – „Uplatňovanie 
pravidiel hospodárskej súťaže Európskej únie“, v ktorej článok 47 ods. 1 ustanovuje, že 
„Rada pre hospodársku súťaž je inštitúcia splnomocnená uplatňovať pravidlá hospodárskej 
súťaže EÚ, pričom dohľadom nad ich dodržiavaním v súlade so súťažným právom Európskej 
únie je poverený národný orgán hospodárskej súťaže“. Toto ustanovenie rozširuje 
kompetencie Rady pre hospodársku súťaž tým, že zabezpečuje uplatňovanie článkov 81 a 82 
Zmluvy o ES, ako aj zákona o hospodárskej súťaži. 
 
Obmedzujúce dohody (článok 81) 
Systém predbežného oznamovania a individuálnych výnimiek v súvislosti s dohodami medzi 
podnikmi bol zrušený. Dohody spĺňajúce ustanovené podmienky pre skupinovú výnimku sú 
účinné od okamihu ich uzatvorenia (ab initio) bez akéhokoľvek predchádzajúceho 
rozhodnutia Rady pre hospodársku súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súladu 
dohody s ustanovenými podmienkami pre skupinovú výnimku bremeno dôkazu v súvislosti 
so súladom spadá na stranu dohody užívajúcu výhody z výnimky. A preto, ak sa Rada pre 
hospodársku súťaž snaží preukázať, že dohoda predstavuje porušenie, musí svoje tvrdenie 
dokázať. V dôsledku toho bola zo zákona odstránená možnosť pre podniky obrátiť sa na Radu 
pre hospodársku súťaž v súvislosti s udelením individuálnej výnimky, ako aj povinnosť 
predložiť informácie týkajúce sa dohody uzatvorenej podľa podmienok spĺňajúcich 
podmienky pre skupinovú výnimku.  
 
Kontrola fúzií 
Do oddielu o koncentráciách boli zavedené viaceré nové dôležité ustanovenia. V prvom rade 
bol liberalizovaný termín na predloženie oznámenia. Bola zrušená požiadavka na podniky 
zúčastnené na koncentrácii predložiť oznámenie do 7 dní po prvej činnosti súvisiacej s 
koncentráciou, ako aj požiadavka pozastaviť koncentráciu po vykonaní prvej činnosti 
dovtedy, kým Rada pre hospodársku súťaž neschváli povolenie na ďalší priebeh predmetnej 
koncentrácie. Podľa platného zákona a pred uskutočnením koncentrácie majú podniky 
zúčastnené na koncentrácii právo určiť, kedy vyrozumejú Radu pre hospodársku súťaž. V 
tejto súvislosti boli zrušené aj sankcie za nepredloženie oznámenia o koncentrácii 
v stanovenej lehote. 
 
Ďalej, štvormesačná lehota povolená Rade pre hospodársku súťaž na prijatie konečného 
rozhodnutia bola takisto liberalizovaná, to znamená, že na základe riadne opodstatnenej 
žiadosti osoby, ktorá predložila Rade oznámenie o koncentrácii, môže byť táto lehota 
predĺžená o ďalší mesiac. To môže mať osobitný význam v niektorých zložitejších prípadoch, 
keď má Rada pre hospodársku súťaž v úmysle schváliť koncentráciu, ktorá však podlieha 
určitým podmienkam a povinnostiam. 
 
Po druhé, zákon ustanovuje, že príslušné podniky musia zaplatiť poplatok vo výške 
stanovenej vládou za predloženie a preskúmanie oznámenia o koncentrácii. 
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Po tretie, na účely posúdenia koncentrácie bol test dominantnosti doplnený kritériom 
závažného narušenia hospodárskej súťaže. Na to, aby koncentrácia bola vyhlásená za 
neprípustnú, stačí, aby bolo splnené jedno z kritérií, buď vytvorenie alebo posilnenie 
dominantného postavenia, alebo závažné narušenie hospodárskej súťaže. 
 
Po štvrté, nové znenie zákona ustanovuje pre Radu pre hospodársku súťaž dodatočné právo 
zaviazať podnik, aby predložil oznámenie v prípade, ak existuje hrozba, že koncentrácia 
vytvorí alebo posilní dominantné postavenie alebo závažne naruší hospodársku súťaž, a to aj 
vtedy, ak prahy obratu stanovené zákonom nie sú prekročené. Tento nový postup bol 
zavedený s ohľadom na predchádzajúce skúsenosti, ktoré ukázali, že v niektorých prípadoch 
(najmä v prípade trhových služieb), by sa koncentrácie mohli uskutočniť bez toho, aby bola o 
nich vyrozumená Rada pre hospodársku súťaž, pretože minimálne prahy obratu sa nedosiahli, 
hoci dominantné postavenie sa vytvorilo alebo posilnilo. Tento nový postup sa však bude 
môcť uplatňovať len v prípade, ak od uskutočnenia koncentrácie uplynulo menej ako 12 
mesiacov. 
 
Sankcie 
Systém sankcií bol reformovaný v súlade so zásadami ukladania sankcií, ktoré používa 
Európska komisia. Pokuty, ktoré ukladá Rada pre hospodársku súťaž podnikom za zakázané 
dohody, zneužívanie dominantného postavenia, realizáciu koncentrácií bez povolenia Rady 
pre hospodársku súťaž, podliehajúcich oznameniu, pokračovanie koncentrácie v období jej 
pozastavenia, porušenie podmienok koncentrácie alebo záväzných povinností ustanovených 
Radou pre hospodársku súťaž, boli zvýšené až na 10 percent hrubého ročného príjmu v 
predchádzajúcom hospodárskom roku. Vláda svojím rozhodnutím č. 1591 zo 6. decembra 
2004 schválila postup pre stanovenie výšky pokuty v súlade s novým ustanovením zákona o 
hospodárskej súťaži. 
 
Postup pri prešetrovaní 
Podľa nových ustanovení zavedených do zákona o hospodárskej súťaži je Rada pre 
hospodársku súťaž zaviazaná dokončiť prešetrovanie žiadostí týkajúcich sa reštriktívnych 
praktík už nie do 14 dní, ako to bolo v minulosti, ale do 30 dní od podania žiadosti a taktiež 
prijať rozhodnutie začať prešetrovanie alebo odmietnuť jeho začatie. Lehota na dokončenie 
prešetrovania bola predĺžená na 5 mesiacov, pričom sa poskytuje možnosť predĺžiť lehotu 
vždy o ďalšie tri mesiace. V prípade absencie dôkazu opodstatňujúceho podozrenie z 
porušenia zákona sa zavádza možnosť odmietnuť začatie prešetrovania. 
 
Ďalšia významná zmena je spojená s možnosťou skončiť prešetrovanie. V súlade s novými 
ustanoveniami zákona o hospodárskej súťaži možno prešetrovanie skončiť nielen v prípade, 
že sa zistí porušenie zákona, ale aj vtedy, keď činnosti nevyústia do závažného poškodenia 
záujmov chránených zákonom a podnik podozrievaný z porušenia zákona dobrovoľne zastaví 
činnosti a predloží Rade pre hospodársku činnosť písomný záväzok, že tieto činnosti nebude 
vykonávať. Takéto záväzky sú pre príslušné podniky záväzné. V prípade neplnenia týchto 
záväzkov možno uložiť pokutu až do 5 percent priemerného hrubého denného obratu v 
predchádzajúcom hospodárskom roku, a to za každý deň vykonávania (pokračovania) 
porušenia. 
 
So zreteľom na nariadenie č. 1/2003, sa zaviedlo nové ustanovenie zavádzajúce používanie 
donucovacích opatrení. V tomto ustanovení sa uvádza, že používanie donucovacích opatrení 
počas inšpekcií vykonávaných Európskou komisiou podlieha predchádzajúcemu schváleniu 
Vilniuským regionálnym správnym súdom. 
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Keďže v súlade s nariadením č. 1/2003 právo a povinnosť správne uplatňovať články 81 a 82 
Zmluvy o ES boli uložené aj vnútroštátnym súdom, osobitosti súdneho konania vo veciach 
hospodárskej súťaže sa riadia zákonom o hospodárskej súťaži. Z tohto dôvodu bol Občiansky 
súdny poriadok doplnený ustanovením, že prípady spojené s hospodárskou súťažou sa 
skúmajú v súlade s pravidlami tohto poriadku, okrem výnimiek ustanovených zákonom o 
hospodárskej súťaži. Po prevzatí návrhu týkajúceho sa uplatňovania článkov 81 alebo 82 
Zmluvy o ES súd vyrozumie Európsku komisiu a Radu pre hospodársku súťaž. Európska 
komisia a Rada pre hospodársku súťaž môžu z vlastnej iniciatívy predložiť pripomienky 
týkajúce sa uplatňovania článkov 81 alebo 82 Zmluvy o ES, poskytnúť vysvetlenia a dôkazy a 
podieľať sa na ich preskúmaní, a taktiež predložiť požiadavky a žiadosti. 
 
Nový článok 50 zákona o hospodárskej súťaži ustanovuje, že podniky, ktorých oprávnené 
záujmy boli porušené činnosťami protirečiacimi článkom 81 alebo 82 Zmluvy o ES alebo 
inými reštriktívnymi praktikami, majú právo odvolať sa na Vilniuský regionálny súd s 
návrhom týkajúcim sa ukončenia protizákonných činností a odškodnenia za vzniknuté škody. 
Vilniuský regionálny súd má teda výlučnú právomoc prešetrovať prípady súvisiace s 
odškodňovaním za škodu vzniknutú v dôsledku vyššie zmienených reštriktívnych praktík. 
 

Luxembursko 
Zákonom o hospodárskej súťaži zo 17. mája 2004 Luxembursko novelizovalo svoje právne 
predpisy v dvoch hlavných ohľadoch: 
 

· zákon zaviedol do luxemburského práva zákaz protizákonných dohôd a zneužívania 
dominantného postavenia na základe podmienok totožných s podmienkami uvedenými 
v článkoch 81 a 82 Zmluvy o ES (okrem odkazov na vplyvy takýchto praktík na 
obchodovanie v rámci Spoločenstva), 

· zákon upravil luxemburskú inštitucionálnu štruktúru tak, aby zohľadňovala 
požiadavky nariadenia č. 1/2003 zriadením nezávislého orgánu hospodárskej súťaže 
vo forme nezávislého správneho orgánu, Rady pre hospodársku súťaž. Rada pre 
hospodársku súťaž má za úlohu monitorovať uplatňovanie súťažného práva, a to tak 
vnútroštátneho práva, ako aj práva Spoločenstva, prijímaním rozhodnutí o existencii 
porušenia uvedených pravidiel a tým, že ukladá porušovateľom povinnosti s cieľom 
skoncovať s porušovaním a pokuty.  

 
Rade pre hospodársku súťaž pomáha Inšpektorát hospodárskej súťaže, ktorý nezávisí priamo 
od Rady pre hospodársku súťaž, ale predstavuje úrad pričlenený k ministrovi poverenému 
portfóliom hospodárskych záležitostí (v súčasnosti je to minister hospodárstva a zahraničného 
obchodu), ktorý vykonáva skúmania a vyšetrovania tak vo veciach podliehajúcich 
luxemburskému právu, ako aj vo veciach podliehajúcich právu Spoločenstva. 
 
Právomoci a postupy týchto dvoch orgánov sa zakladajú prevažne na nariadení č. 1/2003: 

· Inšpektorát hospodárskej súťaže má rozsiahle právomoci skúmania: žiadosti o 
informácie, prijímanie vyhlásení, inšpekcie a prehliadky obchodných prevádzkových 
priestorov alebo ľubovoľných iných priestorov a zabavovanie dokumentov (na základe 
súdneho splnomocnenia v prípade prehliadok a zabavovania dokumentov), 
vymenúvanie expertov, 

· predseda Rady pre hospodársku súťaž môže nariadiť predbežné opatrenia, 
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· môžu sa ukladať rozličné sankcie: ľubovoľné donucovacie opatrenie úmerné 
podozrievanému porušovaniu a nevyhnutné na faktické skončenie porušovania, 
pokuty, pravidelné sankčné platby, 

· Rada pre hospodársku súťaž môže uplatňovať program zhovievavosti, 
· Rada pre hospodársku súťaž môže urobiť záväzky ponúkané podnikmi záväznými, 
· ochrana obchodných tajomstiev a dôverných informácií, na tento účel sa môže 

predložiť žiadosť predsedovi Rady pre hospodársku súťaž, 
· členovia Rady pre hospodársku súťaž a Inšpektorátu hospodárskej súťaže, ako aj 

experti vymenovaní Inšpektorátom hospodárskej súťaže sú viazaní služobným 
tajomstvom, 

· práva na obhajobu dotknutých strán sú garantované: vyhlásenie Inšpektorátu 
hospodárskej súťaže o námietkach, prístup k spisu, vypočutie Radou pre hospodársku 
súťaž pred prijatím rozhodnutia, odvolanie sa proti každému rozhodnutiu u správneho 
súdu, 

· Rada pre hospodársku súťaž a Inšpektorát hospodárskej súťaže musia spolupracovať s 
Európskou komisiou a s orgánmi hospodárskej súťaže členských štátov za účelom 
výmeny informácií alebo dokumentov, 

· Rada pre hospodársku súťaž a Inšpektorát hospodárskej súťaže pomáhajú Európskej 
komisii pri uplatňovaní nariadenia č. 1/2003 o vykonávaní pravidiel hospodárskej 
súťaže a nariadenia č. 139/2004 o kontrole koncentrácií, 

· Inšpektorát hospodárskej súťaže spolupracuje s vnútroštátnymi súdmi. 
 
Tieto dva orgány hospodárskej súťaže boli definitívne zriadené až koncom októbra 2004, keď 
sa vymenovali ich členovia. 
 

Maďarsko 
Predseda maďarského orgánu hospodárskej súťaže (Gazdasági Versenyhivatal – GVH) a 
predseda Rady pre hospodársku súťaž GVH vydal v decembri 2003 dve oznámenia, ktoré 
nadobudli účinnosť dňom 1. januára 2004. Sú to tieto dve oznámenia: 
 
Oznámenie č. 2/2003 o metóde určovania pokút v protitrustových prípadoch 
Toto oznámenie sprístupňuje verejnosti a sprehľadňuje metódu výpočtu pokút, ktorú používa 
GVH. Táto metóda sa líši vo viacerých aspektoch od metódy opísanej v „Usmernení ES o 
metóde určovania pokút“. Na rozdiel od usmernenia ES tu nejestvujú žiadne vopred 
stanovené výšky pokút pre niektoré úrovne alebo druhy porušovania, ale táto metóda sa 
opiera o dvojfázový proces. V prvej fáze sú body spojené s určitými charakteristikami 
porušenia, na základe čoho sa určuje základná výška pokuty. Faktory ako závažnosť 
porušenia (vrátane ohrozenia hospodárskej súťaže a vplyvu porušenia na trh); okrem toho 
postoj k porušeniu (t. j. aktívny alebo pasívny), prisúditeľnosť atď. sú posudzované podľa 
100-bodovej stupnice. V druhej fáze výpočtu sa zohľadňujú niektoré upravujúce faktory, ako 
je trvanie a opakovaný charakter porušovania. Ak možno určiť zisky vyplývajúce z porušenia, 
ich výška sa má strojnásobiť a bude ďalším základom pre výpočet. Výsledok tohto výpočtu 
nemôže prekročiť zákonne povolenú maximálnu úroveň 10 % čistého obratu podniku v 
predchádzajúcom hospodárskom roku a pokuta môže byť zmiernená aj vtedy, ak sa na daný 
prípad vzťahuje zhovievavý postup. 
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Oznámenie č. 3/2003 o uplatňovaní politiky zhovievavosti 
GVH vypracoval svoj režim zhovievavosti v plnom súlade s programom zhovievavosti ES. 
Základné charakteristiky maďarskej politiky zhovievavosti zodpovedajú charakteristikám 
opísaným v oznámení ES. 
 
Dve maďarské nariadenia o skupinovej výnimke boli novelizované na základe povinnosti 
aproximácie práva zakotvenej v Európskej dohode, keďže nariadenia ES o skupinovej 
výnimke, ktoré slúžili ako základ pre pôvodné maďarské nariadenia o skupinovej výnimke 
boli tiež predtým zmenené. Sú to tieto nariadenia: 
- nariadenie vlády č. 18/2004. (II. 13.) Korm. o výnimke zo zákazu obmedzovania 

hospodárskej súťaže pre niektoré skupiny poisťovacích dohôd, 
- nariadenie vlády č. 19/2004. (II. 13.) Korm. o výnimke zo zákazu obmedzovania 

hospodárskej súťaže pre niektoré kategórie vertikálnych dohôd v sektore motorových 
vozidiel. 

 
Tieto dve nové maďarské nariadenia o skupinovej výnimke v zásade kopírujú príslušné 
nariadenia ES. 
 
V dôsledku pristúpenia Maďarska k Európskej únii zákon X z roku 2002 „o zverejnení 
rozhodnutia Rady pre pridruženie č. 1/2002, ktorým sa nahrádza rozhodnutie Rady pre 
pridruženie č. 2/96 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže prijatých na základe článku 
62 ods. 3 Európskej dohody ustanovujúceho pridruženie medzi Maďarskou republikou na 
jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane druhej“ stratil 
svoj význam, a preto bol dňom 1. mája 2004 zrušený. 
 
Zákon XXXI z roku 2003, ktorým sa v dôsledku pristúpenia upravuje maďarský zákon o 
hospodárskej súťaži, nadobudol účinnosť dňom 1. mája 2004. Ustanovenia tohto zákona sa 
zamerali výlučne na zavedenie pravidiel, ktoré majú zásadný význam pre maďarský orgán 
hospodárskej súťaže a vnútroštátne súdy uplatňujúce právo hospodárskej súťaže 
Spoločenstva, s cieľom úspešne zvládnuť úlohy vyplývajúce z pravidiel Spoločenstva. 
 

Malta 
Na základe pristúpenia Malty k Európskej únii dňa 1. mája 2004 sa uskutočnilo viacero zmien 
a doplnení zákona o hospodárskej súťaži (kapitola 379, zákony Malty). Tieto zmeny a 
doplnenia hlavne splnomocňujú Úrad pre korektnú hospodársku súťaž prešetrovať 
podozrievané porušenia článkov 81 a 82 Zmluvy o ES a umožňujú Komisii pre korektné 
obchodovanie uplatňovať pravidlá hospodárskej súťaže ES v súvislosti s vnútroštátnym 
právom v oblasti hospodárskej súťaže, s ohľadom na praktiky zamerané proti hospodárskej 
súťaži, ktoré majú vplyv na obchodovanie medzi členskými štátmi. Zákon III z roku 2004, 
ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. mája 2004, teda uviedol zákon o hospodárskej súťaži do 
súladu s nariadením č. 1/2003. Hlavné zmeny a doplnenia sú tieto. 
 
Výklad 
Článok 2 zákona o hospodárskej súťaži zakotvuje právny výklad niektorých kľúčových 
pojmov a výrazov používaných v celom zákone. Niektoré z týchto definícií boli zmenené a 
doplnené, aby odzrkadľovali decentralizované prešetrovanie a uplatňovanie článkov 81 a 82 
Zmluvy o ES Úradom pre korektnú hospodársku súťaž, resp. Komisiou pre korektné 
obchodovanie. Nižšie je uvedená väčšina dôležitých zmien, pričom zmenená časť je 
podčiarknutá a uvedená kurzívou. 
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• „relevantný trh“ znamená trh s výrobkami či už v rámci Malty alebo obmedzený na 

niektorú konkrétnu oblasť či lokalitu v rámci Malty, alebo mimo Malty, a obmedzený 
alebo neobmedzený na konkrétne časové obdobie alebo sezónu roka;  

 
· „reštriktívna prax“ znamená dohodu medzi podnikmi, rozhodnutie prijaté združením 

podnikov alebo zosúladený postup, zakázaný podľa článku 5 tohto zákona alebo článku 
81 Zmluvy o ES a, alebo zneužitie dominantného postavenia jedným alebo viac podnikmi, 
zakázané podľa článku 9 tohto zákona alebo článku 82 Zmluvy o ES. 

 
Okrem toho do článku 2 zákona boli pridané nové definície pre: „Zmluvu o ES“, „Európsku 
komisiu“, „členské štáty“ a „národný orgán hospodárskej súťaže“. 
 
Zmena a doplnenie podstatných ustanovení (články 5 a 9) 
Článok 5 zákona, ktorého odsek 1 zakazuje 

„akúkoľvek dohodu medzi podnikmi, akékoľvek rozhodnutie prijaté 
združením podnikov a akýkoľvek zosúladený postup medzi podnikmi, ktorých 
cieľom alebo účinkom je zabrániť, obmedziť alebo narušiť hospodársku súťaž 
v rámci Malty alebo ľubovoľnej časti Malty... “ 
 

teraz zahŕňa dva nové odseky 5 a 6, ktoré vykonávajú článok 3 nariadenia č. 1/2003. Ich text 
je takýto: 

„(5) Článok 81 Zmluvy o ES sa uplatňuje aj vtedy, keď akákoľvek dohoda 
medzi podnikmi, akékoľvek rozhodnutie prijaté združením podnikov a 
akýkoľvek zosúladený postup môžu výrazne ovplyvniť obchod medzi Maltou a 
ktorýmkoľvek jedným alebo viac členskými štátmi. 

 
(6) Uplatňovanie odsekov 1, 2 a 3 sa nechápe tak, že zahŕňa zákaz dohôd, 
rozhodnutí prijatých združeniami podnikov alebo spoločných postupov, ktoré 
môžu ovplyvniť obchodovanie medzi členskými štátmi, ale ktoré neobmedzujú 
hospodársku súťaž v zmysle článku 81 ods. 1 Zmluvy o ES, alebo ktoré spĺňajú 
podmienky článku 81 ods. 3 Zmluvy o ES, alebo na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie pre uplatňovanie článku 81 ods. 3 Zmluvy o ES.“ 

 
Článok 9, ktorý predtým zakazoval len zneužívanie dominantného postavenia v rámci Malty 
alebo ktorejkoľvek časti Malty, teraz zahŕňa aj nový odsek 5, ktorý ustanovuje, že: 

„článok 82 Zmluvy o ES sa uplatňuje aj vtedy, keď akékoľvek zneužívanie 
podnikom môže ovplyvniť obchod medzi Maltou a jedným alebo viac 
členskými štátmi“. 
 

Zmena a doplnenie procedurálnych ustanovení 
Článok 7 (ktorý upravoval individuálne výnimky) a článok 10 (ktorý upravoval negatívne 
vyrovnanie) boli zrušené; v dôsledku čoho podniky musia uskutočniť sebahodnotenie, aby sa 
zistilo, či vyhovujú podmienkam pre výnimku podľa článku 5 ods. 3. 
 
Podnik alebo združenie podnikov nárokujúce si výhodu článku 5 ods. 3 znášajú bremeno 
dokazovania, že podmienky uvedeného odseku sú splnené (článok 5 ods. 4). 
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Rozšírenie prešetrovacích právomocí (článok 12) 
Zmeny a doplnenia článku 12 ods. 1 rozšírili právomoci riaditeľa úradu pre korektnú 
hospodársku súťaž iniciovať vyšetrovania. To znamená, že prešetrovania sa vykonávajú: 

  na jeho vlastný podnet, alebo 
  na žiadosť ministra zodpovedného za obchod, alebo 
  na základe odôvodneného písomného obvinenia z porušenia ustanovení zákona 

predloženého navrhovateľom, alebo 
  na žiadosť určeného vnútroštátneho orgánu hospodárskej súťaže ktoréhokoľvek 

členského štátu alebo Európskej komisie. 
 
Článok 12A ods. 1 ustanovuje právomoc riaditeľa vydať po skončení prešetrovania 
odôvodnené rozhodnutie konštatujúce porušenie podľa článkov 5 a/alebo 9 (ak sú tieto 
limitované na miestnu oblasť). No v prípade vážneho porušenia článku 5 ods. 1 a/alebo článku 
9 ods. 1 článok 12A ods. 2 zaväzuje riaditeľa podať Komisii pre korektné obchodovanie 
správu o svojich zisteniach. Článok 12A ods. 3 bol doplnený na základe zákona III z roku 2004 
na rozšírenie tejto povinnosti riaditeľa v súvislosti s údajnými porušeniami článkov 81 a/alebo 
82 Zmluvy o ES. Preto v každom prípade práve Komisia pre korektné obchodovanie určuje, či 
došlo k porušeniu. 
 
Článok 33 ods. 2, ktorý poskytuje ministrovi zodpovednému za obchod právomoc vydávať 
predpisy v súvislosti s niektorými záležitosťami v rámci zákona o hospodárskej súťaži, bol tiež 
zmenený a doplnený tak, aby poskytoval právomoc vydávať predpisy, ktoré umožnia 
uplatňovať nariadenie č. 1/2003. Takéto predpisy môžu poskytovať najmä: 

(i) právomoc úradu pre korektnú hospodársku súťaž vykonávať spoločné 
prešetrovania, spolupracovať a vymieňať si informácie s inými národnými orgánmi 
hospodárskej súťaže; 
(ii) postup pre spoluprácu medzi Komisiou pre korektné obchodovanie, Európskou 
komisiou, vnútroštátnymi súdmi a orgánmi hospodárskej súťaže; 
(iii) právomoc upustiť od príslušnej pokuty alebo ju znížiť v prešetrovaniach 
kartelových dohôd. 

 
Opravné prostriedky pre porušenie 
Článok 13 bol v plnom rozsahu nahradený zákonom III z roku 2004, aby poskytoval 
riaditeľovi úradu pre korektnú hospodársku súťaž právomoc vydávať, podľa vlastného 
uváženia, príkazy na zdržanie sa konania a/alebo príkazy vyhovieť po vydaní rozhodnutia 
konštatujúceho porušenie článku 5 ods. 1 a/alebo článku 9 ods. 1 zákona o hospodárskej 
súťaži. V prípade vážnych porušení článku 5 ods. 1 a/alebo článku 9 ods. 1 zákona a porušení 
článkov 81 a 82 Zmluvy o ES právomoc vydať príkaz na zdržanie sa konania a/alebo príkaz 
vyhovieť má jedine Komisia pre korektné obchodovanie. 

• Príkaz na zdržanie sa konania je definovaný ako príkaz okamžite sa zdržať účasti na 
takejto dohode, rozhodnutí, praxi alebo konaní; 

• Príkaz vyhovieť určuje opravné prostriedky týkajúce sa správania alebo štrukturálne 
opravné prostriedky (úmerné porušeniu, ku ktorému došlo) určené príslušnému 
podniku alebo podnikom s cieľom dosiahnuť okamžité a faktické ukončenie 
porušenia. 

- Štrukturálne opravné prostriedky možno uložiť len vtedy, ak nejestvuje 
rovnako účinný opravný prostriedok týkajúci sa správania, alebo keby rovnako 
účinný opravný prostriedok týkajúci sa správania predstavoval pre príslušný 
podnik väčšie bremeno ako štrukturálny opravný prostriedok. 
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Zmeny a doplnenia odzrkadľujúce „priamy účinok“ článku 81 Zmluvy o ES 
Pred prijatím zákona III v roku 2004 dovtedajší článok 16 ods. 1 zákona o hospodárskej 
súťaži ustanovoval, že, ak Komisia pre korektné obchodovanie vyhlásila, že niektorá dohoda, 
rozhodnutie alebo prax znamenali porušenie ustanovení článku 5, každá osoba, ktorá po 
uverejnení takéto rozhodnutia vykonala nejaký úkon na základe takej dohody, rozhodnutia 
alebo praxe, je vinná zo spáchania trestného činu proti uvedenému článku. Nový článok 16 
ods. 1 teraz ustanovuje, že: 
 

„Každá osoba, ktorá koná v rozpore s článkami 5 a/alebo 9 tohto zákona 
a/alebo článkami 81 a/alebo 82 Zmluvy o ES, je podľa tohto zákona vinná zo 
spáchania trestného činu.“  
 

To znamená, že trestné sankcie (pozri nižšie) sa teraz môžu ukladať za porušenia, ku ktorým 
došlo aj pred relevantným rozhodnutím úradu pre korektnú hospodársku súťaž alebo Komisie 
pre korektné obchodovanie konštatujúcim porušenie a bez ohľadu na to, že porušovania sa po 
takomto rozhodnutí mohli skončiť. 
 
Výmena informácií 
Článok 33 ods. 2, ktorý poskytuje ministrovi zodpovednému za obchod právomoc vydávať 
predpisy v súvislosti s niektorými záležitosťami v rámci zákona o hospodárskej súťaži, bol 
zmenený a doplnený okrem iného tak, aby poskytoval „Úradu pre korektnú hospodársku 
súťaž právomoc vykonávať spoločné vyšetrovania, spolupracovať a vymieňať si informácie s 
inými národnými orgánmi hospodárskej súťaže“, ako aj právomoc „na postup pre spoluprácu 
medzi Komisiou pre korektné obchodovanie, Európskou komisiou, vnútroštátnymi súdmi a 
orgánmi hospodárskej súťaže“. 
 
Sankcie 
Zákon o hospodárskej súťaži zaviedol trestné sankcie za porušenie jeho ustanovení od svojho 
prijatia v roku 1995. Tieto sankcie majú peňažný charakter a v prípade porušení článkov 5 
a/alebo 9 zákona predstavujú pokutu v rozmedzí od 1 do 10 % z obratu podniku 
zodpovedného za porušenie, za predpokladu, že takáto pokuta nie je menšia ako 3 000 
maltských lír. 
 
Procedurálne pravidlá týkajúce sa Komisie pre korektné obchodovanie 
Dodatok k zákonu o hospodárskej súťaži, ktorý ustanovuje niektoré procedurálne pravidlá 
týkajúce sa Komisie pre korektné obchodovanie, bol zákonom III z roku 2004 tiež zmenený a 
doplnený tak, aby odzrkadľoval pristúpenie Malty k Európskej únii. 
 
Pravidlo 8 písm. c) uvedeného dodatku sa týka možnosti Európskej komisie, spojenej vo 
všetkých prípadoch s uplatňovaním článkov 81 a/alebo 82 Zmluvy o ES, predkladať Komisii 
pre korektné obchodovanie návrhy týkajúce sa ľubovoľnej záležitosti, ako aj predkladať 
všetky dokumenty alebo iné dôkazy, ktoré môžu byť pre danú záležitosť relevantné. Okrem 
toho znenie pravidla 13 sa zmenilo a doplnilo tak, aby sa vo výklade zákona objasnilo, že 
Komisia pre korektné obchodovanie sa môže odvolávať na rozsudky prvostupňového súdu a 
Súdneho dvora Európskeho spoločenstva, ako aj na relevantné rozhodnutia a vyhlásenia 
Európskej komisie vrátane interpretačných poznámok a sekundárnej legislatívy v súvislosti s 
hospodárskou súťažou. 
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Holandsko 
Uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže Európskeho spoločenstva (kapitola 10 zákona o 
hospodárskej súťaži, oddiel 88) 
Generálny riaditeľ je ustanovený ako orgán hospodárskej súťaže pre Holandsko uvedený v 
nariadení č. 1/2003 a ako splnomocnený orgán uvedený v nariadení č. 139/2004 a na základe 
predpisov opierajúcich sa o článok 83 Zmluvy o ES vykonáva existujúce právomoci spojené s 
uplatňovaním článku 81 Zmluvy o ES a článku 82 Zmluvy o ES, a na základe článku 84 
Zmluvy o ES vykonáva aj právomoci spojené s určovaním prípustnosti dohôd v oblasti 
hospodárskej súťaže a zneužívania dominantného postavenia na spoločnom trhu. 
 
Sankcie / Zvýšenie maximálnej pokuty pre stranu, ktorá porušuje povinnosť spolupracovať 
(čl. 69 zákona o hospodárskej súťaži) 
Generálny riaditeľ môže uložiť strane, ktorá koná v rozpore s článkom 5:20 ods. 1 zákona o 
všeobecnom správnom práve vo vzťahu k úradným osobám uvedeným v článku 50 ods. 1, 
článku 52 ods. 1 alebo oddiele 89g ods. 1 pokutu nepresahujúcu 450 000 eur alebo, ak sa to 
týka podniku alebo združenia podnikov a ak je táto suma vyššia, pokutu nepresahujúcu 1 % 
z obratu podniku resp. spoločného obratu podnikov tvoriacich združenie podnikov vo 
finančnom roku predchádzajúcom rozhodnutiu. 
 
Iné otázky 
Zrušenie systému oznamovania pre dohody (čl. 17 zákona o hospodárskej súťaži) a zavedenie 
systému zákonnej výnimky (čl. 6.3 zákona o hospodárskej súťaži). 

Rakúsko 
V roku 2004 sa vypracovali návrhy zákonov na účely novelizácie zákona o hospodárskej 
súťaži a prijatia nového kartelového zákona; zavedenie procesu hodnotenia (verejné 
konzultácie) bolo naplánované na zimu 2005. 
 
Po poslednej reforme, ktorá bola v podstate inštitucionálnou reformou, sa základné rakúske 
právo hospodárskej súťaže musí teraz viacej zladiť s právom hospodárskej súťaže 
Spoločenstva. Zavedenie systému zákonnej výnimky a ustanovení upravených striktne podľa 
vzoru článkov 81 a 82 Zmluvy o ES je ústredným bodom reformy; jednoznačné zákonné 
zakotvenie možnosti udeliť štatút hlavného svedka má ďalej zvýšiť efektívnosť vynucovania 
práva. 
 

Poľsko 
Pravidlá hospodárskej súťaže sú v Poľsku ustanovené na základe zákona o hospodárskej 
súťaži a ochrane spotrebiteľov z 15. decembra 2000 („zákon o hospodárskej súťaži a ochrane 
spotrebiteľov“, „poľský zákon o hospodárskej súťaži“), ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. 
apríla 2001. Tento zákon zodpovedá legislatíve EÚ, najmä článkom 81 a 82 Zmluvy o ES. 
Článok 5 zákona o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľov4 zavádza zákaz uzatvárať 
dohody obmedzujúce hospodársku súťaž, zatiaľ čo článok 8 zakazuje zneužívanie 
dominantného postavenia na trhu. 
 
Zákaz zakotvený v článku 5 sa neuplatňuje, ak spoločný trhový podiel strán dohody 
nepresahuje 5 % pre horizontálne dohody a 10 % pre vertikálne dohody v prípade, keď 
                                                           
4  Ak nie je uvedené inak, všetky články citované v poľskom príspevku sú články zákona o hospodárskej 
súťaži a ochrane spotrebiteľov. 
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porušenie nezahŕňa stanovenie cien, kontrolu alebo obmedzovanie výroby, zdieľanie trhu 
alebo určovanie podmienok pre ponuky v rámci procesu verejného obstarávania. 
 
Rada ministrov môže na základe článku 7 vydať predpisy o skupinovej výnimke. V súčasnosti 
je v platnosti 5 takých predpisov. Systém oznamovania individuálnych výnimiek v Poľsku 
nikdy neexistoval. 
 
Na základe poľského práva v oblasti hospodárskej súťaže boli povinnosti protimonopolného 
orgánu zverené predsedovi úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľov (OCCP). 
Vysvetľovacie a protimonopolné konania môže predseda úradu iniciovať na základe sťažnosti 
alebo z úradnej moci. Predseda OCCP má tiež právo nariadiť vykonávanie inšpekcií. 
 
Vyšetrovacie právomoci poľského orgánu hospodárskej súťaže 
Predseda úradu môže požiadať podniky alebo ich združenia, aby poskytli všetky nevyhnutné 
informácie. Splnomocnený zamestnanec OCCP alebo obchodnej inšpekcie („inšpektor“) 
môže: 
• vstupovať do prevádzkových priestorov, budov, miestností alebo na iné miesta a do 

dopravných prostriedkov patriacich kontrolovanému podnikateľovi a požiadať ho, aby mu 
poskytol dokumenty súvisiace s predmetom inšpekcie a taktiež aby si mohol robiť 
poznámky, 

• požadovať od kontrolovaného podnikateľa ústne vysvetlenia relevantné pre predmet 
inšpekcie, 

• prehľadávať prevádzkové priestory na základe plnej moci od súdu pre hospodársku súťaž 
a ochranu spotrebiteľov, vydanej na žiadosť predsedu úradu. Prehliadku môže vykonať 
inšpektor (na pokyn predsedu úradu) alebo polícia, 

• zabaviť dokumenty, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz v danej veci. 
 
Predseda úradu môže tiež predvolávať a vypočúvať svedkov a viesť vypočúvania, na ktoré má 
právomoc predvolávať strany a svedkov, ako aj požiadať o znalecký posudok. 
 
Ak sú informácie, ktoré podnik predložil počas prešetrovania nepravdivé, zavádzajúce, alebo 
ak podnik odmieta predložiť informácie, ktoré počas prešetrovania požaduje vyšetrujúci 
orgán, alebo s ním odmietne spolupracovať počas inšpekcie, predseda úradu môže 
príslušnému podniku uložiť pokutu až do výšky 50 000 000 eur. 
 
Informácie, ktoré predseda úradu zhromaždil počas konania, sa môžu použiť len v inom 
konaní vykonávanom orgánom hospodárskej súťaže alebo v trestnom konaní.  
 
Ak protimonopolné vyšetrovanie potvrdí existenciu praxe zameranej proti hospodárskej 
súťaži, predseda OCCP prijme rozhodnutie zakazujúce dohodu alebo prax a postihujúce 
podnikateľov zúčastnených na porušení (môže uložiť pokuty až do výšky 10 % z obratu za 
predchádzajúci hospodársky rok). Na základe poľského práva v oblasti hospodárskej súťaže 
protimonopolné rozhodnutia predsedu podliehajú odvolaniu sa pred súdom pre hospodársku 
súťaž a ochranu spotrebiteľov. 
 
Pravidlá kontroly fúzií ustanovené v zákone z roku 2000 sa veľmi zhodujú s ustanoveniami 
nariadenia ES o fúziách. V prípadoch, keď obrat strán zúčastnených na fúziách prekročí 
50 000 000 eur, platí oznamovacia povinnosť pred uskutočnením fúzie (článok 12). Článok 13 
ustanovuje zoznam výnimiek z povinnosti oznámiť fúziu. V poľských pravidlách o kontrole 
koncentrácií sa uplatňuje test závažnej prekážky pre efektívnu hospodársku súťaž. Okrem toho 
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poľské súťažné právo poskytuje dôvody na vydávanie podmienečných schválení predsedom 
OCCP, keby vznikla taká potreba. 
 
Stručný opis hlavného vývoja v oblasti právnych predpisov 
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľov, 
nadobudol účinnosť dňom 1. mája 2004. Hlavným cieľom uvedených zmien a doplnení bolo 
zosúladiť poľské pravidlá politiky hospodárskej súťaže s ustanoveniami Európskej únie, 
najmä s nedávno prijatým nariadením č. 1/2003 a nariadením č. 139/2004. Na základe týchto 
zmien a doplnení bol vymenovaný predseda úradu pre hospodársku súťaž a ochranu 
spotrebiteľov ako orgán hospodárskej súťaže kompetentný pre uplatňovanie článkov 81 a 82 
Zmluvy o ES. Do poľského právneho systému boli zavedené nové opatrenia, ktoré existovali 
v právnom systéme EÚ, ako sú prechodné opatrenia, záväzky a program zhovievavosti. 
 
V záujme harmonizácie poľských pravidiel hospodárskej súťaže s nariadením č. 1/2003 boli 
modernizované procedurálne pravidlá týkajúce sa zamietania sťažností, pozastavenia konaní a 
ukončenia konaní. Do zákona o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľov boli začlenené aj 
nové ustanovenia o výmene informácií, inšpekciách a prehliadkach. 
 
Test dominantnosti sa nahradil testom závažnej prekážky pre efektívnu hospodársku súťaž – 
v súlade s článkom 17 predseda úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľov schváli 
koncentráciu, ak táto nebude mať za následok obmedzenie hospodárskej súťaže na trhu najmä 
vytvorením alebo posilnením dominantného postavenia na trhu. Na základe odporúčaní a 
pripomienok inštitúcií EÚ a OECD bol článok 13.2 vypustený z poľského zákona o 
hospodárskej súťaži. Uvádzalo sa v ňom, že podnik nie je povinný oznámiť fúziu, ak 
spoločný trhový podiel strán neprekročí 20 %. Ďalším ustanovením vypusteným z tohto 
zákona bol článok 94.4, čo znamená, že od 1. mája 2004 v poľskom práve nejestvuje možnosť 
oznamovať fúzie ex post. 
 
Pokiaľ ide o súdne konania v prípadoch hospodárskej súťaže: 
• bola zavedená dodatočná súdna inštancia pre prípady hospodárskej súťaže – proti 

rozsudkom súdu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľov sa teraz možno odvolať k 
odvolaciemu súdu (predtým mohli strany požiadať len Najvyšší súd o zrušenie 
rozhodnutia súdu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľov), keď dňom 18. augusta 
2004 nadobudla účinnosť novelizácia občianskeho súdneho poriadku, 

• po novelizácii občianskeho súdneho poriadku, ktorá sa uplatňuje od 1. mája 2004, je v 
poľskom právnom systéme zavedený v prípadoch hospodárskej súťaže postup amicus 
curiae.  

 
Určené orgány hospodárskej súťaže 
Predseda úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľov je od 1. mája 2004 poverený 
presadzovaním článkov 81 a 82 Zmluvy o ES. Článok 24 ods. 1a poľského zákona o 
hospodárskej súťaži poskytuje základy pre toto vymenovanie. 
 
Program zhovievavosti 
Do novely poľského zákona o hospodárskej súťaži boli začlenené nové ustanovenia 
o zhovievavom postupe voči podniku ponúkajúcemu informácie o kartelovej dohode (články 
103a a 103b). Podniku zúčastnenému na kartelovej dohode, ktorý ako prvý predloží orgánu 
hospodárskej súťaže informácie postačujúce na iniciovanie konania v prípade kartelovej 
dohody alebo dôkazy umožňujúce prijať rozhodnutie o existencii kartelovej dohody, sa môže 
poskytnúť oslobodenie od pokuty – za predpokladu, že sú splnené určité podmienky 
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(spolupráca počas vyšetrovania, okamžité zrieknutie sa účasti na kartelovej dohode, žiadateľ 
nesmie byť iniciátorom alebo podnecovateľom kartelovej dohody, orgán nemá už disponovať 
informáciami alebo dôkazmi, ktoré predložil žiadateľ). V rámci poľského programu 
zhovievavosti je možné znížiť pokutu pre tie podniky zúčastnené na kartelovej dohode, ktoré 
poskytnú predsedovi OCCP dôkazy o existencii kartelovej dohody, nespĺňajú však podmienky 
nevyhnutné na získanie úplného oslobodenia od pokuty. Pravidlá o konaniach s uplatňovaním 
zhovievavosti sú ustanovené v nariadení Rady ministrov z 18. mája 2004, ktoré nadobudlo 
účinnosť dňom 22. júna 2004. 
 
Inšpekcie 
V súlade s článkom 22 nariadenia č. 1/2003 môže predseda úradu pre hospodársku súťaž a 
ochranu spotrebiteľov povoliť účasť zamestnanca vnútroštátneho orgánu hospodárskej súťaže 
na inšpekcii. 
 
Na základe článku 61a zákona o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľov môže poľský 
orgán hospodárskej súťaže od 1. mája 2004 bez začatia samostatného prešetrovania 
vykonávať inšpekcie, vrátane prehliadok, v prípade, že podnik namieta proti inšpekcii 
vykonávanej Komisiou alebo vnútroštátnym orgánom hospodárskej súťaže na základe 
nariadenia č. 1/2003 alebo nariadenia č. 139/2004. Môže vykonávať inšpekcie aj bez 
iniciovania samostatného konania pri uplatňovaní článku 22 nariadenia č. 1/2003 alebo článku 
12 nariadenia č. 139/2004. 
 
V novoprijatom článku 58.1a zákona o hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľov sa 
uvádza, že v naliehavých prípadoch, ak existuje opodstatnené podozrenie, že dochádza k 
vážnemu porušovaniu, môže sa vydať súdny príkaz na inšpekciu pred formálnym iniciovaním 
konania poľským orgánom hospodárskej súťaže. 
 
Hlavný dôvod pre opätovné prijatie pravidiel o inšpekciách a prehliadkach spočíva v tom, aby 
poľský orgán hospodárskej súťaže získal efektívnejšie nástroje pre proces vyšetrovania – 
práve preto bol rozšírený katalóg dokumentov a neobchodných prevádzkových priestorov, 
ktoré podliehajú prehliadkam. 
 
Amicus curiae 
Novelizácia poľského práva v oblasti hospodárskej súťaže v roku 2004 zaviedla do poľského 
právneho systému postup amicus curiae. Článok 479.6a občianskeho súdneho poriadku 
umožňuje príslušným orgánom hospodárskej súťaže predkladať písomné alebo ústne podnety 
k otázkam týkajúcim sa uplatňovania článkov 81 a 82 Zmluvy o ES. 
 
Výmena informácií 
V záujme harmonizácie poľského práva s ustanoveniami o výmene informácií zahrnutými do 
nariadenia č. 1/2003 bol do článku 65 doplnený odsek 3, podľa ktorého je povolené používať 
(na základe nariadenia č. 1/2003) informácie, ktoré predseda úradu pre hospodársku súťaž a 
ochranu spotrebiteľov zhromaždil v priebehu konania. Informácie, ktoré dostal OCCP na 
základe článku 12 nariadenia č. 1/2003, sa môžu používať len počas konania s prihliadnutím 
na podmienky, za ktorých boli odovzdané vrátane povinnosti nesankcionovania. 
 
Prístup k spisu 
Od 1. mája 2004 môže byť opodstatnené obmedzenie práva prístupu k spisu, a to nielen pre 
riziko vyzradenia obchodných tajomstiev alebo iných zákonom chránených tajomstiev, ale aj 
pre nutnosť chrániť verejný záujem, ako to vyplýva z novelizácie článku 62 zákona o 
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hospodárskej súťaži a ochrane spotrebiteľov. Toto obmedzenie sa môže uplatňovať voči 
každému a nielen voči stranám konania. 
 
Nové procedurálne pravidlá 
Prešetrovanie prípadu hospodárskej súťaže sa skončí do 5 mesiacov od dátumu jeho začatia 
(predtým to boli 4 mesiace). Predseda úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľov 
ukončí konanie alebo zamietne sťažnosť, ak sa prípadom zaoberá Európska komisia. Ak sa 
prípadom zaoberá orgán hospodárskej súťaže iného členského štátu, predseda úradu pre 
hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľov môže ukončiť alebo pozastaviť konanie alebo 
zamietnuť sťažnosť. 
 
Sankcie 
Ustanovenie, v ktorom sa uvádza, že pokuta uložená podniku, ktorý porušil pravidlá 
hospodárskej súťaže v Poľsku, nemôže prekročiť 5 000 000 eur, sa vypustilo na základe 
uvedenej novelizácie. Sankcie za porušenie základných pravidiel hospodárskej súťaže sa od 1. 
mája 2004 vypočítavajú len vo vzťahu k obratu podniku počas predchádzajúceho 
hospodárskeho roka (pokuty nesmú prekročiť 10 % z obratu). To znamená, že pokuta uložená 
podnikateľovi môže byť oveľa vyššia ako 5 000 000 eur, čo bola maximálna suma v 
predchádzajúcej verzii poľského zákona o hospodárskej súťaži. 
 

Portugalsko 
V roku 2004 nedošlo v portugalských pravidlách hospodárskej súťaže k žiadnemu vývoju / 
žiadnym zmenám. 
 

Slovinsko 
Nový systém uplatňovania článkov 81 a 82 Zmluvy o ES v rámci Európskej únie si vyžiadal v 
Slovinsku určité úpravy na národnej úrovni, ktoré sa týkali hlavne procedurálnych otázok. V 
roku 2004 bolo potrebné novelizovať zákon PRCA5 s prihliadnutím na nariadenie č. 1/2003. 
Systém oznamovania pre dohody bol zrušený a zaviedol sa systém zákonnej výnimky. V 
súlade s nedávnymi novelizáciami bol ustanovený úrad pre ochranu hospodárskej súťaže, ako 
orgán príslušný na uplatňovanie článkov 81 a 82 Zmluvy o ES. Okrem toho boli zavedené 
niektoré nové druhy rozhodnutí vrátane rozhodnutí o záväzkoch. 

Slovensko 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky vypracoval novelizáciu zákona č. 136/2001 Z. z. o 
ochrane hospodárskej súťaže – zákon č. 204/2004 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. 
mája 2004 a zaviedol tieto zmeny: 
 
Program zhovievavosti 
Novelizácia zákona rozšírila možnosť využívať program zhovievavosti rozlišovaním medzi 
dvomi rozdielnymi situáciami vo dvoch nezávislých ustanoveniach zákona – neuložením 
pokuty a uložením pokuty zníženej o 50 %. Určili sa podmienky na vynucovanie 
predmetného ustanovenia. Na uplatňovanie 50 % zníženia pokuty uloženej podniku 
zúčastnenému na horizontálnej dohode, ktorá obmedzuje hospodársku súťaž, sa vyžadujú len 
dve podmienky: 

                                                           
5  Zákon o zabránení obmedzovaniu hospodárskej súťaže (Úradný vestník RS, č. 56/1999 a č. 37/2004). 
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a) podnik poskytne z vlastnej iniciatívy významný dôkaz, ktorý spolu s informáciami a 
dokumentmi, ktoré má úrad už k dispozícii, umožní úradu dokázať porušenie zákazu podľa 
článku 4 alebo osobitných predpisov; 
b) podnik skončí svoju účasť na dohode obmedzujúcej hospodársku súťaž najneskôr v 
čase, keď poskytol dôkaz podľa písmena a).  
 

Úrad očakáva, že tieto zmeny zjednodušia uplatňovanie programu zhovievavosti v praxi. 
 
Inšpekcie 
Na základe nariadenia č. 1/2003 novelizácie zaviedli možnosť vykonávať inšpekcie v 
súkromných prevádzkových priestoroch podnikov, a to tak pre úrad, ako aj pre Komisiu na 
základe súdneho povolenia. Úrad má novú kompetenciu predkladať súdu návrh, aby vydal 
povolenie na inšpekciu. Práva zamestnancov úradu pri vykonávaní inšpekcie boli rozšírené: 

a) majú právo zapečatiť podklady a dokumenty alebo zapečatiť objekty a priestory, v 
ktorých sa inšpekcia vykonáva, na určitý čas a v rozsahu nevyhnutnom na prešetrenie 
úradom; 
b) odňať tieto podklady a dokumenty na nevyhnutný čas s cieľom vyhotoviť kópie alebo 
získať prístup k informáciám – ak úrad nemôže počas výkonu inšpekcie najmä 
z technických dôvodov získať prístup k informáciám alebo vyhotoviť kópie podkladov, 
úrad to uvedie do zápisnice. 

 
Zamestnanci úradu sú oprávnení po bezvýslednej výzve na umožnenie vstupu vymôcť si 
vstup do všetkých objektov, priestorov a dopravných prostriedkov. Zamestnanci úradu sú pri 
inšpekcii oprávnení po bezvýslednej výzve na poskytnutie informácií a podkladov vykonať 
inšpekciu objektov, priestorov alebo dopravných prostriedkov a vymôcť si prístup k 
informáciám a podkladom prekonaním odporu alebo vytvorenej prekážky. Úrad je oprávnený 
prizvať iné osoby spôsobilé na zabezpečenie prekonania prekážky. Úrad o tom urobí záznam 
do zápisnice. 
 
Amicus curiae 
Zákon č. 204/2004 Z. z. novelizoval aj občiansky súdny poriadok v tom zmysle, že Komisia a 
úrad môžu predkladať písomné vyjadrenia k právnym skutočnostiam priamo súvisiacim 
s prejednávanou vecou, ak súd uplatňuje ustanovenie osobitného predpisu. Súd môže 
vyhovieť žiadosti Komisie alebo úradu o ústne vyjadrenie. 
 
Na účely prípravy predmetného vyjadrenia je súd povinný umožniť Komisii a úradu 
nahliadnuť do spisu a urobiť si z neho výpisy a odpisy. Na ich žiadosť je tiež povinný im 
doručiť kópie akýchkoľvek dokumentov súvisiacich s prejednávanou vecou, ktoré sú 
nevyhnutné na prípravu ich vyjadrenia. 
 
Výmena informácií 
Keďže povinnosť informovať Komisiu alebo Európsky súdny dvor priamo vyplýva zo 
zmluvy a z nariadenia č. 1/2003, v súvislosti s výmenou informácií neboli zahrnuté žiadne 
ustanovenia. 
 
Určené orgány hospodárskej súťaže 
Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže zaviedla v tejto oblasti celý rad významných 
zmien. 
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Článok 22 ods. 1 písm. b) zákona poskytuje úradu všeobecné právo vydať rozhodnutie o tom, 
že konanie alebo činnosť podnikateľa sú zakázané podľa zákona o ochrane hospodárskej 
súťaže (vnútroštátne právne predpisy) alebo podľa ustanovení osobitného predpisu (články 81 
a 82 Zmluvy o ES); úrad rozhoduje o uložení povinnosti zdržať sa takéhoto konania a o 
povinnosti odstrániť protiprávny stav. To znamená, že úrad je zložkou, ktorá uskutočňuje 
konanie v prípade porušenia európskeho práva v oblasti hospodárskej súťaže. 
 
Novelizácia zákona súčasne stanovila, že tak procedurálne ustanovenia zákona o ochrane 
hospodárskej súťaže, ako aj ustanovenia, ktoré umožňujú úradu ukladať pokuty (články 22 až 
40 zákona), sa vzťahujú aj na postup úradu pri posudzovaní aktivít a činností podnikov na 
základe osobitnych právnych predpisov (nariadenie č. 1/2003).  
 
Sankcie 
Zmienená novelizácia zaviedla celý rad významných zmien, pokiaľ ide o ukladanie pokút a 
ich výšku. Predovšetkým možnosť postihnúť podnik za neplnenie rozhodnutia úradu je 
významne rozšírená. Úrad môže uložiť pokutu podniku, ktorý nespĺňa podmienku, podniku, 
ktorý porušuje povinnosť alebo záväzok uložené rozhodnutím úradu, podniku, ktorý neplní 
rozhodnutie úradu, alebo podniku, ktorý porušil zákaz vykonávať práva a povinnosti 
vyplývajúce z koncentrácie, pokiaľ úrad neudelil výnimku, a to až do výšky 10 % z obratu 
podniku. 
 
Novinkou je aj možnosť uložiť pokutu orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy 
a orgánom záujmovej samosprávy, ktoré pri vykonávaní štátnej správy, samosprávy a 
prenesenom výkone štátnej správy poskytujú evidentnú podporu, ktorá zvýhodňuje určité 
podniky, alebo inak obmedzujú hospodársku súťaž, a to až do výšky 2 000 000 SKK 
(približne 50 000 eur). Pred novelizáciou bolo možné len upozorniť orgán alebo požiadať o 
nápravu a informovať nadriadený orgán. 
 
Úrad môže tiež uložiť pokutu až do výšky 5 000 000 SKK (približne 125 000 eur) podniku 
alebo právnickej osobe, ktoré neplnia povinnosť predložiť úradu požadované dokumenty 
alebo informácie v rámci stanovenej lehoty, alebo predkladajú nepravdivé alebo neúplné 
dokumenty alebo informácie, alebo neumožňujú ich preskúmanie alebo vstup do svojich 
prevádzkových alebo neprevádzkových priestorov. Zmeny v programe zhovievavosti sa môžu 
posudzovať aj medzi zmenami v politike postihovania. 

Iné otázky 
V súlade s nariadením č. 1/2003 môže úrad ukončiť konanie vo veci zneužívania 
dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž rozhodnutím 
ukladajúcim podniku požiadavku splniť záväzky, ktoré podnik predložil úradu, aby sa 
odstránili možné obmedzenia hospodárskej súťaže. Úrad môže vydať takéto rozhodnutie na 
určité časové obdobie. 
 
Úrad môže tiež z vlastnej iniciatívy upraviť alebo zrušiť takéto rozhodnutie, ak: 
a) sa podmienky, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie rozhodnutia, podstatne zmenili po 
vydaní rozhodnutia; 
b) podnik neplní záväzky uložené rozhodnutím úradu; alebo 
c) informácie, ktoré poskytol podnik a ktoré boli rozhodujúce pre vydanie rozhodnutia, boli 
neúplné alebo nepravdivé. 
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Fínsko 
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa fínsky zákon o obmedzeniach hospodárskej 
súťaže (zákon o hospodárskej súťaži) bol predložený parlamentu dňa 19. februára 2004. 
Novelizovaný zákon o hospodárskej súťaži nadobudol účinnosť dňom 1. mája 2004. Zmeny v 
zákone o hospodárskej súťaži vyplývajú do značnej miery z reformy systému presadzovania 
pravidiel hospodárskej súťaže ES. Harmonizácia sa týka predovšetkým posudzovania 
obmedzení hospodárskej súťaže súvisiacich s ponukovými a dodacími dohodami. Zladenie 
prináša aj rozšírenie sféry pôsobnosti zásady zákazu vo fínskej legislatíve v oblasti 
hospodárskej súťaže. 
 
Zákon o hospodárskej súťaži teraz zahŕňa pravidlá zodpovedajúce článkom 81 a 82 Zmluvy o 
ES. Nový článok 4, podobne ako článok 81 ods. 1 Zmluvy o ES, zakazuje obmedzenia 
hospodárskej súťaže založené na dohodách. Článok 6, podobne ako článok 82 Zmluvy o ES, 
zakazuje zneužívanie dominantného postavenia. Článok 4 sa týka tak horizontálnych dohôd 
medzi účastníkmi hospodárskej súťaže, ako aj vertikálnych dohôd súvisiacich s ponukovými a 
odbytovými dohodami. Okrem toho, článok 4 nahrádza bývalý článok o zákaze zachovávania 
pôvodnej ceny pri opätovnom predaji (RPM) a článok 9, ktorý sa predtým vzťahoval na 
ponukové a odbytové dohody. Napriek zákazu RPM boli obmedzenia hospodárskej súťaže 
súvisiace s ponukovými a distribučnými dohodami povolené, ak nemali škodlivý vplyv na 
hospodársku súťaž. Teraz sa na všetky obmedzenia hospodárskej súťaže súvisiace s 
odbytovými kanálmi vzťahuje zásada zákazu v článku 4, a článok 5 zákona o hospodárskej 
súťaži obsahuje zákonnú výnimku zodpovedajúcu článku 81 ods. 3 Zmluvy o ES. V rámci 
reformy sa upustilo od systému vnútroštátnych výnimiek a záporného vyrovnania a 
uskutočnila sa zmena v priamom uplatňovaní pravidla o výnimke obsiahnutého v zákone. 
Keďže zákon o hospodárskej súťaži sa uplatňuje zhodne s pravidlami hospodárskej súťaže 
EÚ, oznámenie Komisie o de minimis, ako aj nariadenia Komisie o skupinovej výnimke a s 
tým súvisiace oznámenia sú označované ako interpretačné usmernenia. 
 
V súvislosti s reformou boli prehodnotené ustanovenia o výške pokút za porušenia a zaviedol 
sa systém neukladania pokút v prípadoch kartelových dohôd. Prvej spoločnosti, ktorá oznámi 
existenciu kartelovej dohody, bude podľa článku 9 udelené oslobodenie od akejkoľvek 
pokuty, ak táto spoločnosť: 1) poskytne fínskemu orgánu hospodárskej súťaže (FCA) 
informácie o obmedzení hospodárskej súťaže, ktoré mu umožnia zasiahnuť proti obmedzeniu, 
2) poskytne tieto informácie skôr, ako ich FCA získal odinakiaľ, 3) dodá FCA všetky 
informácie a dokumenty, ktoré vlastní, 4) spolupracuje s FCA počas celého prešetrovania 
obmedzenia hospodárskej súťaže, a 5) skončil alebo skončí svoju účasť na obmedzení, 
akonáhle poskytol informácie. Ak sú tieto podmienky splnené, FCA nepredloží súdu pre 
otázky trhu návrh na uloženie pokuty príslušnej spoločnosti za obmedzenie hospodárskej 
súťaže. Prvý účastník kartelovej dohody, ktorý oznámi jej existenciu, získa teda oslobodenie 
od pokút. Toto oslobodenie sa môže udeliť len jednému účastníkovi kartelovej dohody. 
Pokuty pre ostatných účastníkov kartelovej dohody sa podľa nového článku 8 môžu tiež 
znížiť, ak významne pomôžu FCA pri prešetrovaní kartelovej dohody. Podľa článku 8 je 
zníženie alebo neuloženie pokút možné v súvislosti so všetkými obmedzeniami hospodárskej 
súťaže. Maximálna výška pokuty neprekročí 10 % z celkového obratu príslušného 
obchodného podniku alebo združenia obchodných podnikov v predchádzajúcom roku. 
 
Určenými vnútroštátnymi orgánmi hospodárskej súťaže sú FCA a súd pre otázky trhu. 
Právomoci orgánov hospodárskej súťaže sa v reforme prehodnotili. Rozhodnutie skončiť 
zakázanú prax môže teraz prijať FCA a nie súd pre otázky trhu. Proti rozhodnutiam FCA sa 
možno odvolať na súd pre otázky trhu a tento súd má právomoc ukladať pokuty za porušenie 
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hospodárskej súťaže. Proti rozhodnutiam súdu pre otázky trhu sa možno odvolať na Najvyšší 
správny súd. Povolenie pre rozhodnutie Komisie nariaďujúce inšpekciu neprevádzkových 
priestorov môže udeliť súd pre otázky trhu. FCA má nevyhnutné právomoci pomáhať 
Komisii. 
 

Švédsko 
Prispôsobenie švédskej legislatívy nariadeniu č. 1/2003 sa uskutočnilo dňa 1. júla 2004. 
Nižšie sú uvedené hlavné zmeny vo švédskom zákone o hospodárskej súťaži súvisiace s 
uplatňovaním nariadenia č. 1/2003. 
 
V záujme splnenia povinnosti súdov poskytovať informácie bol vydaný predpis, v ktorom sa 
uvádza: „Ak všeobecný súd alebo súd pre otázky trhu vynesie rozsudok alebo prijme konečné 
rozhodnutie týkajúce sa uplatňovania článku 81 alebo 82 Zmluvy o ES, v ten istý deň pošle 
orgánu hospodárskej súťaže kópiu rozsudku alebo rozhodnutia.“ 
 
Zmeny sa uskutočnili aj vo švédskom zákone o hospodárskej súťaži s cieľom prispôsobiť 
uplatňovanie vnútroštátnych pravidiel novému systému uplatňovania v ES. Podniky už viac 
nedostávajú od švédskeho orgánu hospodárskej súťaže záporné vyrovnanie alebo výnimku 
pre svoje dohody alebo postupy. Možnosť získať individuálnu výnimku od orgánu 
hospodárskej súťaže bola nahradená „zákonnou výnimkou“ zo zákazu spolupráce namierenej 
proti hospodárskej súťaži medzi podnikmi za predpokladu, že v nej obsiahnuté podmienky sú 
splnené. Záporné vyrovnanie udelené na základe vnútroštátneho práva pred 1. júlom 2004 sa 
ďalej uplatňuje. Rozhodnutie o výnimke podľa vnútroštátneho práva vydané orgánom 
hospodárskej súťaže a udelené pred 1. júlom 2004 sa uplatňuje ďalej až do dátumu uvedeného 
v rozhodnutí. Systém vnútroštátnej skupinovej výnimky sa zachováva až do ďalšieho 
oznámenia. 
 
Orgány hospodárskej súťaže 
Vláda určí, ktoré súdy a iné orgány sú orgánmi hospodárskej súťaže v súlade s nariadením č. 
1/2003, ak to neurčuje tento zákon (článok 5 zákona o hospodárskej súťaži). 
 
Povinnosti spojené s poskytovaním informácií a prešetrovaniami podľa článku 45 ods. 1 
zákona o hospodárskej súťaži 
Povinnosti podnikov ustanovené v článku 45 ods. 1 švédskeho zákona o hospodárskej súťaži 
sa rozšírili tak, aby sa vzťahovali aj na situácie, keď švédsky orgán hospodárskej súťaže 
prešetruje na žiadosť orgánu hospodárskej súťaže iného členského štátu v Európskej únii 
(článok 45 ods. 2 zákona o hospodárskej súťaži). 
 
Žiadosti o inšpekcie 
Na žiadosť švédskeho orgánu hospodárskej súťaže môže Štokholmský mestský súd 
rozhodnúť, že orgán môže vykonať inšpekciu v priestoroch podniku s cieľom zistiť, či tento 
podnik neporušil niektorý zo zákazov obsiahnutých v článku 6 alebo 19, alebo v článku 81 
alebo 82 Zmluvy o ES (článok 47 ods. 1 zákona o hospodárskej súťaži). Prvý odsek sa 
vzťahuje aj na žiadosť, ktorú švédsky orgán hospodárskej súťaže podá na požiadanie orgánu 
hospodárskej súťaže iného členského štátu v Európskej únii (článok 47 ods. 2 zákona o 
hospodárskej súťaži). 
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Predchádzajúce schválenie 
Otázky súvisiace s predchádzajúcim schválením podľa článku 21 ods. 3 nariadenia č. 1/2003 
skúma Štokholmský mestský súd na žiadosť švédskeho orgánu hospodárskej súťaže (článok 
53 zákona o hospodárskej súťaži). 
 
Uplatňovanie článku 15 nariadenia č. 1/2003 
Poznámky, ktoré predkladá Európska komisia alebo švédsky orgán hospodárskej súťaže pri 
uplatňovaní článku 15 nariadenia č. 1/2003 zohľadňuje súd bez obhajoby príslušnej strany. 
Stranám sa poskytuje možnosť pripomienkovať tieto poznámky (článok 70 zákona o 
hospodárskej súťaži). 

 

Spojené kráľovstvo 
V roku 2004 sa urobili dôležité zmeny v zákone o hospodárskej súťaži z roku 1998 s cieľom 
poskytnúť úradu pre korektné obchodovanie (ďalej len „OFT“) a iným vnútroštátnym 
orgánom hospodárskej súťaže Spojeného kráľovstva (ďalej len „UK NCAs“)6 (termín „OFT“ 
sa v ďalšom považuje za zahŕňajúci všetky UK NCAs vo vzťahu k ich príslušným 
priemyselným odvetviam) právomoci nevyhnutné na efektívnu činnosť v post-modernizačnej 
ére, a aj príslušne zladiť aspekty vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže s post-
modernizačným režimom Európskej únie.  
 
Tieto zmeny zahŕňajú zrušenie ustanovení o oznamovaní podľa zákona o hospodárskej súťaži 
z roku 1998, ktoré počas ich účinnosti umožňovali podnikom žiadať o rozhodnutia o tom, či 
bol porušený zákaz podľa kapitoly I (zostavenej na základe článku 81) alebo zákaz podľa 
kapitoly II (zostavenej na základe článku 82). 
 
Časti zákona o hospodárskej súťaži z roku 1998 týkajúce sa prešetrovacích právomocí OFT sa 
zmenili a doplnili tak, aby umožňovali využívať tieto právomoci na prešetrovania podľa 
článku 81/článku 82. Do zákona o hospodárskej súťaži z roku 1998 boli začlenené nové 
ustanovenia umožňujúce OFT požiadať v mene Európskej komisie o súdne príkazy na účely 
inšpekcií podľa článku 21 ods. 3, ako aj povoliť OFT vykonávať prešetrovania podľa článku 
22 ods. 2 v mene Európskej komisie a vykonávať prešetrovania podľa článku 22 ods. 1 v 
mene iných národných orgánov hospodárskej súťaže. UK NCAs môžu tiež ukladať príkazy a 
finančné sankcie za porušenia článkov 81 a 82. Proti rozhodnutiam o porušení článku 81 
alebo článku 82, ako aj proti rozhodnutiam o porušení kapitoly I a kapitoly II sa možno 
odvolať k odvolaciemu súdu pre hospodársku súťaž. 
 
Zákon o hospodárskej súťaži sa zmenil a doplnil aj s cieľom umožniť OFT prijímať záväzky v 
prípadoch podľa kapitoly I/kapitoly II a tiež článku 81/článku 82. 
 
Upravila sa aj maximálna výška finančnej sankcie, ktorú možno uložiť za porušenia zákazov 
podľa kapitoly I/kapitoly II alebo článku 81/článku 82. Predtým sa mohla uložiť maximálna 
pokuta vo výške 10 % z obratu podniku v Spojenom kráľovstve maximálne za posledné tri 
hospodárske roky predchádzajúce porušeniu (v závislosti od trvania porušenia). Maximálna 
pokuta, ktorú možno uložiť, predstavuje teraz 10 % z celosvetového obratu dosiahnutého v 
                                                           
6  T. j. Komunikačný úrad, Orgán pre trh s plynom a elektrinou, Severoírsky orgán pre regulovanie 
energie, generálny riaditeľ Úradu pre vodohospodárske služby, Úrad pre regulovanie železníc a Orgán civilného 
letectva. Všetci títo regulátori majú spolu s OFT právomoc uplatňovať vo svojich príslušných regulovaných 
sektoroch zákon o hospodárskej súťaži z roku 1998 a článok 81 a článok 82. 
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hospodárskom roku predchádzajúcom rozhodnutiu o porušení podľa kapitoly I/kapitoly II 
alebo článku 81/článku 82. 
 
Program zhovievavosti Spojeného kráľovstva sa rozšíril tak, aby OFT mohol uplatniť 
zhovievavosť v zodpovedajúcich prípadoch podľa článku 81, ako aj podľa kapitoly I. 
 
V decembri 2004 vydal OFT aj 12 usmernení a 2 súbory zákonných pokynov vysvetľujúcich 
okrem iného, ako sa má podľa OFT uplatňovať v Spojenom kráľovstve v post-modernizačnej 
ére zákaz podľa kapitoly I a kapitoly II a podľa článku 81 a článku 82. 
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1.2. Presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže ES vnútroštátnymi orgánmi 
hospodárskej súťaže 

Rozhodnutia posudzované v tejto časti sú rozhodnutia prijaté v roku 2004 a uvedené 
vnútroštátnymi orgánmi hospodárskej súťaže uplatňujúcimi články 81 alebo 82 Zmluvy o ES. 
Európska komisia bola v roku 2004 informovaná o 33 očakávaných rozhodnutiach podľa 
článku 11 ods. 4 nariadenia č. 1/2003. Nie vo všetkých prípadoch bolo v roku 2004 
rozhodnuté, a preto nižšie v texte nie sú uvedené. 
 

Dánsko 
Dňa 29. septembra 2004 Dánska rada pre hospodársku súťaž prijala rozhodnutie týkajúce sa 
údajného zneužitia dominantného postavenia spoločnosti Post Danmark A/S na trhu 
distribúcie neadresovaných zásielok a miestnych týždenníkov. Rada pre hospodársku súťaž 
dospela k záveru, že spoločnosť Post Danmark porušila článok 82 Zmluvy o ES a oddiel 11 
ods. 1 dánskeho zákona o hospodárskej súťaži tým, že používala diskriminačné ceny. 
 
Dňa 24. novembra 2004 Dánska rada pre hospodársku súťaž prijala rozhodnutie, v ktorom 
konštatovala, že spoločnosť Post Danmark A/S nezneužívala svoje dominantné postavenie 
dravou cenotvorbou na trhu distribúcie neadresovaných zásielok a miestnych týždenníkov. 
 

Nemecko 
Počas sledovaného obdobia Spolkový kartelový úrad uplatnil pravidlá hospodárskej súťaže 
ES v týchto prípadoch: 
 
(1) Malí a strední výrobcovia výrobkov z prefabrikovaného betónu oznámili vznik kartelovej 

dohody v severozápadnom Nemecku. Spolkový kartelový úrad po preskúmaní dohody 
dospel k záveru, že vplyv tejto kartelovej dohody sa prejavil aj v susednom Holandsku a 
že zmluvné ustanovenia obsahovali tvrdé obmedzenia, ktoré neboli kryté článkom 81 ods. 
3 Zmluvy o ES. Oznámená kartelová dohoda bola preto zakázaná. Proti tomuto 
rozhodnutiu bolo podané odvolanie. 

(2) Na základe oznámenia o predĺžení trvania racionalizačnej kartelovej dohody, ktorá bola 
vyňatá do septembra 2005, Spolkový kartelový úrad informoval výrobcov betónových 
dlažobných kociek zapojených do kartelovej dohody o svojich obavách v súvislosti so 
zlučiteľnosťou pravidiel pre ceny a kvóty zakotvených v dohode s článkom 81 Zmluvy o 
ES. Oznámenie bolo teda stiahnuté.  

(3) Spoločnosti Henkel KgaA a US Lord Corporation upustili od návrhu zriadiť spoločný 
podnik v pomere 50:50 v oblasti spojív a náterov potom, čo Spolkový kartelový úrad 
vyjadril svoje znepokojenie v súvislosti s protitrustovou politikou. Návrh by musel byť 
zakázaný, pretože porušoval článok 1 zákona zakazujúceho obmedzovanie hospodárskej 
súťaže a článok 81 Zmluvy o ES. 

(4) Spolkový kartelový úrad preskúmal ustanovenia o kvalite a skúškach inštitúcie 
Acrylwanne e.V. zabezpečujúcej kvalitu platní a akrylových vaní zhotovených z liatej 
akrylovej zdravotníckej keramiky, okrem iného z hľadiska ich zlučiteľnosti s článkom 81 
Zmluvy o ES. Boli vznesené námietky voči ustanoveniu, podľa ktorého sa členmi 
inštitúcie zabezpečujúcej kvalitu mohli stať len výrobcovia liatych akrylových platní. 
Keďže doteraz sa pri absencii relevantných značiek kvality nepozoroval žiadny podstatný 
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vplyv na úspech na trhu pri predaji plastových vaní, nebol napokon uložený žiadny zákaz 
na ďalšie uplatňovanie ustanovení o kvalite. 

(5) V konaní týkajúcom sa oznámenia o prerušení používania metódy POZ (metódy pre 
bezhotovostné platby u pokladničných terminálov s použitím „ec karty“) Spolkový 
kartelový úrad uplatnil dňa 1. júla 2005 svoj vplyv na zabezpečenie predĺženia časového 
limitu do 31. decembra 2006. Oznámenie bolo preskúmané okrem iného v zmysle článku 
81 Zmluvy o ES. 

(6) Spolkový kartelový úrad ukončil konanie proti spoločnosti obchodujúcej s ležadlami na 
opaľovanie za porušenie článku 81 Zmluvy o ES. Doložky porušujúce tento článok v 
dohodách medzi obchodnou spoločnosťou a jej dodávateľmi sa zmenili a doplnili. 

(7) Dohoda o spolupráci pri nákupe v oblasti výrobkov pre domácnosť, ktorú Spolkový 
kartelový úrad dôkladne preskúmal v súvislosti s výnimkou z kontroly fúzií podľa článku 
81 Zmluvy o ES, podľa názoru tohto úradu spĺňala podmienky článku 81 ods. 3 Zmluvy o 
ES. 

(8) Spolkový kartelový úrad preskúmal dohodu o spolupráci uzavretú medzi spoločnosťami 
autobusovej dopravy na účely vykonávania pokynov od zodpovedných orgánov v zmysle 
zákona o preprave cestujúcich a zúčastnenia sa výzvy na ponukové konanie v oblasti 
miestnej prepravy cestujúcich s cieľom posúdiť zlučiteľnosť tejto dohody s článkom 81 
Zmluvy o ES. Podľa názoru Spolkového kartelového úradu boli podmienky článku 81 
ods. 3 Zmluvy o ES splnené. 

(9) Zavedenie spolupráce pri predaji v oblasti veľkoobchodných dodávok mliečnych 
výrobkov a iných potravín, tzv. mimodomového trhu, bolo objasnené z hľadiska kontroly 
fúzií. Preskúmanie aspektov spolupráce ukázalo, že podľa názoru Spolkového kartelového 
úradu táto spolupráca spĺňa podmienky článku 81 ods. 3 Zmluvy o ES. 

(10) Spolkový kartelový úrad preskúmal racionalizačnú kartelovú dohodu, ktorú uzavrelo 
združenie Fleurop, v súvislosti s jej zlučiteľnosťou s európskym právom (s článkom 81 
Zmluvy o ES). Kým spoločnosť Fleurop AG naďalej spĺňa podmienky na oslobodenie 
podľa vnútroštátneho práva v oblasti hospodárskej súťaže, Spolkový kartelový úrad 
zotrváva na predpoklade, že jej aktivity nevyžadujú vynucovací zásah podľa európskeho 
práva hospodárskej súťaže. 

(11) V reakcii na sťažnosti od viacerých konkurujúcich poskytovateľov poštových služieb 
Spolkový kartelový úrad začal proti spoločnosti Deutsche Post AG konanie o zneužívaní 
podľa článku 20 zákona o zákaze obmedzenia hospodárskej súťaže a článku 82 Zmluvy o 
ES na základe podozrenia z nekalého vytvárania prekážok a objektívne neopodstatneného 
nerovnakého postupu v súvislosti s udeľovaním čiastočného prístupu k službám podľa 
článku 28 poštového zákona. Toto konanie začal Spolkový kartelový úrad proti 
spoločnosti Deutsche Post AG podľa článku 82 Zmluvy o ES na základe toho, že 
spoločnosť odmietla udeliť čiastočný prístup k svojej sieti pre listy s hmotnosťou nižšou 
ako limity výhradnej licencie. Vzhľadom na rozdelenie práce v Európskej sieti 
hospodárskej súťaže, Európska komisia v tejto veci nekonala. 

(12) V reakcii na sťažnosti od viacerých vydávateľov novín Spolkový kartelový úrad 
prikročil k predbežnému prešetrovaniu tvorby cien spoločnosti Deutsche Post AG pre jej 
produkt „Einkauf Aktuell“. Úrad uzavrel prešetrovanie potom, čo sa ukázalo, že neboli 
postačujúce dôvody na podozrenie zo zneužívania vo forme stratégie dravej cenotvorby 
podľa článku 82 Zmluvy o ES. 
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(13) Potom, čo finančný investor prevzal spoločnosť Duales System Deutschland AG, 
dovtedajšia kartelu podobná akcionárska štruktúra DSD bola zrušená. Všetky veľké 
maloobchodné a priemyselné spoločnosti boli vyňaté z okruhu akcionárov. Podiel 
akcionárov zo sféry maloobchodu a priemyslu sa znížil pod 5 %. V dôsledku tejto 
reštrukturalizácie mohlo byť konanie proti spoločnosti DSD uzavreté. Prípad sa 
prešetroval okrem iného na základe článku 81 Zmluvy o ES. 

(14) V konaní podľa článku 81 Zmluvy o ES v súvislosti s utvorením celoštátneho systému 
na znovuzískanie nevratných nápojových balíkov, na ktoré existuje povinná záloha, a na 
zaplatenie zálohy za jednoúčelové balenia Spolkový kartelový úrad nevzniesol žiadne 
námietky na základe zákona o hospodárskej súťaži proti príslušným stranám – 
spoločnostiam Lekkerland-Tobaccoland GmbH & Co. KG, Spar Handels-AG a VfW AG. 

(15) Na založenie spoločného podniku na prenajímanie hotelových izieb v súvislosti s 
majstrovstvami sveta vo futbale v roku 2006 bola v rámci procesu kontroly fúzií udelená 
výnimka. Hoci táto fúzia predstavovala obmedzenie hospodárskej súťaže podľa článku 81 
ods. 1 Zmluvy o ES, Spolkový kartelový úrad nevidel dôvody na zásah proti spoločnému 
podniku, pretože podmienky článku 81 ods. 3 Zmluvy o ES boli podľa jeho názoru 
splnené. 

 (16) Podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora skupiny nemocenských fondov nie sú 
podnikmi v zmysle článku 81 Zmluvy o ES, ak stanovujú pevné maximálne sumy, do 
výšky ktorých znášajú náklady na lieky. Na základe tohto rozhodnutia sa skončilo 
niekoľko sérií konaní spojených s preskúmaním pravidla „pevnej sumy“.  

 

Španielsko 
Nariadenia súdu pre hospodársku súťaž –  
Prípady spred 1. mája 2004 
Prípad ASTEL/TELEFÓNICA: Úrad pre hospodársku súťaž č. 2340/01, Súd pre hospodársku 
súťaž č. 557/03  
Dňa 29. novembra 2001 spoločnosť ASOCIACIÓN DE EMPRESAS OPERADORAS Y DE 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (ASTEL) podala úradu pre hospodársku súťaž 
sťažnosť proti spoločnosti TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU (TELEFÓNICA) pre 
obmedzovacie metódy zakázané v článku 6 zákona o hospodárskej súťaži a v článku 82 
Zmluvy o ES. Navrhovateľ tvrdil, že dochádza k zneužívaniu dominantného postavenia 
spočívajúceho v diskriminačnom vybavovaní žiadostí o predbežné pridelenie, že spoločnosť 
TELEFÓNICA poskytuje určité služby len s podmienkou, že zákazníci nemajú žiadne 
predbežné pridelenia od jej konkurentov, a že sa používajú komerčné metódy na spätné 
získanie zákazníkov, ktoré pomýlili používateľov. 
 
Dňa 17. februára 2003 Úrad pre hospodársku súťaž po prešetrení sťažnosti poslal súdu pre 
hospodársku súťaž správu odporúčajúcu konštatovať porušenie a uložiť pokutu. 
 
Dňa 1. apríla 2004 súd pre hospodársku súťaž prijal rozhodnutie č. 557/03 konštatujúce, že 
spoločnosť TELEFÓNICA porušila článok 6 zákona o hospodárskej súťaži a článok 82 
Zmluvy o ES tým, že zneužila dominantné postavenie spočívajúce v poskytovaní určitých 
služieb len s podmienkou, že zákazníci nemajú žiadne predbežné pridelenia od jej 
konkurentov, a že uskutočnila nekalú reklamnú kampaň, ktorá bola namierená proti jej 
konkurentom a používateľom uvedeným do omylu. Súd nariadil spoločnosti TELEFÓNICA 
zaplatiť pokutu vo výške 57 miliónov eur a skoncovať s týmito metódami. 
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Prípady, ktoré nasledovali po 1. máji 2004 
Prípad ASEMPRE/CORREOS: Úrad pre hospodársku súťaž č. 2353/02, Súd pre hospodársku 
súťaž č. 568/03 
Dňa 21. januára 2002 spoločnosť ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE 
REPARTO Y MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA (ASEMPRE) podala úradu pre 
hospodársku súťaž sťažnosť proti spoločnosti SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELÉGRAFOS (CORREOS) pre porušenie článku 6 zákona o hospodárskej súťaži a článku 
82 Zmluvy o ES. Navrhovateľ tvrdil, že spoločnosť CORREOS podpísala s veľkými klientmi 
zmluvy o spoločnom poskytovaní poštových služieb poskytovaných v hospodárskej súťaži s 
inými operátormi a poštových služieb zákonom vyhradených pre spoločnosť CORREOS, a 
uplatňovala dravú cenotvorbu udeľovaním krížových subvencií. 
 
Úrad pre hospodársku súťaž pripomienkoval údajné metódy dravej cenotvorby v inom 
prípade (Úrad pre hospodársku súťaž č. 2353/02) a dňa 10. septembra 2003 poslal Súdu pre 
hospodársku súťaž správu odporúčajúcu konštatovať porušenie a uložiť pokutu spoločnosti 
CORREOS za zneužívanie dominantného postavenia, podpísanie zmlúv o výhradnej kúpe a 
výhradnom predaji a zmlúv o spoločnom poskytovaní vyhradených a nevyhradených 
poštových služieb a uplatňovanie rozdielnych podmienok na rovnocenné služby. 
 
Dňa 15. septembra 2004 Súd pre hospodársku súťaž prijal rozhodnutie č. 608/04, v ktorom sa 
konštatuje, že spoločnosť CORREOS porušila článok 6 zákona o hospodárskej súťaži a 
článok 82 Zmluvy o ES tým, že zneužívala svoje dominantné postavenie na trhu 
regulovaných poštových služieb podpísaním zmlúv o výhradnej kúpe a výhradnom predaji s 
veľkými zrážkami za spoločné poskytovanie poštových služieb vyhradených zákonom pre 
spoločnosť CORREOS a iných deregulovaných služieb. Súd nariadil spoločnosti CORREOS 
zaplatiť pokutu vo výške 15 miliónov eur a skoncovať s týmito metódami. 
 
Prípad SPAIN PHARMA / GLAXO WELLCOME S.A.: Úrad pre hospodársku súťaž 
č. 2023/99, Súd pre hospodársku súťaž č. R 611/ 04. 
Tento prípad vznikol ako výsledok sťažnosti, ktorú v roku 1999 podala Úradu pre 
hospodársku súťaž spoločnosť SPAIN PHARMA proti spoločnostiam LABORATORIOS 
ALTER (ALTER) a GLAXO WELLCOME (GLAXO), čo viedlo k vzniku dvoch rôznych 
spisov. Tento spis súvisí s tým, že spoločnosti ALTER a GLAXO odmietli dodávať pred 
aprílom 1998 niektoré farmaceutické výrobky. 
 
Dňa 16. marca 2004 Úrad pre hospodársku súťaž rozhodol uzavrieť spis pre nedostatok 
dôkazov o zneužívaní dominantného postavenia, ako ho definuje článok 6 zákona o 
hospodárskej súťaži a článok 82 Zmluvy o ES. Dňa 2. apríla 2004 sa spoločnosť SPAIN 
PHARMA odvolala proti tomuto rozhodnutiu na Súd pre hospodársku súťaž, ktorý ho dňa 
13. októbra 2004 zrušil v rozhodnutí č. R 611/2004, pretože súhlasil so závermi Úradu pre 
hospodársku súťaž týkajúcimi sa definície trhu výrobkov a absencie kolektívneho alebo 
individuálneho zneužívania dominantného postavenia, a usúdil, že odmietnutie dodávať 
výrobky bolo opodstatnené, pretože žiadosti o dodávky od spoločnosti SPAIN PHARMA sa v 
porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšili o 400 %. 
 
Prípad EDICIONES MUSICALES: Úrad pre hospodársku súťaž č. 2420/03, Súd pre 
hospodársku súťaž č. R 609/04 
Dňa 25. októbra 2002 spoločnosti UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING S.A., EDICIONES 
MUSICALES BMG ARIOLA S.A., SONY ATV MUSIC PUBLISHING HOLDINGS LLC 
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S. EN C., EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN S.A. a PEERMUSIC ESPAÑOLA S.A. podali 
Úradu pre hospodársku súťaž sťažnosť proti spoločnosti SOCIEDAD GENERAL DE 
AUTORES Y EDITORES (SGAE) pre zneužívanie dominantného postavenia a nekalú 
hospodársku súťaž v správe autorských práv v rozpore s článkami 6 a 7 zákona o 
hospodárskej súťaži a článkom 82 Zmluvy o ES. Dňa 26. júna 2003 navrhovatelia rozšírili 
sťažnosť tak, aby zahŕňala rozhodnutie výročného valného zhromaždenia spoločnosti SGAE. 
 
Úrad pre hospodársku súťaž po prešetrení faktov dňa 19. februára 2004 rozhodol uzavrieť 
prípad pre nedostatočné dôkazy o údajných porušeniach a z dôvodu, že mnohé z napadnutých 
činností boli svojou povahou predovšetkým súkromné. 
 
Navrhovatelia sa proti rozhodnutiu Úradu pre hospodársku súťaž odvolali na Súd pre 
hospodársku súťaž, ktorý ho vo svojom rozhodnutí č. R 609/04 prijatom 16. decembra 2004 
potvrdil z toho dôvodu, že prešetrovania, ktoré vykonal Úrad pre hospodársku súťaž, 
nepreukázali žiadne zneužívanie dominantného postavenia. Súd tiež dospel k záveru, že 
napadnuté metódy boli prevažne občianske spory vznikajúce z vnútorných vzťahov medzi 
partnermi spoločnosti SGAE, medzi ktorých patrilo päť spoločností, ktoré podali sťažnosť. 
 
Prípad UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) a MCI WORLDCOM / TELEFÓNICA 
MOVILES, AIRTEL MOVIL a AMENA: Úrad pre hospodársku súťaž č. 2421/02, č. 2435/02 
a č. 2436/02, Súd pre hospodársku súťaž č. 571/03, č. 572/03 a č. 573/03. 
Dňa 31. októbra 2002 spoločnosti UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) a MCI 
WORLDCOM SPAIN S.A. (WORLDCOM), dvaja operátori pevných telefónnych sietí, 
podali Úradu pre hospodársku súťaž sťažnosť proti operátorom mobilných telefónnych sietí, 
spoločnostiam TELEFÓNICA MOVILES DE ESPAÑA, AIRTEL MOVIL a AMENA, za 
zneužívanie dominantného postavenia na trhu ukončenia hovorov v ich mobilných sieťach. 
Metódami uvedenými v sťažnosti boli cenová diskriminácia vo veľkoobchodných službách 
ukončenia hovorov v samotnej sieti a cenové stláčanie medzi veľkoobchodnými cenami za 
služby ukončenia hovorov ponúkanými konkurentom a maloobchodnými cenami hovorov 
z pevnej do mobilnej telefónnej siete, ktoré mobilní operátori ponúkajú spoločnostiam. 
 
Úrad pre hospodársku súťaž prešetril spisy troch prípadov (po jednom pre každého mobilného 
operátora) a svoje správy o nich poslal Súdu pre hospodársku súťaž s odporúčaním 
konštatovať porušenie a uloženie pokuty z dôvodov údajných trestných činov predstavujúcich 
zneužívanie dominantného postavenia, ktoré zakazuje článok 6 zákona o hospodárskej súťaži 
a článok 82 Zmluvy o ES. 
 
V rozhodnutiach č. 571/03 a č. 572/03 prijatých dňa 22. decembra 2004 a v rozhodnutí č. 
573/03 prijatom dňa 20. decembra 2004 Súd pre hospodársku súťaž však nenašiel dostatočné 
dôkazy o údajných porušeniach. 
 

Francúzsko 
Rozhodnutie č. 04-D-32 z 8. júla 2004 
Skupina More Group France podala Rade pre hospodársku súťaž žiadosť, v ktorej sa 
sťažovala na to, že potom čo spoločnosť More získala v júli 1997 od mestského úradu v 
Rennes zmluvu na reklamou financované pouličné zariadenie, ktorú predtým mala spoločnosť 
JC Decaux, skupina Decaux Group zneužila svoje dominantné postavenie tým, že zabránila 
komerčnému využitiu zmluvy, ktorú spoločnosť More práve získala. V roku 1998 skupina 
Decaux Group ovládala takmer 80 % trhu s reklamou financovaného pouličného zariadenia 
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miestnych orgánov. Rada okrem toho zohľadnila, že skupina Decaux Group mala dominantné 
postavenie na trhu. Konštatovala tiež, že skupina Decaux Group zneužila svoje dominantné 
postavenie a porušila článok 82 Zmluvy o ES a článok L 420-2 obchodného zákonníka tým, 
že:  
- nevhodne spochybňovala dátumy, ku ktorým sa končila zmluva na reklamou financované 

pouličné zariadenie uzavretá s mestským úradom v Rennes, 
- vyhrážala sa okamžitým úplným demontovaním prístreškov na zastávkach mestských 

autobusov uprostred zimy s cieľom odkladu demontáže jej iných zaradení, 
- odmietla spolupracovať s novým kontrahentom na zlepšenie koordinácie nahradenia 

prístreškov na zastávkach autobusov, 
- ponechala svoje zariadenie na mieste a komerčne ho využívala po skončení zmluvy, 
- ponúkala veľkým reklamným spoločnostiam voľné plochy pre plagáty na propagačné 

kampane v Rennes, čím zabránila skupine More Group France predávať reklamné plochy 
na uličnom zariadení, 

- zaviedla diskriminačné sadzby len v meste Rennes, aby odradila reklamné spoločnosti od 
spolupráce s jej konkurentom, skupinou More Group France. 

Rada dospela k záveru, že takéto správanie sa prispelo k tomu, že si skupina Decaux Group 
udržala svoje kvázimonopolné postavenie na vnútroštátnom trhu s reklamou financovaným 
uličným zariadením a uložila jej pokutu vo výške 700 000 eur. 
 
Rozhodnutie č. 04-D-48 zo 14. októbra 2004 
Rada pre hospodársku súťaž na základe žiadosti združenia Tenor zastupujúceho 
telekomunikačných operátorov uložila pokutu vo výške 18 miliónov eur spoločnosti France 
Télécom a 2 milióny eur spoločnosti SFR. Rada usúdila, že títo operátori, ktorí sú vertikálne 
integrovaní na trhoch pevných a mobilných telefónnych sietí, uplatňovali metódy sadzieb 
cenových nožníc tým, že robili stredne veľkým spoločnostiam a veľkým zákazníkom 
maloobchodné ponuky cien z pevných na mobilné siete , ktoré boli nezlučiteľné s poplatkami 
za ukončenie hovorov prevažujúcimi v ich sektore mobilných telefónnych služieb 
(príslušnými spoločnosťami boli FTM, ktorá sa transformovala na Orange, a SFR). Ponuky sa 
teda robili pri sadzbách, ktoré nepokrývali variabilné náklady poskytovania týchto služieb. 
Okrem toho sa tieto praktiky uplatňovali v období medzi aprílom 1999 a koncom roka 2001, 
keď alternatívne riešenia ako medzinárodné presmerovanie alebo mobilné schránky neboli 
vôbec alebo dostatočne dostupné. To znamenalo, že noví záujemcovia o vstup na trh pevných 
telefónnych sietí nemohli spoločnostiam ponúknuť konkurenčné ceny za pevné služby pre 
mobilné telefóny spoločností Itinéris alebo SFR, alebo prostredníctvom priameho prepojenia 
na sieť spoločností FTM alebo SFR bez vzniku strát. Keďže spoločnosť Bouygues Télécom 
nemala dominantné postavenie na trhoch s presmerovaním hovorov z pevných na mobilné 
telefóny, nepodliehala zákazu. Toto rozhodnutie Rady pre hospodársku súťaž bolo 
prehodnotené a upravené nariadením Parížskeho odvolacieho súdu dňa 12. apríla 2005. 
Navrhovateľ, združenie ETNA (predtým Tenor), sa proti tomuto nariadeniu odvolacieho súdu 
odvolal na Najvyšší francúzsky občiansky súd („Cour de cassation“). 
 
Rozhodnutie č. 04-D-49 z 28. októbra 2004 
Strediská pre umelé oplodňovanie zaviedli postupy s cieľom zabrániť chovateľom dobytka 
slobodne si vybrať poskytovateľa služieb, ktorý by implantoval spermie do dobytka pri 
umelom oplodňovaní hovädzieho dobytka. Tieto postupy mali okrem iného za cieľ zabrániť 
zákazníkom vybrať si veterinára na poskytnutie tejto služby, ktorú by potom poskytol 
odborník schváleného strediska obsluhujúceho zákazníkov. Každé z týchto stredísk, ktoré 
mali dominantné postavenie vo svojej geografickej oblasti, sa zúčastnilo na jednom alebo viac 
týchto postupov: 
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- neodôvodnené odmietanie vydať veterinárom osvedčenie, ktoré by im umožňovalo 
poskytovať služby umelého oplodňovania, 

- podmieňovanie vydania takéhoto osvedčenia prijímaním záväzkov namierených proti 
hospodárskej súťaži, ako sú doložky o schválení zákazníka, 

- stanovenie obmedzení na terapeutické služby oplodňovania poskytované veterinármi, 
- zavedenie doložky o výhradnom práve v súvislosti s dodávkami spermií, 
- stanovenie sadzieb, ktoré nerozlišujú medzi cenami spermií a poplatkami za poskytované 

služby, 
- uplatňovanie dohody presadzovanej Národným zväzom poľnohospodárskych družstiev 

zaoberajúcich sa chovom a umelým oplodňovaním (UNCEIA), ktorý odporúčal svojim 
členom podpisovať dohody obsahujúce doložky namierené proti hospodárskej súťaži, 
najmä dohody určené na obmedzenie počtu zákazníkov veterinárov. 

Národné združenie veterinárov vykonávajúcich súkromnú prax (SNVEL) podalo Rade 
žiadosť. Rada uložila strediskám a UNCEIA pokuty od 300 eur do 71 200 eur za porušenie 
článku L 420-1 Obchodného zákonníka a článku 81 Zmluvy o ES a článku L 420-2 
Obchodného zákonníka a článku 82 Zmluvy o ES a nariadila im skoncovať s takýmto 
konaním a uverejniť rozhodnutie v poľnohospodárskom vestníku. 
 
Rozhodnutie č. 04-D-65 z 30. novembra 2004 
Rada pre hospodársku súťaž dňa 10. apríla 2001 pri prijatí svojho stanoviska k žiadosti, ktorú 
podal minister hospodárstva, upozornila skupinu Groupe La Poste, že niektoré zľavy, ktoré vo 
svojich obchodných zmluvách poskytla hlavným zákazníkom, porušovali hospodársku súťaž. 
Keďže Rada usúdila, že skupina La Poste nebrala ohľad na všetky jej odporúčania, začala dňa 
1. júla 2002 z vlastnej iniciatívy prešetrovať zmluvy. Výsledkom bolo rozhodnutie č. 04-D-
65, v ktorom Rada konštatovala, že hoci skupina La Poste zmenila od 1. januára 2002 
niektoré zo svojich obchodných zmlúv, až do 1. januára 2003 naďalej udeľovala zaväzujúce 
zľavy a vernostné zľavy v oblasti zásielkového predaja, ktoré predstavujú veľmi významnú 
časť jej činnosti. Rada v súlade so svojimi dôslednými nariadeniami posudzovala tieto 
postupy ako zneužívanie dominantného postavenia. Keďže však skupina La Poste sa chcela 
angažovať vo „vyjednávaní obhajoby“, rozhodla sa neobhajovať svoju pozíciu a prijala 
osobitné záväzky, že v budúcnosti upustí od všetkého správania sa porušujúceho hospodársku 
súťaž. S prihliadnutím na tieto záväzky sa Rada rozhodla znížiť uloženú pokutu o 90 %. 
 
Rozhodnutie č. 04-D-74 z 21. decembra 2004 
Tento prípad zahŕňal žiadosť podanú Rade pre hospodársku súťaž na základe postupov 
zistených v rokoch 1993 až 1996 na trhu trajektových spojení medzi Francúzskom a Jersey i 
Guernsey. Tieto postupy ovplyvňovali obchodovanie medzi členskými štátmi v tom zmysle, 
že do dopravy na ostrovy v prielive La Manche boli zapojení európski zákazníci a hlavnými 
konkurentmi boli jedna francúzska spoločnosť a jedna spoločnosť Spojeného kráľovstva. 
 
Rada usúdila, že spoločnosti Emeraude Lines a Condor Ferries sa zúčastnili na zosúladenom 
postupe s cieľom zabrániť tomu, aby ceny určovali trhové sily. Tieto postupy boli zamerané v 
podstate na vylúčenie nových záujemcov o účasť na príslušnom trhu.  
Napriek tomu Rada neuložila žiadnu pokutu, pretože, na jednej strane, spoločnosť Emeraude 
Lines predstavuje subjekt kolektívneho konania a vytvára len malú sumu obratu vo 
Francúzsku, a na druhej strane, spoločnosť Condor Ferries nevytvára vo Francúzsku žiadny 
obrat. Keby sa zmienené fakty uskutočnili, sankcie by podľa francúzskeho práva nemohli byť 
uložené len na základe vnútroštátneho obratu: jedine po roku 2001 mohol byť zohľadnený 
celosvetový obrat. 
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Rozhodnutie č. 04-D-05 z 24. februára 2004 
Spoločnosť Phoenix Pharma, veľkoobchodný distribútor farmaceutických výrobkov, podala 
Rade pre hospodársku súťaž žiadosť opierajúcu sa o skutkovú podstatu a požiadala o dočasnú 
úľavu v súvislosti s nákupnými kvótami, ktoré stanovili farmaceutické laboratóriá na 
francúzskom trhu. 
V súvislosti s existenciou obmedzujúcich metód sa Rada odvolala na nariadenie 
prvostupňového súdu vo veci Bayer/Adalat a konštatovala, že nejestvujú žiadne dôkazy o 
zhodnej vôli na dohode medzi zmienenými laboratóriami, alebo medzi nimi a jedným či viac 
veľkoobchodníkmi. Rada tiež upozornila na to, že každé z laboratórií malo záujem, bez 
ohľadu na opatrenia prijaté inými laboratóriami, na jednostrannom uplatňovaní opatrení s 
cieľom umožniť mu, na jednej strane, plniť svoje záväzky dané verejným orgánom 
prispôsobiť spotrebu liečivých výrobkov, a na druhej strane, zabrániť nedostatkom 
vznikajúcim v dôsledku rozsiahlych vývozov liečivých výrobkov. 
Keďže toto znamená zneužitie dominantného postavenia, Rada usudzuje, že v tomto štádiu 
prešetrovania nemôže vylúčiť, že používanie systému kvót laboratórií obmedzuje 
hospodársku súťaž na trhu veľkoobchodných dodávok liečivých výrobkov, najmä vytvorením 
prekážky pre vstup. Rada preto rozhodla, že prípad spoločnosti Phoenix Pharma je prípustný. 
No keďže podmienky na udelenie dočasnej úľavy neboli splnené, v tejto otázke zamietla 
žiadosť spoločnosti Phoenix Pharma. 
 
Rozhodnutie č. 04-D-73 z 21. decembra 2004 
Spoločnosť Grolier Interactive Europe/Online Groupe (Club Internet) podala Rade pre 
hospodársku súťaž žiadosť týkajúcu sa zneužívania dominantného postavenia spoločnosťou 
France Télécom a jej dcérskymi firmami pri poskytovaní prístupu k internetu. Sťažovala sa, 
že spoločnosť France Télécom poskytla krížovú subvenciu svojej dcérskej firme Wanadoo 
Interactive na úkor konkurentov, očierňovala svojich partnerov a údaje, ktoré vlastnila vo 
svojej funkcii ako poskytovateľ služieb pevnej telefónnej siete, použila na podporu 
konkurzných ponúk predložených firmou Wanadoo. 
Rada svojím rozhodnutím č. 04-D-73 rozhodla v prospech spoločnosti France Télécom a 
zamietla sťažnosť proti jej metódam pri poskytovaní prístupu k internetu. Rada nepodporila 
tvrdenie, že sa uskutočňovalo krížové subvencovanie, pretože nejestvovali žiadne dôkazy o 
tom, že rozdiel medzi províziami, ktoré vyplácala firma Wanadoo, a skutočnými nákladmi 
spoločnosti France Télécom boli kryté nadmernými príjmami z prevádzkovania jej faktického 
monopolu spojovacieho kanálu a nie finančnými prostriedkami získanými historickým 
operátorom v jej iných činnostiach spojených s hospodárskou súťažou. Podobne Rada 
nepodporila sťažnosť na dravú cenotvorbu alebo trvalé narúšanie trhu a zamietla ďalšie 
sťažnosti z procedurálnych dôvodov. 
 
Rozhodnutie č. 04-D-76 z 22. decembra 2004 
Spoločnosť Digitechnic podala Rade žiadosť týkajúcu sa spoločnosti Microsoft, v ktorej sa 
sťažovala na to, že metódy spoločnosti Microsoft zahŕňali odmietnutie vydať licenciu na 
softvérovú sadu Pack Office Pro (od januára 1995 do júna 1996) a následnú diskriminačnú 
cenovú politiku (od júna 1996 do mája 1998). Rada svojím rozhodnutím č. 04-D-76 zamietla 
sťažnosť, pretože navrhovateľ nepreukázal, že spoločnosť Microsoft v čase od roku 1995 do 
roku 1998 praktizovala metódy limitujúce predaj sady Pack Office Pro, ktorých cieľom alebo 
účinkom bolo obmedzenie hospodárskej súťaže na trhu predaja počítačov. 
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Írsko 
Orgán hospodárskej súťaže začal v roku 2004 konanie vo veci súvisiacej s článkom 81/82: 
Orgán hospodárskej súťaže a John O’Regan a ostatní [2003 č. 8608P]. Prípad sa týkal 
údajného porušenia článkov 81 a 82 Zmluvy o ES a im rovnocenných vnútroštátnych 
ustanovení, oddielov 4 a 5 zákona o hospodárskej súťaži z roku 2002. 
 
Vo veci Competition Authority / John O’Regan a ostatní („ILCU“) Orgán hospodárskej 
súťaže tvrdil, že spoločnosť ILCU zneužívala svoje dominantné postavenie tým, že odmietala 
nepridruženým úverovým spoločnostiam prístup k svojmu systému ochrany úspor. Tvrdil, že 
toto odmietanie predstavovalo zneužitie dominantného postavenia spoločnosti ILCU, pretože 
bola jediným poskytovateľom systému ochrany úspor pre úverové spoločnosti. Orgán 
hospodárskej súťaže ďalej tvrdil, že aktivity spoločnosti ILCU predstavovali viazanú dohodu 
namierenú proti hospodárskej súťaži. 
 
Orgán hospodárskej súťaže sa spočiatku usiloval dosiahnuť predbežné súdne opatrenie s 
cieľom zabrániť spoločnosti ILCU a jednotlivým odporcom v zavádzaní alebo realizácii 
akéhokoľvek systému alebo mechanizmu, ktorých cieľom alebo účinkom bolo podporiť 
pravidlá a/alebo rozhodnutia spoločnosti ILCU súvisiace so stratou prístupu a nedostatočnou 
refundáciou od systému ochrany úspor na osamostatnenie sa úverovej spoločnosti. Na základe 
záväzku, ktorý na tento účel prijala spoločnosť ILCU, sa však predbežné súdne opatrenie 
nevyžiadalo. 
 
Súd konštatoval, že spoločnosť ILCU porušila oddiel 4 (dohoda namierená proti hospodárskej 
súťaži) a oddiel 5 (zneužívanie dominantného postavenia) zákona o hospodárskej súťaži z 
roku 2002 a že aktivity spoločnosti ILCU porušili obidva články 81 a 82 Zmluvy o ES, 
pretože aktivity, na ktoré sa sťažnosť vzťahovala, mohli ovplyvniť medzištátny obchod. 
Aktivity spoločnosti ILCU nespĺňali požiadavky článku 81 ods. 3 a nemohli byť objektívne 
opodstatnené podľa článku 82 Zmluvy o ES. 
 
Súd na základe súdneho rozhodnutia nariadil odporcom, aby umožnili nepridruženým 
úverovým spoločnostiam so sídlom v štáte podieľať sa na systéme ochrany úspor za 
rovnakých podmienok ako pridružené úverové spoločnosti. Spoločnosť ILCU sa proti 
rozhodnutiu vrchného súdu odvolala na Najvyšší súd. 
 

Holandsko 
Severomorské garnáty 

Toto rozhodnutie uzatvára proces správneho odvolania, v ktorom musel holandský orgán 
hospodárskej súťaže („NMA“) prehodnotiť svoje rozhodnutie zo 14. januára 2003 na základe 
oznámenia nezávislých expertov. Nové rozhodnutie potvrdilo uloženie pokút štyrom 
holandským organizáciám výrobcov, trom nemeckým organizáciám výrobcov (združeniam 
organizácií výrobcov), jednej dánskej organizácii výrobcov a trom veľkoobchodným 
spoločnostiam v sektore rybolovu, u ktorých sa zistilo, že porušili tak článok 6 holandského 
zákona o hospodárskej súťaži, ako aj článok 81 Zmluvy o ES. Všetky strany sa angažovali v 
dohodách v rámci takzvaných trojstranných konzultácií o obmedzeniach výlovov a 
minimálnych cenách severomorských garnátov (crangon crangon) v rokoch 1998 až 2000. 
Len holandské organizácie výrobcov a podniky sa zapojili aj do bojkotu s cieľom zabrániť 
novej obchodnej spoločnosti kupovať severomorské garnáty na holandských rybných 
aukciách na jeseň 1999. Pokuty zohľadňujú len vplyvy na holandský trh a dosiahli celkovo 
6 176 000 eur (značné zníženie v porovnaní s rozhodnutím z roku 2003). Rozhodnutie z roku 
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2003 je zrušené vo vzťahu k piatim menším obchodným spoločnostiam: po opätovnom 
posúdení ich konkrétnej úlohy NMA dospel k záveru, že sa nepodieľali na žiadnom porušení 
spôsobom, ktorý by viedol k uzatvoreniu dohody o koordinovanom konaní v zmysle článku 
81 Zmluvy o ES. 
 
Účasť holandských mnohonárodných obchodných spoločností a holandských, nemeckých a 
dánskych organizácií výrobcov v trojstranných konzultáciách (pokrývajúcich veľkú časť 
dopytu a ponuky po severomorských garnátoch) spolu s konzervatívnym charakterom dohôd 
(kvóty výlovu a určovanie cien) predstavuje nesporný prípad vplyvu na obchod. Pokiaľ ide o 
druhé porušenie, jedine holandské strany sa zapojili do aktivity bojkotu a ich činnosť bola 
obmedzená na nákupy na holandských aukciách. No podnik, ktorý bol cieľom bojkotu, 
vyvážal holandské rybolovecké výrobky do iných členských štátov. V dôsledku toho mohli 
byť zahraničné obchodné spoločnosti odstrašené od kupovania garnátov na holandskom trhu. 
Holandský orgán hospodárskej súťaže svojím rozhodnutím zo 14. januára 2003 uložil pokuty 
len tým stranám, ktoré sa podieľali na porušovaní holandského zákona o hospodárskej súťaži. 
Vzhľadom na nariadenie č. 1/2003 toto rozhodnutie o správnom odvolaní konštatuje 
medzištátny vplyv, a teda aj porušenie článku 81 Zmluvy o ES bez zvýšenia pokuty (pretože 
základné holandské a európske pravidlá hospodárskej súťaže sa zbližujú). 
 
Námietky strán na základe spoločnej politiky ES v oblasti rybolovu sú zamietnuté. Ukázalo 
sa, že druh trhových intervencií dohodnutý v trojstranných konzultáciách neprispieva k 
cieľom článku 33 Zmluvy o ES. Nie sú opodstatnené organizáciou spoločného trhu a nie sú 
zaručené nariadením č. 26. Nariadenie č. 1767/2004 (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 
2318/2001) o (postupe uznávania) uznávaní nadnárodných združení organizácií výrobcov 
(ktoré nadobudlo účinnosť dňom 21. októbra 2004) nevedie k rozdielnemu hodnoteniu. 
 
Mobilní operátori 
Toto rozhodnutie uzatvára proces správneho odvolania proti rozhodnutiu generálneho 
riaditeľa NMA z 30. decembra 2002, ktorým boli uložené pokuty piatim operátorom 
mobilných telefónnych sietí v Holandsku (KPN Mobile, Vodafone Libertel, Orange (predtým 
Dutchtone), Telfort (predtým O2) a T-Mobile (predtým Ben)) za porušenie článku 6 zákona o 
hospodárskej súťaži (vnútroštátny ekvivalent článku 81 Zmluvy o ES). Porušenie spočívalo v 
spoločnom postupe a/alebo dohode medzi operátormi o úprave/znížení štandardného poplatku 
za pripojenie (bonus), ktorú uhrádzajú dílerom za uzatváranie predplatených a poštou 
uhrádzaných prihlášok do mobilnej telefónnej siete. Na základe písomnej dokumentácie a 
vyhlásení obchodných riaditeľov mobilných operátorov NMA dospel k záveru, že na 
schôdzke v lete 2001 došlo ku koordinácii a/alebo sa dosiahla dohoda. Príslušní operátori mali 
v úmysle navzájom ovplyvňovať svoje konanie a/alebo oznámili svoje zamýšľané konanie, 
pokiaľ ide o poplatky za pripojenie pre dílerov a načasovanie (podstatného) zníženia týchto 
poplatkov. Okrem toho, NMA dospel k záveru, že uskutočnili spoločný postup a/alebo 
dohodu znížením štandardného poplatku za pripojenie pre dílerov približne v tom istom 
rozsahu a v tom istom čase. Toto kvalifikoval ako veľmi vážne porušenie a uložil pokuty vo 
výške od 6 000 000 eur do 31 300 000 eur. 
 
Všetci piati operátori sa proti tomuto rozhodnutiu odvolali. Generálny riaditeľ NMA po 
obdržaní oznámenia od ustanoveného nezávislého poradného výboru potvrdil (vážne) 
porušenie článku 6 zákona o hospodárskej súťaži s tým rozdielom, že teraz je kvalifikované 
(len) ako spoločný postup. Okrem toho konanie piatich operátorov opísané v rozhodnutí z 30. 
decembra 2002 je v dôsledku nariadenia č. 1/2003 s účinnosťou od 1. mája 2004 
kvalifikované aj ako porušenie článku 81 Zmluvy o ES. Hodnotenie podľa článku 81 Zmluvy 
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o ES je rovnaké ako hodnotenie podľa článku 6 zákona o hospodárskej súťaži s výnimkou 
pojmu vplyvu na obchodovanie medzi členskými štátmi. Pokiaľ ide o tento vplyv, NMA 
dospel k záveru, že predmetné konanie mohlo mať výrazný vplyv na medzištátny obchod, 
pretože nepriamo ovplyvňuje predaj prihlášok (predplatených a uhrádzaných poštou) do 
mobilnej telefónnej siete, a teda aj na prevádzkovanie mobilných telefónnych sietí (tak 
národných, ako aj medzinárodných), ako aj na rozhodnutia o investovaní a zriaďovaní dílerov 
(vrátane dílerov v ústrediach mimo Holandska). 
 
Pokuty sa však (výrazne) znížili na 4 492 000 eur až 14 828 000 eur, pretože obrat spojený s 
porušovaním (podľa ktorého sa určuje základná výška pokuty) nebol v prvotnom rozhodnutí 
stanovený s dostatočnou presnosťou. Súbežné uplatňovanie článku 81 Zmluvy o ES s 
článkom 6 zákona o hospodárskej súťaži nevedie k zvýšeniu pokút, pretože v tomto prípade 
sú považované za postačujúce na pokutovanie za obidve porušenia. Základné holandské a 
európske pravidlá hospodárskej súťaže sa zbližujú a vplyv na obchodovanie samo osebe 
neopodstatňuje zvýšenie pokút. Navyše, vplyvy porušovania sú obmedzené na holandský trh a 
obrat s nimi spojený sa realizuje v Holandsku. 
 
Pracovný pomer na dobu určitú a zmluvný pracovný pomer 
Orgán pre hospodársku súťaž uložil spoločnosti Stichting Financiële Toetsing (SFT) pokutu 
vo výške 10 000 eur za porušovanie článku 81 Zmluvy o ES a jeho ekvivalentu v holandskom 
práve (článku 6 holandského zákona o hospodárskej súťaži) v čase od októbra 1998 do 
septembra 2001. Spoločnosť SFT má register, v ktorom môžu byť zaregistrované 
sprostredkovateľne práce na dobu určitú, ak spĺňajú určité finančné kritériá. Účelom registra 
je poskytovať v určitom rozsahu „záruku“ zákazníkom sprostredkovateľní práce na dobu 
určitú, že zaregistrované sprostredkovateľne sú bona fide. 
 
Sprostredkovateľne práce na dobu určitú spravidla nemajú pracovníkov, ktorých si ich 
zákazníci želajú. Preto zamestnávajú pracovníkov iných sprostredkovateľní, ktorých 
poskytujú svojim zákazníkom. Podľa pravidiel spoločnosti SFT registrované 
sprostredkovateľne práce (približne 67 % všetkých holandských sprostredkovateľní práce je 
zaregistrovaných) nesmú zamestnávať pracovníkov (a potom poskytovať týchto pracovníkov 
svojim zákazníkom) zo sprostredkovateľní, ktoré nie sú zaregistrované. Sprostredkovateľne 
práce, ktoré nemajú pobočky v Holandsku, nemôžu byť zaregistrované. Pravidlá spoločnosti 
SFT okrem toho zakázali registrovaným sprostredkovateľniam práce zamestnávať 
pracovníkov (a potom poskytovať týchto pracovníkov svojim zákazníkom) zo 
sprostredkovateľní, ktoré boli zapísané v registri, ktorý poskytoval rovnocenné záruky, ak 
tieto sprostredkovateľne nemali pobočku v Holandsku. V systéme spoločnosti SFT teda 
chýbala otvorenosť a táto spoločnosť súčasne neakceptovala rovnocenné záruky, ktoré 
ponúkal iný systém. V dôsledku toho sprostredkovateľne práce bez pobočky v Holandsku 
nemohli zamestnávať pracovníkov u sprostredkovateľní práce zaregistrovaných v systéme 
spoločnosti SFT, čo znevýhodňovalo zahraničné sprostredkovateľne práce v porovnaní so 
sprostredkovateľniami práce so sídlom v Holandsku. 
 

Švédsko 
ADSL 
Orgán hospodárskej súťaže predložil v decembri 2004 Štokholmskému mestskému súdu 
žiadosť o súdne predvolanie týkajúcu sa spoločnosti vykonávajúcej funkciu národného 
telekomunikačného operátora. Podľa orgánu hospodárskej súťaže táto spoločnosť zneužila 
svoje dominantné postavenie tým, že obmedzila hospodársku súťaž na švédskom trhu služieb 
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ADSL. Spoločnosť vlastní pevnú verejnú telefónnu sieť, ku ktorej sú pripojené všetky 
domácnosti v krajine. Túto sieť využíva na predaj svojich telekomunikačných služieb 
klientom, ale ponúka aj iným operátorom prístup k tejto sieti. 
 
Na základe viacerých sťažností od iných telekomunikačných operátorov orgán hospodárskej 
súťaže prešetril situáciu na trhu a zistil, že konkurenti uvedenej spoločnosti boli vystavení 
tlaku na maržu. To znamená, že marža (rozdiel medzi maloobchodnou cenou a 
veľkoobchodnou cenou) nepostačuje na prevádzkovanie odberateľského trhu. Marža medzi 
maloobchodnou a veľkoobchodnou cenou nepokrývala prírastkové náklady spoločnosti 
spojené s maloobchodným predajom. 
 
Podľa orgánu hospodárskej súťaže táto spoločnosť zneužila svoje dominantné postavenie na 
veľkoobchodnom trhu, aby upevnila svoje postavenie na odberateľskom trhu. To bránilo 
hospodárskej súťaži na trhu. Orgán hospodárskej súťaže konštatoval, že spoločnosť 
zneužívala svoje dominantné postavenie od apríla 2000 až do januára 2003 vrátane. Orgán 
požiadal súd, aby jej uložil pokutu vo výške 144 miliónov SEK. 
 
Záchranné služby pre automobily 
Orgán hospodárskej súťaže predložil v októbri 2004 Štokholmskému mestskému súdu žiadosť 
o súdne predvolanie týkajúcu sa materskej spoločnosti (neziskového združenia) a ňou 
stopercentne vlastnenej dcérskej spoločnosti pôsobiacich v sektore záchranných služieb pre 
automobily. Členmi tohto neziskového združenia sú podniky, ktoré vykonávajú záchrannú 
činnosť pre automobily. Samotné združenie nevykonáva žiadnu záchrannú činnosť pre 
automobily. Členovia neziskového združenia sa svojím členstvom zaväzujú podpísať dohodu 
o spolupráci so stopercentne vlastnenou dcérskou spoločnosťou. Dôvodom pre žiadosť o 
súdne predvolanie bol fakt, že materská spoločnosť a ňou stopercentne vlastnená dcérska 
spoločnosť rozhodnutím, ktoré združenie firiem prijalo v novembri 2000, úmyselne alebo z 
nedbanlivosti porušila zákazy uvedené v článku 6 švédskeho zákona o hospodárskej súťaži a 
v článku 81 ods. 1 Zmluvy o ES tým, že odsúhlasila alebo každopádne odporučila ceny za 
niektoré záchranné služby pre automobily v období od 1. januára 2001 do 31. decembra 2001. 
 
Spoločnosti záchranných služieb pre automobily, ktoré sú členmi neziskového združenia, sú 
považované za konkurentov, pretože sú aktívne na tej istej úrovni obchodu. Cenová dohoda je 
preto horizontálnou cenovou dohodou. Neziskové združenie a ňou stopercentne vlastnená 
dcérska spoločnosť boli z hľadiska súťažného práva považované za integrované hospodárske 
jednotky. Orgán hospodárskej súťaže požiadal súd, aby uložil pokutu vo výške 20 000 SEK 
neziskovému združeniu a pokutu vo výške jeden milión SEK ním stopercentne vlastnenej 
dcérskej spoločnosti za zakázanú cenovú spoluprácu. 
 
Bitúmen I 
Orgán hospodárskej súťaže predložil v decembri 2004 Štokholmskému mestskému súdu 
žiadosť o súdne predvolanie týkajúcu sa dvoch ropných spoločností v súvislosti so zakázanou 
spoluprácou na trhu s bitúmenom (spojivom pre asfalt). Táto spolupráca medzi spoločnosťami 
sa začala v roku 1999, keď sa jedna zo spoločností usilovala o vstup na švédsky trh s 
bitúmenom, na ktorom výrazne dominuje iná spoločnosť. Vstupujúca spoločnosť 
nepotrebovala konkurovať cenami a inými faktormi, pretože mala uzavretú dohodu s inou 
spoločnosťou. Podľa uvedenej dohody táto spoločnosť garantovala vstupujúcej spoločnosti 
určitý objem odbytu a zákazníkov. Tým sa zabránilo cenovej konkurencii na trhu a 
spoločnosti mohli udržiavať ceny. 
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Okrem obvinenia z angažovanosti v protizákonnej kartelovej dohode orgán hospodárskej 
súťaže obvinil jednu z ropných spoločností aj z toho, že zneužívala svoje dominantné 
postavenie na trhu uplatňovaním obchodných podmienok, ktoré diskriminovali iné 
spoločnosti, a tým obmedzovali ich prístup na trh. Orgán hospodárskej súťaže požiadal súd o 
uloženie pokuty v celkovej výške 394 miliónov SEK, z čoho má jedna spoločnosť zaplatiť 
205 miliónov SEK a druhá spoločnosť 189 miliónov SEK. 
 
Bitúmen II 
Švédsky orgán hospodárskej súťaže v októbri 2004 svojím rozhodnutím akceptoval záväzky 
strán v prípade týkajúcom sa porušenia, ktoré súviselo s doložkou v zmluve o nájme z roku 
1997 medzi stranami v súvislosti s najväčším systémom skladov bitúmenu vo Švédsku. Do 
roku 1997 sklad vo švédskom meste využíval celý rad ropných spoločností. Počas platnosti 
zmluvy o nájme medzi stranami ostatné ropné spoločnosti prejavili záujem o prenájom skladu 
bitúmenu v príslušnej oblasti. 
 
Táto doložka mala ten účinok, že sklad s najväčším objemom predaja vo Švédsku nebol v 
rámci primeraného časového obdobia dostupný pre aktuálnych a potenciálnych konkurentov. 
To znamená, že táto doložka bola prekážkou pre potenciálnych záujemcov o vstup a pre 
možnosť etablovaných konkurentov expandovať na trhu. Preto orgán hospodárskej súťaže 
považoval túto dohodu za porušenie článkov 81 a 82 Zmluvy o ES. Vplyv tohto porušenia bol 
citeľný na všetkých relevantných trhoch hlavne pokiaľ ide o trhové podiely strán na ich 
príslušných trhoch. 
 
Švédsky orgán hospodárskej súťaže konštatoval, že obmedzenie hospodárskej súťaže 
postihuje obchodovanie medzi členskými štátmi, pretože bitúmen je vhodný na obchodovanie 
medzi členskými štátmi, tovarový obrat je značný, strany majú významné podiely na trhu a 
dohoda bráni prístupu do najvýznamnejšieho skladu bitúmenu vo Švédsku. V dôsledku 
veľkého významu systému skladov toto zneužívanie postihlo značnú časť spoločného trhu v 
súlade s článkom 82 Zmluvy o ES. Preto švédsky orgán hospodárskej súťaže konštatoval, že v 
danom prípade možno uplatniť články 81 a 82 Zmluvy o ES. 
 
Po doručení vyhlásenia o námietkach strany zrušili podmienku podľa doložky a nahradili ju 
novou podmienkou. Orgán v súlade s článkom 23 švédskeho zákona o hospodárskej súťaži 
akceptoval tento záväzok strán. 
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2. Uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže ES vnútroštátnymi súdmi 
Orgány hospodárskej súťaže Českej republiky, Estónska, Grécka, Írska, Talianska, Cypru, 
Lotyšska, Litvy, Luxemburska, Maďarska, Malty, Rakúska, Poľska, Portugalska, Slovinska, 
Slovenska a Fínska nepodali správy o žiadnych rozhodnutiach svojich súdov týkajúcich sa 
uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže ES. O rozhodnutiach tohto druhu podali správy 
orgány hospodárskej súťaže týchto členských štátov: 
 

Belgicko 
1. Bruselský odvolací súd, rozsudok z 28. septembra 2004 (Lodiso / SPRLU Monde) 

Podľa článku 42 bis zákona o ochrane hospodárskej súťaže v úplnom znení zo dňa 1. júla 
1999, ak vyriešenie sporu závisí od zákonnosti praxe v oblasti hospodárskej súťaže, súd, 
ktorému bol prípad predložený, musí prerušiť konanie a postúpiť vec odvolaciemu súdu v 
Bruseli. 
 
Bruselský odvolací súd svojím rozhodnutím z 28. septembra 2004 vydal nariadenie o 
postúpení na predbežné opatrenie navrhnuté prvostupňovým súdom v Tournai (Hainaut). 
 
Otázka, ktorú položil prvostupňový súd, znela: „Je etická norma č. 2 združenia architektov, a 
najmä jej článok 4 v rozpore s článkami 81 a 82 Amsterdamskej zmluvy (predtým články 85 a 
86 Rímskej zmluvy) a s ustanoveniami zákona o ochrane hospodárskej súťaže z 1. júla 1999, 
a musí sa preto považovať za automaticky neplatnú?“ 
 
Táto otázka vyplynula zo sporu medzi jedným architektom a spoločnosťou SPRLU Monde 
(Monde) ohľadne vyplatenia odmeny architektovi. Rada združenia architektov stanovila 
minimálnu stupnicu odporúčanú pre odmeny architektov. Táto stupnica je známa ako „Etická 
norma č. 2“. Zmluva o dielo, ktoré má vykonať architekt, zahŕňala viaceré ustanovenia 
odvolávajúce sa na etickú normu č. 2. Spoločnosť Monde tvrdila, že etická norma č. 2, a teda 
aj dohoda medzi ňou a architektom je od začiatku neplatná. 
 
Komisia vo svojom rozhodnutí z 24. júna 2004 konštatovala, že „belgické združenie 
architektov porušilo v čase od 12. júla 1967 do 21. novembra 2003 článok 81 ods. 1 zmluvy 
tým, že svojím rozhodnutím z 12. júla 1967 zmeneným a doplneným v rokoch 1978 a 2002 
schválilo a sprístupnilo stupnicu minimálnych odmien známu ako etická norma č. 2“. 
Združenie architektov dostalo pokutu vo výške 100 000 eur. 
 
V dôsledku toho, vzhľadom na toto rozhodnutie, odvolací súd v odpovedi na otázku vznesenú 
v žiadosti o predbežné opatrenie rozhodol (pri absencii odvolania proti rozhodnutiu Komisie), 
že etická norma č. 2 je podľa článku 81 Zmluvy o ES automaticky neplatná. 
 
 

2. N.V. MSA / Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs: Žiadosť o prechodné opatrenia 
Podľa prvého pododseku článku 35 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže (APEC)7, 
aby predseda mohol prijať prechodné opatrenia určené na pozastavenie postupov 
obmedzujúcich hospodársku súťaž, musia byť splnené tieto požiadavky: 

• existencia sťažnosti, aby postup obmedzujúci hospodársku súťaž bol podrobený 
prešetrovaniu. Musí byť aj priamy a bezprostredný záujem na strane navrhovateľa,  

                                                           
7 APEC: Zákon o ochrane hospodárskej súťaže v úplnom znení zo dňa 1. 7. 1999. 
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• evidentná existencia zakázaného postupu obmedzujúceho hospodársku súťaž, v tomto 
prípade dohody namierenej proti hospodárskej súťaži v rozpore s článkom 2 APEC-u, 

• naliehavá potreba zabrániť situácii, ktorá môže viesť k vážnej, bezprostrednej a 
nenapraviteľnej ujme pre podniky, ktorých záujmy sú ovplyvnené daným postupom, 
alebo spôsobiť ujmu všeobecnému hospodárskemu záujmu.  

 
N.V. MSA je spoločnosť, ktorá prevádzkuje činnosť v oblasti reklamy a stykov s verejnosťou 
vrátane organizovania obchodných veľtrhov. Dva razy ročne organizuje „Medzinárodný 
veľtrh umenia a starožitností“, jeden v auguste v Knokke a druhý koncom októbra a 
začiatkom novembra v Bruggách. Kráľovský cech flámskych obchodníkov so starožitnosťami 
je obchodné združenie, ktoré organizuje veľtrhy starožitností v Knokke a Gente. Keď sa tento 
Cech rozhodne skončiť vlastný veľtrh starožitností v Knokke, zakáže svojim členom 
zúčastniť sa akéhokoľvek veľtrhu v Knokke alebo Bruggách, ktorý on sám neorganizuje. Dňa 
24. júna 1998 spoločnosť MSA podala proti tomu sťažnosť Rade pre hospodársku súťaž a 
požiadala predsedu Rady pre hospodársku súťaž, aby prijal prechodné opatrenia. 
 
Rozhodnutie predsedu Rady pre hospodársku súťaž č. 2002-V/M-38 z 27. mája 2002 prijať 
prechodné opatrenia, o ktoré požiadala spoločnosť N.V. MSA / Cech flámskych obchodníkov 
so starožitnosťami 
Spoločnosť N.V. MSA požiadala predsedu Rady pre hospodársku súťaž, aby v rámci 
prechodného opatrenia nariadil Cechu pozastaviť svoje rozhodnutie ukladajúce zákaz a 
informovať svojich členov o tomto pozastavení. Predseda Rady pre hospodársku súťaž zaujal 
stanovisko, že sťažnosť, ktorú podala spoločnosť N.V. MSA, je dostatočne obšírna a dosť 
jasne opisuje relevantný postup v oblasti hospodárskej súťaže, a na rozdiel od toho, čo 
uviedol Úrad pre hospodársku súťaž vo svojom stanovisku, vyhlásil v rozhodnutí vydanom 
dňa 27. mája 2002, že žiadosť o prijatie prechodných opatrení je prípustná. Pred vydaním 
nariadenia o serióznosti uvedenej žiadosti bol prípad postúpený naspäť Úradu pre 
hospodársku súťaž na ďalšie prešetrenie. Preto predseda Rady pre hospodársku súťaž nariadil, 
že doplňujúca správa o prešetrovaní má byť zostavená na základe žiadosti o prechodné 
opatrenia, a najmä že sa majú ďalej prešetriť tieto dve podmienky: 
- existencia evidentného porušenia APEC-u, 
- existencia situácie, ktorá by mohla viesť k vážnej, bezprostrednej a nenapraviteľnej 
ujme pre podniky, ktorých záujmy sú ovplyvnené daným postupom, alebo spôsobiť ujmu 
všeobecnému hospodárskemu záujmu, a ktorej treba bezodkladne zabrániť. 
 
Rozhodnutie predsedu Rady pre hospodársku súťaž č. 2002-V/M-95 z 24. decembra 2002 
prijať prechodné opatrenia, o ktoré požiadala spoločnosť N.V. MSA / Cech flámskych 
obchodníkov so starožitnosťami 
Pokiaľ ide o existenciu evidentného porušenia APEC-u predseda dňa 24. decembra 2002 
rozhodol, že Cech je združenie podnikov a že jeho rozhodnutia sa majú považovať za 
rozhodnutia prijaté združením podnikov v zmysle článku 2 ods. 1 APEC-u. Príslušné 
rozhodnutia boli posúdené ako namierené proti hospodárskej súťaži, pretože zakazovali 
členom Cechu zúčastňovať sa na veľtrhoch organizovaných spoločnosťou N.V. MSA. Pokiaľ 
ide o druhú podmienku, predseda dospel k záveru, že ujma bola vážna, bezprostredná a 
nenapraviteľná, že nesporne súvisela s postupom, proti ktorému bola podaná sťažnosť a že 
bola splnená aj požiadavka naliehavosti. Preto predseda Rady pre hospodársku súťaž vyhlásil 
žiadosť o prijatie prechodných opatrení za riadne odôvodnenú a nariadil, aby rozhodnutie 
Cechu flámskych obchodníkov so starožitnosťami bolo pozastavené. Okrem toho nariadil 
Cechu, aby toto rozhodnutie Rady pre hospodársku súťaž oznámil všetkým svojim členom 
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doporučeným listom a uverejnením pracovnej časti rozhodnutia na internetovej stránke 
Cechu. 
 
 
Bruselský odvolací súd, rozsudok z 29. septembra 2004 
Cech podal odvolanie proti rozhodnutiam, ktoré 27. mája 2002 a 24. decembra 2002 prijal 
predseda Rady pre hospodársku súťaž v súvislosti s prechodnými opatreniami na základe 
článku 35 APEC-u. Keďže obidve rozhodnutia boli citované v tej istej žiadosti týkajúcej sa 
prijatia prechodných opatrení, súd uviedol svoje rozhodnutie v jednom rozsudku. 
 Odvolanie proti rozhodnutiu z 27. mája 2002 v súvislosti s prechodnými opatreniami 
na základe článku 35 APEC-u súd vyhlásil za neprípustné, keďže Cech nevedel preukázať, že 
oznámenie o odvolaní bolo doručené ostatným stranám. 

Odvolanie proti rozhodnutiu z 24. decembra 2002 tiež v súvislosti s prechodnými 
opatreniami na základe článku 35 APEC-u však súd vyhlásil za prípustné. 

Bruselský odvolací súd uplatňuje plnú súdnu právomoc, keď vynáša rozsudky o 
odvolaniach proti rozhodnutiam prijatým Radou pre hospodársku súťaž alebo jej predsedom. 
To však nemusí nevyhnutne znamenať, že prípad je definitívne odobratý Rade pre 
hospodársku súťaž alebo jej predsedovi. 

Cech vo svojom odvolaní tvrdil, že zákaz, proti ktorému sa namietalo, bol stiahnutý na 
zasadaní valného zhromaždenia dňa 7. decembra 1999, ale že v zápisnici z tohto zasadania sa 
nepodarilo nájsť explicitný záznam o tomto rozhodnutí. 

Súd dospel k záveru, že predseda rozhodol správne, že tento zákaz bol svojou 
podstatou porušením zákazu kartelových dohôd zakotveného v článku 2 APEC-u. Súd však 
poznamenal, že po vydaní sporného rozhodnutia sa musela vziať do úvahy prvá veta článku 3 
ods. 2 nariadenia č. 1/2003, ktorá znie: 
 „Uplatňovanie vnútroštátneho súťažného práva nemôže viesť k zákazu dohôd, 
rozhodnutí združení podnikov alebo zosúladených postupov, ktoré môžu ovplyvniť obchod 
medzi členskými štátmi, ale ktoré neobmedzujú hospodársku súťaž v zmysle článku 81 ods. 1 
zmluvy alebo spĺňajú podmienky článku 81 ods. 3 zmluvy, alebo sú predmetom nariadenia o 
uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy“.  
 Inými slovami, odvolací súd zaujal stanovisko, že uplatňovanie belgického 
vnútroštátneho práva nemôže viesť k zákazu rozhodnutí združení podnikov, ktoré sú podľa 
európskeho práva povolené. Ak sa na sporné rozhodnutie, ktoré Cech prijal, nevzťahuje zákaz 
kartelových dohôd zakotvený v článku 81 Zmluvy o ES, evidentné porušenie článku 2 APEC-
u nemôže byť podľa súdu zakázané a nariadené opatrenia nemôžu byť zachované. 
 Súd potom skúmal, či sa na sporné rozhodnutie vzťahuje článok 81 Zmluvy o ES, a 
rozhodol, že nemožno predpokladať, že vplyv sporného zákazu na hospodársku súťaž v rámci 
Spoločenstva je výrazný. Súd rozhodol, že sporný zákaz preto nie je rozhodnutím združenia 
podnikov, ktoré článok 81 ods. 1 Zmluvy o ES zakazuje. 

Keďže vnútroštátne súťažné právo nemôže vyústiť do zákazu niečoho, čo nie je v 
rozpore s článkom 81 Zmluvy o ES, súd rozhodol, že sporné rozhodnutie predsedu nemôže 
byť zachované. 

Odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré prijal predseda Rady pre hospodársku súťaž dňa 
27. mája 2002, odvolací súd vyhlásil za neprípustné. Odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré prijal 
predseda Rady pre hospodársku súťaž dňa 24. decembra 2002, odvolací súd vyhlásil za 
prípustné a riadne odôvodnené. 
 
3. Rozsudok, ktorý vyniesol Bruselský odvolací súd dňa 29. septembra 2004 (Gema Plastics / 
V.Z.W. Belgian Construction Certification Association, V.Z.W. Belgisch Instituut voor 
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Normalisatie, N.V. Dyka Plastics, V.Z.W. Fechiplast, N.V. Martens Plastics, N.V. Pipelife 
Belgium a N.V. Wavin Belgium) 

 
Bruselský odvolací súd vo svojom rozsudku z 29. septembra 2004 rozhodol o prípustnosti 
žiadosti o prechodné opatrenia, ktorú belgickému orgánu hospodárskej súťaže predložila 
spoločnosť Gema Plastics. 
 
Žiadosť bola namierená proti novému belgickému „predpisu o používaní značky Benor (TR 
1401)“, ktorý zavádza minimálnu hĺbku, pri ktorej sa musia vkladať PVC kanalizačné 
komponenty, aby bolo možné používať značku „Benor“. Táto belgická norma však stanovuje 
väčšiu hĺbku ako európska norma („EN 1401-1 a NBN EN 1401-1“). Podľa spoločnosti Gema 
Plastics účelom belgickej normy je eliminovať hospodársku súťaž na belgickom trhu od 
výrobcov alebo dodávateľov komponentov, ktoré sa nemusia vkladať pri takej hĺbke, a preto 
porušuje článok 2 ods. 1 belgického federálneho zákona o ochrane hospodárskej súťaže a 
článok 81 ods. 1 Zmluvy o ES. Predseda belgického orgánu hospodárskej súťaže rozhodol, že 
žiadosť o prechodné opatrenia je neprípustná, keďže navrhovateľ nesplnil nevyhnutnú 
podmienku, t. j. že má mať bezprostredný a skutočný hmotný záujem v zmysle článku 35 
belgického zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Odvolací súd však rozhodol, že predseda 
orgánu hospodárskej súťaže používal príliš reštriktívnu definíciu a že spoločnosť Gema 
predsa len mala bezprostredný a skutočný hmotný záujem. Nevyhnutné podmienky – že 
prípad musí byť spojený s vážnou, bezprostrednou a nenapraviteľnou ujmou a vyžadovať 
bezodkladný zásah – však neboli splnené. Preto odvolací súd rozhodol, že žiadosť o 
prechodné opatrenia bola prípustná, ale neodôvodnená. 
  
4. Obchodný súd Mons, rozsudok z 23. decembra 2004, S.P.R.L. Lust Automobiles / 
DaimlerChrysler A.G. Stuttgart a S.A. DaimlerChrysler Belgium Luxembourg 

Spoločnosť S.P.R.L. Lust Automobiles (Lust), nezávislá organizácia zaoberajúca sa 
ďalším predajom automobilov značky Mercedes, začala konanie proti spoločnostiam 
DaimlerChrysler A.G. Stuttgart (DCAG) a S.A. DaimlerChrysler Belgium Luxembourg 
(DCBL) za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže Spoločenstva. 
 
Spoločnosť Lust obvinila spoločnosti DCBL a DCAG z obmedzovania: 
 
(1) súbežných dovozov, najmä tým, že bránila spoločnosti Lust získavať dodávky od 
zahraničných obchodníkov s automobilmi značky Mercedes, 
 
(2) predaja cez autorizovaného sprostredkovateľa, najmä tým, že vyvíjala tlak na 
obchodníkov s automobilmi značky Mercedes v Charleroi, Car & Truck Charleroi, s cieľom 
zrušiť objednávky, ak spoločnosť Lust konala len ako obchodný zástupca konečného 
zákazníka. 
 
Pokiaľ ide obmedzovanie súbežných dovozov, hoci predaj vykonávaný autorizovanými 
distribútormi neautorizovaným obchodníkom vykonávajúcim ďalší predaj bol zakázaný 
v rámci distribučných zmlúv medzi národnými dcérskymi firmami a obchodníkmi alebo 
obchodnými zástupcami spoločnosti DCAG so sídlom v rôznych krajinách Európskej únie, 
obchodný súd v meste Mons konštatoval, že tento druh doložky povoľujú tri nariadenia EÚ 
týkajúce sa distribúcie motorových vozidiel (nariadenie č. 123/85 – článok 3 ods. 10, 
nariadenie č. 1475/95 – článok 3 ods. 10 a nariadenie č. 1400/2002 – článok 4 ods. 1 písm. b) 
bod (iii), a preto je táto doložka v súlade s právom Spoločenstva. 
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Pokiaľ ide o obmedzovanie predaja cez autorizovaného sprostredkovateľa, súd požiadal 
spoločnosť DaimlerChrysler Belgium Luxembourg, aby predložila kópiu v súčasnosti platnej 
dohody o obchodnom zastúpení podpísanej belgickým obchodníkom patriacim do siete 
Mercedes, sprevádzanú všetkými dokumentmi alebo prostriedkami určujúcimi dátum, ku 
ktorému zmienená dohoda nadobudla účinnosť, a fakt, že je pre obchodníkov fakticky 
záväzná, a nariadil vypočutie svedkov s cieľom zistiť, či: 
 
„Spoločnosť S.A. Car & Truck Charleroi zrušila objednávky č. 1168 a č. 1169 z 29. mája 
2000 na pokyn spoločnosti DaimlerChrysler Belgium Luxembourg a/alebo spoločnosti 
DaimlerChrysler A.G. Stuttgart alebo na základe nimi vydaných obežníkov alebo písomných 
pokynov“. 
 

Dánsko 
Dánsky odvolací súd pre hospodársku súťaž vyniesol dňa 18. augusta 2004 rozsudok, ktorým 
zrušil rozhodnutie dánskej Rady hospodárskej súťaže z 24. septembra 2003 v prípade 
týkajúcom sa Dánskeho knižného združenia. Dánska Rada hospodárskej súťaže vo svojom 
zrušenom rozhodnutí uviedla, že Dánske knižné združenie porušilo článok 81 Zmluvy o ES, 
pretože vykonáva obchodnú dohodu v dánskom knižnom sektore, ktorá bráni kníhkupcom v 
iných krajinách predávať dánske knihy zákazníkom v Dánsku bez dodržiavania pevných cien 
platných v Dánsku. 
 
Dánsko a iné krajiny v Európskej únii majú pevné ceny na knihy (na základe dohody alebo na 
základe zákona), zatiaľ čo iné krajiny majú voľné ceny. Táto situácia spôsobuje určité 
problémy pre obchod medzi krajinami s pevnými cenami kníh a krajinami s voľnými cenami. 
 
Dánska Rada hospodárskej súťaže rozhodla, že v súlade s praxou v práve Európskeho 
spoločenstva môžu byť pevné ceny v obchode s knihami v rámci Európskej únie akceptované 
v prípadoch, keď zmluvná strana, ktorá vyžaduje dodržiavanie pevných cien, môže preukázať, 
že následný spätný dovoz je motivovaný výlučne obchádzaním systému pevných cien. 
Dánska Rada hospodárskej súťaže preto dospela k záveru, že všeobecné presadzovanie 
pevných cien pri spätnom dovoze je v rozpore s článkom 81 Zmluvy o ES. 
 
V odvolacej veci Dánsky odvolací súd pre hospodársku súťaž odôvodnil svoj rozsudok listom 
z 12. novembra 1998, ktorý Komisia adresovala ministrom kultúry členských štátov EÚ v 
súvislosti so stanoviskom Komisie o súlade medzi článkom 81 Zmluvy o ES a národnými 
systémami pevných cien na knihy v rámci Európskej únie. Dánsky odvolací súd pre 
hospodársku súťaž rozhodol, že podľa tohto listu dánska dohoda týkajúca sa pevných cien na 
knihy nemala žiadny významný dopad na obchod medzi členskými štátmi a že preto sa článok 
81 Zmluvy o ES na túto dohodu nevzťahuje. Dánsky odvolací súd pre hospodársku súťaž teda 
vyniesol rozsudok, ktorým zrušil rozhodnutie dánskej Rady pre hospodársku súťaž. 
 

Nemecko 
Berlínsky oblastný súd, 13. 1. 2004, 102 O 122/03 (Kart), P-120/03 
Žiadna neplatnosť distribučných dohôd o servisných staniciach na základe dlhodobej 
exkluzivity namierenej proti hospodárskej súťaži; keďže článok 81 Zmluvy o ES sa 
nevzťahuje na zmluvy o zastúpení; kvôli nedostatku akýchkoľvek obmedzení hospodárskej 
súťaže podľa článku 18 GWB, stará verzia, nevzťahuje sa na ne článok 34 GWB, stará verzia. 
(Článok 81 Zmluvy o ES; články 134 a 138 Občianskeho zákonníka) 
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Mainzský oblastný súd, 15. 1. 2004, 12 HK O 56/02, P-136/03 
Nepripúšťa sa žiadna žaloba o náhradu škody za platbu nadmerných cien za vitamíny z 
dôvodu účasti odporcu na celosvetovej vitamínovej kartelovej dohode, ako konštatovala 
Komisia so záväznou platnosťou pre súd vzhľadom na to, že žalobca ako zákazník nie je 
zahrnutý do sféry pôsobnosti ochrany v rámci zákazu kartelových dohôd v článkoch 1 a 33 
GWB a článku 823 ods. 2 Občianskeho zákonníka vykladaného v spojitosti s článkom 81 
Zmluvy o ES kvôli chýbajúcej „cielenosti“ cenovej kartelovej dohody. 
(Článok 81 Zmluvy o ES; články 1 a 33 GWB, článok 823 ods. 2 Občianskeho zákonníka) 
 
Berlínsky vyšší oblastný súd, 15. 1. 2004, 2 W 25/03 (Kart), P-239/03 
Dominantné postavenie operátora mobilnej telefónnej siete na trhu pre ukončenie volaní v 
pevnej sieti vo jeho mobilnej telefónnej sieti; žiadne zneužitie v dôsledku skutočnosti, že 
žalobca bráni odporcovi používať SIM karty a využívať mobilné telefónne spojenia, pretože 
žalobca používa SIM karty na komerčné presmerovanie volaní z pevnej siete (riziko pre 
neporušenosť siete). 
(Články 19 a 20 GWB, článok 82 ods. 1 a ods. 2 písm. b) a c) Zmluvy o ES, článok 1 UWG) 
 
Mainzský oblastný súd, 15. 1. 2004, 12 HK O 52 + 55/02, P-131 + 135/03 
Nepripúšťa sa žiadna žaloba o náhradu škody za platbu nadmerných cien za vitamíny z 
dôvodu účasti odporcu na celosvetovej vitamínovej kartelovej dohode, ako konštatovala 
Komisia so záväznou platnosťou pre súd vzhľadom na to, že žalobca ako zákazník nie je 
zahrnutý do sféry pôsobnosti ochrany v rámci zákazu kartelových dohôd v článkoch 1 a 33 
GWB a článku 823 ods. 2 Občianskeho zákonníka vykladaného v spojitosti s článkom 81 
Zmluvy o ES kvôli chýbajúcej „cielenosti“ cenovej kartelovej dohody. 
(Článok 81 Zmluvy o ES; články 1 a 33 GWB, článok 823 ods. 2 Občianskeho zákonníka) 
 
Berlínsky vyšší oblastný súd, 15. 1. 2004, 2 U 28/03 (Kart), P-203/03 
Nepripúšťa sa žiadna žaloba proti operátorovi mobilnej telefónnej siete s cieľom donútiť ho k 
tomu, aby sprístupnil svoju sieť iným podnikom na ukončenie volaní z pevných sietí cez 
medzisieťové počítače, vzhľadom na to, že tieto podniky sa chcú stať aktívnymi nie na 
dodávateľskom alebo spotrebiteľskom trhu, ale na trhu ako takom (bod 4 článku 19 ods. 4 
GWB); ani odmietnutie prístupu k sieti inak nepredstavuje diskrimináciu alebo prekážku, 
pretože obmedzenie je neodôvodnené. 
(Článok 19 ods. 4 bod 4 GWB, článok 19 ods. 1 a ods. 4 bod 1 GWB, článok 20 GWB, 
článok 82 Zmluvy o ES, článok 1 GWB) 
 
Berlínsky vyšší oblastný súd, 22. 1. 2004, 2U 17/02, P-219/02 
Žaloba v súvislosti so zistením, že vypovedanie zmluvy s autorizovaným obchodníkom 
spoločnosti Chrysler Automobile uzavretej medzi stranami vykonané odporcom k 31. 
decembru 2002 je neúčinné z dôvodov zneužitia práv; žiadne právo byť ďalej zásobovaný 
automobilmi firmu Chrysler a ich dielmi; pokiaľ ide o rozšírenie žiadosti o krížové odvolanie: 
zistenie, že vypovedanie zmluvy k 31. decembru 2002 je účinné a najmä že neporušuje ani 
zákaz diskriminácie ustanovený v článku 20 ods. 1 a 2 zákona o zákaze obmedzovania 
hospodárskej súťaže (GWB), ani článok 81 ods. 1 Zmluvy o ES (absentuje výrazný vplyv). 
(Článok 20 ods. 1 a 2, prvá veta, GWB; článok 81 ods. 1, 2 a 3 Zmluvy o ES; článok 5 ods. 2 
bod 2, nariadenie (ES) č. 1475/95; článok 10 nariadenia (ES) č. 1400/2002; články 242 a 315 
ods. 3, druhá veta, druhá hlavná doložka, Občiansky zákonník; článok 9 zákona o 
všeobecných podmienkach predaja) 
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Düsseldorfský vyšší oblastný súd, 27. 1. 2004, W (Kart) 9/01, P-243/01 
Odmietnutie žiadosti o právnu pomoc v žalobe o náhradu škody a o stanovenie výšky 
odškodnenia za bojkot namierený proti hospodárskej súťaži a nezákonne vysoké predajné 
ceny tehiel z dôvodov neplnenia požiadaviek bodu 2 článku 116 ods. 1 Občianskeho súdneho 
poriadku. 
(Články 81 a 82 Zmluvy o ES; článok 823 ods. 2 a článok 249 Občianskeho zákonníka; 
článok 116 ods. 1 bod 2 Občianskeho súdneho poriadku) 
 
Karlsruheský vyšší oblastný súd, 28. 1. 2004, 6 U 183/03, P-54/04 
Žiadosť o vyhlásenie neprípustnosti, navyše žiadne odškodnenie pre druhú stranu trhu voči 
vitamínovým kartelovým dohodám, pretože nevznikla žiadna škoda (porovnanie medzi 
hypotetickým ziskovým rozpätím a skutočným ziskovým rozpätím, nie porovnanie medzi 
hypotetickou kúpnou cenou a skutočnou kúpnou cenou). 
(Článok 33 GWB, článok 81 Zmluvy o ES, článok 823 ods. 2 Občianskeho zákonníka) 
 
Spolkový súdny dvor, 10. 2. 2004, KZR 6+7/02, P-41+69/00 
Úradný postup schválenia platby (za telekomunikačné spojenia) nevylučuje skutočnú 
možnosť pre firmu predložiť sadzbu, ktorou zneužíva svoje dominantné postavenie a získava 
na tento účel povolenie, pretože na zneužívanie sa nevzťahuje proces preskúmavania (obiter 
dictum). 
(Článok 86 Zmluvy o EHS (článok 82 Zmluvy o ES; články 24, 25, 35 a 39 
telekomunikačného zákona) 
 
Mníchovský vyšší oblastný súd, 26. 2. 2004, U (K) 5585/03, P-289/03 
Účinnosť vypovedania zmluvy o obchodnom zastúpení s navrhovateľom zo strany odporcu k 
30. septembru 2003 na základe nadobudnutia účinnosti nového nariadenia Spoločenstva o 
automatickej skupinovej výnimke č. 1400/2002 k 31. októbru 2003 a z toho vyplývajúcej 
nutnosti pre odporcu reštrukturalizovať svoju distribučnú sieť na území Nemecka a Európy. 
(Povolenie odvolať sa udelené). 
(Nariadenie Spoločenstva o automatickej skupinovej výnimke č. 1400/2002; článok 307 
Občianskeho zákonníka) 
 
Mníchovský vyšší oblastný súd, 26. 2. 2004, U (K) 5664/03, P-295/03 
Účinnosť vypovedania zmluvy o obchodnom zastúpení s navrhovateľom zo strany odporcu k 
30. septembru 2003 na základe nadobudnutia účinnosti nového nariadenia Spoločenstva o 
automatickej skupinovej výnimke č. 1400/2002 k 31. októbru 2003 a z toho vyplývajúcej 
nutnosti pre odporcu reštrukturalizovať svoju distribučnú sieť na území Nemecka a Európy.  
(Nariadenie Spoločenstva o automatickej skupinovej výnimke č. 1400/2002) 
 
Düsseldorfský vyšší oblastný súd, 3. 3. 2004, U (Kart) 32/99, P-21/99 
Žaloba pre vyzradenie, koľko zásielok adresovaných nemeckým príjemcom, akého formátu, 
hmotnosti a obsahu bolo podaných, alebo sa zariadilo, aby boli podané, na holandskom 
poštovom úrade v roku 1997; najmä žiadne vylúčenie tejto činnosti na základe zneužitia 
dominantného postavenia žalobcom. 
(Článok 25 ods. 2 prvá a druhá veta, starý Všeobecný poštový dohovor; články 86, 90 a 59 
Zmluvy o ES, stará verzia; článok 242 Občianskeho zákonníka) 
 
Düsseldorfský vyšší oblastný súd, 24. 3. 2004, VI U 35/03 (Kart), P-292/03 
Dominantné postavenie operátora mobilnej telefónnej siete na trhu pre ukončenie volaní v 
pevnej sieti vo svojej mobilnej telefónnej sieti; žiadne zneužitie v dôsledku skutočnosti, že 
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žalobca bráni odporcovi používať SIM karty a vytvárať mobilné rádiové spojenia, pretože 
žalobca používa SIM karty na komerčné presmerovanie volaní z pevnej siete (riziko pre 
neporušenosť siete) 
(Články 19 a 20 GWB, článok 82 ods. 1 a ods. 2 písm. b) a c) Zmluvy o ES, článok 1 UWG) 
 
Düsseldorfský vyšší oblastný súd, 24. 3. 2004, U (Kart) 43/02, P-12/02 
Žiadna neplatnosť dohody o čerpacích staniciach na základe doložky o dlhodobej exkluzivite 
vzhľadom na to, že článok 85 ods. 1 Zmluvy o EHS (= článok 81 ods. 1 Zmluvy o ES) a 
článok 15 GWB, stará verzia (= článok 14 GWB, nová verzia) sa nemôže uplatňovať na 
dohodu o čerpacích staniciach ako zmluvu o zastúpení a žalobca nepreukázal existenciu 
značného vplyvu na rozdelenie trhu v súlade s teóriou kumulatívnych účinkov; žiadne 
porušenie požiadavky písomnej formy ustanovenej v článku 34 GWB, stará verzia. 
(Článok 85 Zmluvy o ES; články 15 a 34 GWB, stará verzia; články 125 a 138 Občianskeho 
zákonníka) 
 
Spolkový súdny dvor, 30. 3. 2004, KZR 24/02, P-197/98 
Ak maloobchodník s úplne novými motorovými vozidlami, ktorý nepatrí do výberového 
distribučného systému výrobcu, nie je schopný, kvôli odmietnutiu zahraničných 
autorizovaných dílerov dodávať nové vozidlá mimo systému, realizovať objednávky svojich 
zákazníkov na nové autá, môže mať právo podať žalobu o náhradu škody spôsobenú ušlým 
ziskom podľa článku 823 ods. 2 Občianskeho zákonníka vykladaného v spojitosti s článkom 
81 ods. 1 Zmluvy o ES, ak sa účinky vyňatia zákazu pre autorizovaných dílerov dodávajúcich 
nové vozidlá maloobchodníkom mimo systému zo zákazu ustanoveného v článku 81 ods. 1 
Zmluvy o ES veľmi dlhú dobu neuplatňujú podľa článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1475/95. 
 
Jednostranné „čierne konanie“ na strane výrobcu a trvalá výzva na cenovú disciplínu vedie, 
podľa článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1475/95, k strate výnimky (len) na obdobie, počas 
ktorého nežiadúce konanie môže pravdepodobne ovplyvniť autorizovaných dílerov, a len pre 
tie distribučné dohody, ktoré sa vzťahujú na územie, na ktorom je hospodárska súťaž 
deformovaná zakázaným konaním. Takzvané čierne konanie na strane zahraničných 
autorizovaných dílerov podľa článku 6 ods. 1 bodov 6 až 12 nariadenia (ES) č. 1475/95 
nemožno automaticky pripísať výrobcovi. 
(Článok 81 Zmluvy o ES; nariadenie (ES) č. 1475/95, článok 6 ods. 1) 
 
Dortmundský oblastný súd, 1. 4. 2004, 13 O 55/02 (Kart), P-152/02 
Žiadosť navrhovateľa o náhradu škody spôsobenú tým, že zaplatil nadmerné ceny za vitamíny 
v súvislosti s tým, že odporca je účastníkom vitamínovej kartelovej dohody. 
(Článok 81 Zmluvy o ES; články 1 a 33 GWB, článok 823 ods. 2 Občianskeho zákonníka) 
 
Kielsky oblastný súd, 16. 4. 2004, 14 O (Kart) 8/04, P-24/04 
Účinnosť zmluvnej doložky podľa súťažného práva, ktorá zakazuje používanie SIM kariet v 
prenosových systémoch na zavádzanie spojení od jednej tretej strany k inej tretej strane. 
(Články 19 a 20 GWB, článok 82 ods. 1 a ods. 2 písm. b) a c) Zmluvy o ES, článok 1 UWG) 
 
Dortmundský oblastný súd, 16. 4. 2004, 13 O 79/02 (Kart), P-150/02 
Po vyriešení hlavnej žaloby zostáva ešte otázka nákladov: zákaz hospodárskej súťaže medzi 
partnermi ustanovený v zmluve o partnerstve je z hľadiska súťažného práva nenapadnuteľný 
počas dvoch rokov po odstúpení partnera. 
(Článok 1 zákona o zákaze nekalej hospodárskej súťaže (UWG), článok 1 GWB, článok 81 
Zmluvy o ES) 



 

 55

 
Düsseldorfský vyšší oblastný súd, 21. 4. 2004, U (Kart) 12/03, P-171/99 
Nepripúšťa sa žiadna žaloba o predzmluvnej zodpovednosti v súvislosti s koncesionárskou 
dohodou („Pizza Hut“) vzhľadom na to, že na základe účinnej voľby práva sa právo štátu 
Kansas, USA, vzťahuje na všetky nároky uplatňované žalobcom; žiadna neplatnosť podľa 
článkov 15 a 18 GWB, stará verzia. Žiadne odškodnenie za porušenie predpisov FTC o 
koncesiách. 
(Články 11, 27, 29, 31 a 34 úvodného zákona Občianskeho zákonníka; články 15, 18, 34 a 98 
GWB, stará verzia; článok 85 Zmluvy o ES, stará verzia; článok 3 nariadenia č. 4087/88) 
 
Düsseldorfský vyšší oblastný súd, 21. 4. 2004, U (Kart) 7/03, P-202/00 
Žiadna neplatnosť koncesionárskej dohody („Pizza Hut“) pre porušenie nemeckého alebo 
európskeho súťažného práva; nepripúšťa sa žiadna žaloba, pretože voľba práva je účinná a 
anglické/waleské právo sa vzťahuje na všetky uplatňované nároky. 
(Články 11, 27, 29, 31 a 34 úvodného zákona Občianskeho zákonníka; články 15, 18, 34 a 98 
GWB, stará verzia; článok 85 Zmluvy o ES, stará verzia; článok 3 nariadenia č. 4087/88) 
 
Düsseldorfský vyšší oblastný súd, 21. 4. 2004, U (Kart) 14/03, P-149/03 
Platnosť koncesionárskej dohody („Pizza Hut“), keďže právo štátu Kansas, USA, sa vzťahuje 
na všetky nároky uplatňované žalobcom. Žiadne odškodnenie za porušenie predpisov FTC o 
koncesiách. 
(Články 11, 27, 29, 31 a 34 úvodného zákona Občianskeho zákonníka; články 15, 18, 34 a 98 
GWB, stará verzia; článok 85 Zmluvy o ES, stará verzia; článok 3 nariadenia č. 4087/88) 
 
Mníchovský vyšší oblastný súd, 22. 4. 2004, U (K) 1582/04, P-94/04 
Nepripúšťa sa žiadna žaloba pre uvoľnenie niektorých SIM kariet a pre zrušenie odmietnutia 
zriadiť mobilné telefónne spojenia, pretože využívanie odstúpených SIM kariet v GSM 
prevodníkoch je zmluvne zakázané.  
(Články 19, 20 a 33 GWB, článok 82 ods. 2 písm. b) a c) Zmluvy o ES, článok 1 UWG) 
 
Düsseldorfský oblastný súd, 28. 4. 2004, 34 O (Kart) 7/04, P-44/04 
Žaloba navrhovateľa o zaplatenie telefónnych poplatkov za sprístupnenie SIM kariet a za 
používanie jeho mobilnej telefónnej siete; účinnosť mimoriadneho zrušenia zmluvy o 
pripojení k mobilnej telefónnej sieti zo strany navrhovateľa, pretože odporca používa SIM 
karty v rozpore s dohodou v spojení s medzisieťovým počítačom GSM na vykonávanie 
vonkajších volaní v mobilnej telefónnej sieti navrhovateľa; žiadna neplatnosť príslušného 
zmluvného obmedzenia pre používanie. 
(Články 19 a 20 GWB, článok 82 ods. 1 a 2 písm. b) a c) Zmluvy o ES, článok 1 UWG) 
 
Ingolstadtský oblastný súd, 11. 5. 2004, 1HK O 1933/03, P-209/04 
Vypovedanie zmluvy o obchodnom zastúpení po prijatí nariadenia č. 1400/2002 platnej, ak 
existuje príslušná zmluvná doložka (rovnako: článok 81 ods. 1 Zmluvy o ES, nariadenie č. 
1400/2002) 
 
Düsseldorfský vyšší oblastný súd, 23. 6. 2004, VI-U (Kart) 29/04, P-111/04 
Zákaz ponúkať pivo „Budweiser Budvar“ na samostatný predaj na určitom území zákazníkom 
navrhovateľa, alebo mu robiť reklamu, na základe výhradného distribučného práva dovtedy, 
kým nebude prijaté konečné rozhodnutie o dovoznej zmluve uzavretej medzi stranami; žiadny 
výrazný vplyv na obchod medzi členskými štátmi. 
(Články 1 a 3 UWG, článok 81 ods. 1 Zmluvy o ES) 
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Spolkový súdny dvor, 13. 7. 2004, KZR 10/03, P-66/00 
O účinnosti štandardných doložiek v zmluve o obchodnom zastúpení na motorové vozidlá 
(viacnásobné značenie, minimálny odbyt, záruky, výpoveď, ukončenie zmluvy). 
(Článok 307 Občianskeho zákonníka; článok 81 Zmluvy o ES, nariadenie č. 1475/95, 
nariadenie č. 1400/2002) 
 
Stuttgartský vyšší oblastný súd, 22. 7. 2004, 2 U 202/03, P-30/03 
Povinnosť odporcu zaplatiť odškodnenie za straty vzniknuté navrhovateľovi v dôsledku 
neskorého uzatvorenia obnovenej dohody o pracovisku po úprave distribučného systému s 
cieľom zohľadniť nové nariadenie Spoločenstva o automatickej skupinovej výnimke; 
nerovnaký prístup navrhovateľa v porovnaní s inými pracoviskami, pre ktoré zmluvný vzťah 
pokračoval. 
(Články 33 a 20 ods. 1 a 2 GWB; nariadenie (ES) č. 1475/95; článok 81 Zmluvy o ES)  
 
Stuttgartský oblastný súd, 3. 8. 2004, 41 O 67/04 KfH, P-110/04 
Nepripúšťa sa žiadna žaloba o náhradu škody za porušenie výhradného distribučného práva 
navrhovateľa vymenovaním ďalšieho autorizovaného dílera, pretože po vypršaní platnosti 
nariadenia (ES) č. 1475/1995 dohoda o územnej ochrane už viac nebola vyňatá zo zákazu 
ustanoveného v článku 81 ods. 1 Zmluvy o ES. Otázka platnosti doložky o exkluzivite v 
dôsledku nadobudnutia účinnosti nového nariadenia Spoločenstva o automatickej skupinovej 
výnimke.  
(Článok 81 Zmluvy o ES, nariadenie Spoločenstva o automatickej skupinovej výnimke č. 
1400/2002, nariadenie Spoločenstva o automatickej skupinovej výnimke č. 1475/1995) 
 
Oblastný súd Frankfurt nad Mohanom, 20. 8. 2004, 3-12 O 40/04, P-95/04 
Navrhovateľ nie je oprávnený uzatvárať s odporcom zmluvu o poskytovaní služieb, aj keď 
navrhovateľ spĺňa kritériá pre výberovú distribúciu, pretože odporca mal povolené ukončiť 
zmluvu týkajúcu sa dílerského predaja automobilov bez výpovede a obchodné prevádzky a 
dielne navrhovateľa predstavujú z komerčného hľadiska prevádzkovú jednotku. 
(Článok 823 ods. 2 a článok 249 Občianskeho zákonníka, článok 81 Zmluvy o ES, nariadenie 
Spoločenstva o automatickej skupinovej výnimke č. 1400/2002, články 20 a 33, prvá veta, 
GWB) 
 
Oblastný súd Mníchov I, 7. 9. 2004, 9HK O 3863/04, P-25/05 
Žiadne retenčné právo pre odporcu proti peňažnému nároku za neaktiváciu SIM kariet. 
(Články 19 a 20 GWB; článok 82 Zmluvy o ES; článok 1 UWG) 
 
Oblastný súd Mníchov I, 13. 9. 2004, 17HK O 23320/03, P-5/05 
Žiadne retenčné právo pre odporcu proti peňažnému nároku za neaktiváciu SIM kariet. 
(Články 19 a 20 GWB; článok 82 Zmluvy o ES; článok 1 UWG) 
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Postupimský oblastný súd, 23. 9. 2004, 51 O 204/03, P-150/04 
Povinnosť odporcu v krížovej žalobe zbaviť sa ojazdených pneumatík prostredníctvom 
navrhovateľa v krížovej žalobe v rozsahu ustanovenom vo výrokovej časti a vykonať platbu a 
poskytnúť informácie navrhovateľovi v krížovej žalobe v rozsahu ustanovenom v 
rozhodujúcej časti; žiadne porušenie článku 81 ods. 1 Zmluvy o ES zmluvou, na ktorej sú 
založené nároky, pretože žiadne obmedzenie hospodárskej súťaže nie je v žiadnom prípade 
výrazné. 
(Článok 81 ods. 1 a ods. 2 Zmluvy o ES, článok 138 Občianskeho zákonníka, článok 134 
Občianskeho zákonníka vykladaný v spojitosti s článkom 266 Trestného zákonníka) 
 
Düsseldorfský vyšší oblastný súd, 27. 10. 2004, VI U (Kart) 41/03, P-15/04 
Žaloba navrhovateľa s cieľom prinútiť odporcu, aby od navrhovateľa kúpil všetku svoju 
potrebu piva; žaloba o zverejnenie informácií o pive zakúpenom inde; žiadna uplatniteľnosť 
článku 81 Zmluvy o ES na dohodu o dodávkach piva pre nedostatočne výrazné obmedzenie 
hospodárskej súťaže. 
(Článok 81 ods. 1 Zmluvy o ES; článok 138 ods. 1 Občianskeho zákonníka) 
 
Lipský oblastný súd, 27. 10. 2004, 05 O 5659/04, P-211/04 
Rozhodnutie týkajúce sa nákladov po dohodnutom urovnaní: žaloba navrhovateľa o 
zastavenie porušovania jeho komplexného výberového distribučného systému nezákonným 
nákupom nových motorových vozidiel za účelom ich ďalšieho predaja odporcom. 
(Článok 81 Zmluvy o ES; nariadenie č. 1400/2002; články 19 a 20 GWB) 
 
Oblastný súd Mníchov I, 30. 11. 2004, 9HK O 7696/04, P-6/05 
Žiadne retenčné právo pre odporcu proti peňažnému nároku za neaktiváciu SIM kariet. 
(Články 19 a 20 GWB; článok 82 Zmluvy o ES; článok 3 UWG, článok 33 TKG) 
 
Kolínsky oblastný súd, 16. 12. 2004, 88 O (Kart) 60/04, P-96/04 
Nepripúšťa sa žiadna žaloba pre aktiváciu SIM kariet odporcom; zablokovanie bolo prípustné, 
pretože navrhovateľ používa SIM karty v rozpore so zmluvou v súvislosti s medzisieťovým 
počítačom GSM, aby sa umožnilo iným podnikom ukončiť telefónne volania v mobilnej 
telefónnej sieti navrhovateľa; nepripúšťa sa žiadna žaloba pre používanie SIM kariet pre 
komerčné telekomunikačné služby. 
(Články 19 a 20 Občianskeho zákonníka, článok 82 Zmluvy o ES, článok 1 UWG) 
 
Kolínsky oblastný súd, 16. 12. 2004, 88 O (Kart) 50/04, P-72/05 
Nepripúšťa sa žiadna žaloba pre aktiváciu SIM kariet odporcom; zablokovanie bolo prípustné, 
pretože navrhovateľ používa SIM karty v rozpore so zmluvou v súvislosti s medzisieťovým 
počítačom GSM, aby sa umožnilo iným podnikom ukončiť telefónne volania v mobilnej 
telefónnej sieti navrhovateľa; nepripúšťa sa žiadna žaloba pre používanie SIM kariet pre 
komerčné telekomunikačné služby. 
(Články 19 a 20 Občianskeho zákonníka, článok 82 Zmluvy o ES, článok 1 UWG) 
 

Španielsko 
Všetky veci pojednávané v súdnych konaniach medzi ropnými spoločnosťami a čerpacími 
stanicami boli podobné a zameriavali sa hlavne na možnú neplatnosť dodávateľských zmlúv, 
ktoré súd klasifikoval buď ako komisionárske zmluvy (pravé zmluvy o obchodnom 
zastúpení), alebo ako zmluvy o ďalšom predaji (nepravé zmluvy o obchodnom zastúpení), 
ktoré môžu byť zlučiteľné s článkom 81 ods. 1 (všeobecný zákaz), pretože môžu spĺňať 
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podmienky pre výnimku zo zákazu ustanovenú v nariadeniach o výnimke č. 1984/1983 z 22. 
júna 1983 a č. 2790/1999 z 22. decembra 1999, ktoré sa obidve týkajú uplatňovania 
súčasného článku 81 ods. 3 Zmluvy o ES na niektoré kategórie vertikálnych dohôd a 
zosúladených postupov. 
 
Štyri z týchto konaní boli odvolania proti rozsudkom, ktoré vyniesli prvostupňové súdy. 
Prípad spoločnosti Automoción y Servicios La Safor, S.L. proti spoločnosti Compańía 
Logística de Hidrocarburos, S.A. je sťažnosť podaná na madridský prvostupňový súd č. 44, v 
ktorej navrhovateľ uviedol svoj úmysel odvolať sa proti rozsudku vynesenému proti nemu. 
 
Rozsudok Madridského prvostupňového súdu č. 44 vynesený 10. júna 2004 v riadnom súdnom 
konaní č. 965/2002 / Automoción y Servicios La Safor S.L. / Compańía Logística de 
Hidrocarburos, S.A 
Spoločnosť Automoción y Servicios La Safor S.L. predložila sťažnosť proti spoločnosti 
Compańía Logística de Hidrocarburos, S.A., v ktorej navrhovateľ požadoval, aby bol 
posudzovaný v užšom slova zmysle ako obchodník zaoberajúci sa ďalším predajom. Súd 
zamietol túto žiadosť, pretože považoval zmluvu za „komisionársku zmluvu“, t. j. za pravú 
zmluvu o obchodnom zastúpení. 
 
Rozsudky, ktoré vyniesol 18. senát Vyššieho provinčného súdu v Madride, č. 358/2004 zo  
7. júna 2004 / Melón, S.A. proti Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A a 
č. 423/2004 z 23. júna 2004 / Melón, S.A. a Estación de Servicio Ahigal, S.L. proti Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos, S.A na základe odvolaní č. 220/2003 a č. 486/2003. 
 
Odvolania tvorili súčasť riadnych konaní 895/2001 a 556/2001, ktoré inicioval navrhovateľ 
pred madridskými prvostupňovými súdmi č. 8, resp. č. 15. Pôvodné rozsudky zamietli 
sťažnosť spoločnosti Melón, S.A., ktorá sa odvolala proti obsahu rozhodnutia súdu v 
obidvoch prípadoch. Vyšší súd zamietol dve odvolania čerpacích staníc, pretože považoval 
zmluvy za „komisionárske zmluvy“, t. j. za pravé zmluvy o obchodnom zastúpení. V 
obidvoch rozsudkoch súd nariadil spoločnosti Melón, S.A. zaplatiť vzniknuté náklady. 
 
Rozsudok 18. senátu Vyššieho provinčného súdu v Madride č. 94/2004 z 2. júna 2004 / 
Caminas S.A. proti Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
Súd vyniesol tento rozsudok na základe odvolania č. 218/2003, ktoré podala spoločnosť 
Repsol v súvislosti s konaním o drobných nárokoch č. 53/2001, ktoré pred madridským 
prvostupňovým súdom č. 20 iniciovala spoločnosť Caminas S.A. proti spoločnosti Repsol. 
Pôvodný rozsudok z 25. októbra 2002 podporil sťažnosť podanú spoločnosťou Caminas S.A. 
a vyhlásil, že predmetné zmluvy sú z hľadiska práva neplatné od samého začiatku a nariadil 
spoločnosti Repsol uhradiť náklady. Odvolanie spoločnosti Repsol bolo potvrdené a zmluvy 
boli označené za platné na základe toho, že to boli „komisionárske zmluvy“. 
 
Rozsudok 1. senátu Vyššieho provinčného súdu v Gerone, č. 188/2004 z 10. júna 2004 / Clau, 
S.A.proti CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A. 
Súd vyniesol tento rozsudok na základe odvolania č. 48/2004, ktoré podali dve strany v 
súvislosti s konaním č. 266/2002, ktoré pred prvostupňovým súdom v Gerone č. 1 iniciovala 
spoločnosť Clau, S.A. proti spoločnosti CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A. Pôvodný 
rozsudok znel v prospech spoločnosti CEPSA. Obidve spoločnosti sa odvolali a odvolanie 
spoločnosti CEPSA bolo z procedurálnych dôvodov zamietnuté. Odvolanie spoločnosti Clau, 
S.A. súd pripustil z toho dôvodu, že zmluva bola „zmluvou o ďalšom predaji“. To sú nepravé 
zmluvy o obchodnom zastúpení, ktoré boli v tomto prípade neplatné, pretože sa na ne 
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nevzťahovali nariadenia o výnimkách podľa článku 81 ods. 1. Tri zmluvy, ktoré boli uzavreté 
na spustenie čerpacej stanice a predaj výrobkov spoločnosti CEPSA v rámci mechanizmu 
exkluzivity, súd preto vyhlásil za neplatné od samého začiatku na základe toho, že boli v 
rozpore so zákonnými požiadavkami alebo zákazom a že ceny neboli stanovené, čo znamená, 
že neexistovala žiadna zmluva. Súd nariadil stranám, aby si navzájom uhradili náklady za 
služby poskytnuté podľa zmluvy uzavretej medzi nimi podľa článku 1303 Občianskeho 
zákonníka po odpočítaní celých už amortizovaných súm. Súd nariadil uhradiť náklady 
odporcu. 
 
Rozsudok Najvyššieho súdu (Občianskoprávny odbor, 1. senát) č. 1235/2004 z 23. decembra v 
súvislosti s konaním, ktoré iniciovali spoločnosti L'Andana S.A. a Estación de Servicio 
L'Andana S.L proti spoločnosti Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
Rozsudok rieši odvolanie, ktoré podali spoločnosti L'Andana S.A. a Estación de Servicio 
L'Andana S.L v rámci nimi iniciovaného konania proti spoločnosti Repsol Comercial de 
Productos Petrolíferos, S.A. 
 
Vo svojej pôvodnej sťažnosti podanej prvostupňovému súdu vo Valencii navrhujúce 
spoločnosti požiadali, aby dohoda o prevádzkovaní čerpacích staníc, prenájme podniku a 
výhradných dodávkach podpísaná na dobu 25 rokov bola vyhlásená za neplatnú od samého 
začiatku. 
 
Navrhovatelia boli toho názoru, že článok 12 ods. 1 písm. c) nariadenia Komisie č. 1984/83 z 
22. júna 1983 bol porušený v súvislosti s článkom 81 ods. 1 (predtým článok 85 ods. 1) 
Zmluvy o ES a že zákaz ustanovený v článku 81 ods. 2 bol preto platný. Tvrdili tiež, že bola 
porušená judikatúra Európskeho súdneho dvora (Vec C-234/89 Stergios Delimitis / 
Henninguer Bräu A.G. o výklade vyššie zmieneného nariadenia). 
 
Navrhovatelia boli toho názoru, že dohody toho druhu, na ktorý sa vzťahuje toto konanie, sú 
podľa nariadenia č. 84/1983 dočasne obmedzené na dobu 10 rokov. Najvyšší súd zamietol 
odvolanie z toho dôvodu, že dočasné obmedzenie uložené uvedeným článkom 12 ods. 1 písm. 
c) nariadenia č. 1984/83 nebolo porušené, keďže v článku 12 ods. 2 uvedeného nariadenia je 
pre toto obmedzenie ustanovená absolútna výnimka. Z toho istého dôvodu Najvyšší súd 
konštatoval, že judikatúra Spoločenstva nebolo porušené. 
 

Francúzsko 
Rozsudok Orléanskeho odvolacieho súdu z 15. júla 2004 o odvolaní spoločnosti Toyota 
France proti predbežnému príkazu predsedu obchodného súdu v Orléanse vydanému dňa 5. 
marca 2004, ktorým nariadil tejto spoločnosti, aby pokračovala v zmluvných vzťahoch so 
spoločnosťou Automobile Diffusion 45, inak jej bude uložená finančná pokuta. 
Spor súvisel s odmietnutím uznať, podľa nového nariadenia o motorových vozidlách č. 
1400/2002, dílera, ktorého zmluva vypršala po skončení platnosti predchádzajúceho 
nariadenia č. 1475/95, ako distribútora. Orléansky odvolací súd dospel v predbežnom štádiu k 
záveru, že spor je vážny, pretože vznikol z neschopnosti dílera splniť kvalitatívne výberové 
kritériá. Zbavenie dílera držby bolo preto chybné, pretože zamietnutie jeho žiadosti sa 
nezakladalo na objektívnych alebo legitímnych kritériách. Preto môže predstavovať 
diskriminačné rozhodnutie protirečiace cieľom nariadenia č. 1400/2002. Súd teda potvrdil 
predbežné opatrenie, keď nariadil výrobcovi, aby pokračoval v dodávkach vozidiel 
distribútorovi, a to až do konečného rozhodnutia o podstate veci, ktoré sa má prijať v roku 
2005. 
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Rozsudok Parížskeho odvolacieho súdu z 21. septembra 2004 o odvolaní spoločnosti Syndicat 
des professionnels européens de l’automobile (SPEA) proti rozhodnutiu Rady pre 
hospodársku súťaž č. 03-D-67 z 23. decembra 2003 (Peugeot) nepokračovať v konaní 
Sankcia za porušenie povinnosti Rady prijať rozhodnutie v rámci primeranej lehoty nemá 
anulovať konanie, ale nahradiť stratu, ktorá mohla vzniknúť v dôsledku takého zdržania. 
 
Rozdelenie pôvodnej žiadosti o súhlas adresovanej Rade do troch samostatných spisov nie je 
rozhodnutím, proti ktorému sa možno odvolať podľa článkov L 464-2 a L 464-8 Obchodného 
zákonníka. Dôvody pre napadnutie tohto rozdelenia žiadosti o súhlas sú neprípustné. V súlade 
so zásadou vypočuj druhú stranu môže spravodajca zmeniť svoje hodnotenie stavu veci v 
konaniach pred Radou, keď sú strany schopné odpovedať. 
 
Predloženie vyhlásenia Komisie o námietkach jednou zo strán má za cieľ upozorniť súd na 
informácie, ktoré by mohli ovplyvniť prebiehajúce konanie podľa článku 16 nariadenia č. 
1/2003. To možno urobiť kedykoľvek v priebehu konania. Nepredstavuje to teda 
dokumentárny dôkaz na podporu odvolania. 
 
Vyplatenie komerčnej podpory od výrobcu jeho dílerom samo osebe nie je protizákonné, ak 
proti podmienkam, za ktorých sa táto podpora poskytuje, nemožno namietať na základe 
vylúčení uvedených v nariadení o skupinovej výnimke (článok 6 nariadenia o skupinovej 
výnimke č. 1475/95). Proti takýmto postupom, ak nie sú žiadnym spôsobom diskriminačné, 
nemožno namietať ani podľa ustanovení o zrušení ochrany nariadenia o skupinovej výnimke. 
V danom prípade postupy boli nielen zlučiteľné s článkom 81 ods. 3, ale dokonca podnecovali 
hospodársku súťaž, udržiavali hustotu distribučnej siete a kvalitu poskytovaných služieb a 
viedli k značnému poklesu cien výrobkov v prospech konečných používateľov. 
 
Rozsudok Parížskeho odvolacieho súdu z 29. júna 2004 o odvolaní spoločnosti Syndicat des 
professionnels européens de l’automobile (SPEA) proti rozhodnutiu Rady pre hospodársku 
súťaž č. 03-D-66 z 23. decembra 2003 (Renault) 
Sankcia za porušenie Radou povinnosti prijať rozhodnutie v rámci primeranej lehoty nemá 
anulovať konanie, ale nahradiť stratu, ktorá mohla vzniknúť v dôsledku takého zdržania. 
 
Rozdelenie pôvodnej žiadosti o súhlas adresovanej Rade do troch samostatných spisov nie je 
rozhodnutím, proti ktorému sa možno odvolať podľa článkov L 464-2 a L 464-8 Obchodného 
zákonníka. Dôvody pre napadnutie tohto rozdelenia žiadosti o súhlas sú neprípustné. V súlade 
so zásadou vypočuj druhú stranu môže spravodajca zmeniť svoje hodnotenie stavu veci v 
konaniach pred Radou, keď sú strany schopné odpovedať. 
 
Vyplatenie komerčnej podpory od výrobcu jeho dílerom samo osebe nie je protizákonné, ak 
proti podmienkam, za ktorých sa táto podpora poskytuje, nemožno namietať na základe 
vylúčení uvedených v nariadení o skupinovej výnimke (článok 6 nariadenia o skupinovej 
výnimke č. 1475/95). Proti takýmto postupom, ak nie sú žiadnym spôsobom diskriminačné, 
nemožno namietať ani podľa ustanovení o zrušení ochrany nariadenia o skupinovej výnimke. 
V danom prípade postupy boli nielen zlučiteľné s článkom 81 ods. 3, ale dokonca podnecovali 
hospodársku súťaž, udržiavali hustotu distribučnej siete a kvalitu poskytovaných služieb a 
viedli k značnému poklesu cien výrobkov v prospech konečných používateľov. Zavedenie 
protidiskontných plánov spoločnosťou Renault nepredstavuje stanovenie pevných 
minimálnych cien – čo je prax zakázaná článkom 6 nariadenia o skupinovej výnimke č. 
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1475/95 –keďže zhoda zámerov medzi ekonomickými operátormi, ktorá charakterizuje pojem 
dohody v zmysle článku 81, sa nezistila. 
 

Holandsko8 
Najvyšší súd Holandska, 7. mája 2004, č. 37.375, X-5, zvrátenie rozhodnutia Haagskeho súdu 
z 1. júna 2001 (kasácia) 
Hlavnými v tomto prípade sú nariadenia mesta Rotterdam o prístavných poplatkoch z roku 
1990 [Verordening zeehavengeld 1990]. Fyzické osoby a právnické osoby, ktorých lode 
využívajú prístav, musia platiť prístavné poplatky. Poplatky pre ropné tankery vypúšťajúce 
svoje náklady sú však trikrát vyššie ako poplatky pre kontajnerové lode (ktoré nakladajú a 
vykladajú). Spoločnosť X-5 požadovala odškodnenie za (nadmernú) výšku zaplatených 
prístavných poplatkov na základe toho, že nariadenia neboli záväzné, pretože protirečili 
článku 82 Zmluvy o ES. 
 
Haagsky súd rozhodol, že (1) nariadenia nemajú vplyv na obchod medzi členskými štátmi a 
(2) že nariadenia neprotirečia článku 82 Zmluvy o ES. Spoločnosť X-5 sa proti tomuto 
rozsudku odvolala na Najvyšší súd. 
 
Najvyšší súd Holandska zvrátil rozsudok Haagskeho súdu, pretože neposkytol opodstatnenie 
pre dôvody (1) a (2), a postúpil prípad Amsterdamskému súdu na ďalšie posúdenie a 
rozhodnutie. Generálny právny zástupca Najvyššieho holandského súdu vo svojich záveroch 
odkazuje na body 29 až 45 odôvodnenia rozsudku Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 
zo 17. júla 1997 (Vec č. C-242/95 GT-Link, ECR 1997, s. I-04449). Na základe týchto 
dôvodov generálny právny zástupca uzatvára, že súd opieral svoje rozhodnutie o chybný 
právny názor. Súd evidentne považoval za vec rozhodujúceho významu, že „súčasná metóda 
vyrubovania prístavných poplatkov má nepriaznivý vplyv na obchod medzi členskými 
štátmi“. No z rozsudku v prípade GT-Link sa ukazuje, že otázka spočíva v tom, či (údajné) 
zneužitie právomoci dotknutým štátnym podnikom môže ovplyvniť obchod medzi členskými 
štátmi. Bez ďalšieho opodstatnenia nie je jasné, ako fakty a okolnosti opodstatňujú záver, že 
nedošlo k žiadnemu zneužitiu, pokiaľ ide o článok 82 písm. c) Zmluvy o ES. „Sama osebe 
okolnosť, že rôzne typy lodí využívajú prístav rozdielne a majú rôznymi spôsobmi úžitok z 
poskytovaných zariadení, bez akéhokoľvek naznačenia rozsahu týchto rozdielností a ich 
vzťahu k rozdielom v poplatkoch účtovaných mestskými úradmi, neposkytuje základ pre 
tento rozsudok, najmä v súvislosti s tým, že súd výslovne neprijal rozhodnutie o tom, či ropné 
tankery a kontajnerové lode možno v tomto ohľade posudzovať ako rovnaké“. 
 
Predseda Arnhemského okresného súdu z 19. mája 2004, 111855 / KG ZA 04-217, Van der 
Sluijs Retail B.V. / Autobedrijf X v.o.f. et al. (predbežné konanie) 
Spoločnosť X prevádzkuje čerpaciu stanicu. Dňa 14. augusta 1998 spoločnosť X uzavrela 
zmluvu o výhradnej kúpe so spoločnosťou TOTAL na nákup palív na obdobie ôsmich rokov 
(ďalej len „zmluva o výhradnej kúpe“). Dňa 12. mája 2003 spoločnosť X doporučeným listom 
vypovedala zmluvu o výhradnej kúpe v súlade s európskymi predpismi. Spoločnosť TOTAL s 
tým nesúhlasila a v súlade so všeobecnými podmienkami pre predaj a dodávky postúpila 
zmluvu o výhradnej kúpe spoločnosti Van Der Sluijs Groep. Spoločnosť X odmietla povoliť, 
aby jej čerpaciu stanicu zásobovala spoločnosť Van Der Sluijs. 
                                                           
8  Tento súhrnný prehľad sa netýka rozsudkov Rotterdamského súdu alebo Odvolacieho obchodného a 
priemyselného súdu (CBb) vynesených v (správnych) konaniach o rozhodnutiach prijatých generálnym 
riaditeľom NMa. Pred 1. 5. 2004 sa súťažné právo Spoločenstva v týchto konaniach neuplatňovalo samostatne. 
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Predseda Arnhemského okresného súdu vzal do úvahy najprv skutočnosť, že nie je možné 
dostatočne posúdiť vplyv zmluvy o výhradnej kúpe na obchod medzi členskými štátmi. V 
dôsledku toho nebolo možné vylúčiť možnosť, že takýto vplyv existoval. Z tohto dôvodu bolo 
potrebné overiť zmluvu o výhradnej kúpe na základe európskeho súťažného práva. Predseda 
rozhodol, že zmluva o výhradnej kúpe nepodlieha nariadeniu č. 2790/1999 v súvislosti so 
skupinovou výnimkou pre vertikálne dohody. Hoci spoločnosť Van Der Sluijs mala podiel na 
trhu menší ako 30 %, zmluva o výhradnej kúpe trvala dlhšie ako päť rokov, a to aj potom, čo 
bol uplatnený článok 12 ods. 2 o skupinovej výnimke. Pokiaľ ide o oznámenie Spoločenstva 
o de minimis, predseda rozhodol, že podiel spoločnosti Van Der Sluijs na trhu bol približne 
7 %. Najnižší prah stanovený v uvedenom oznámení je 5 %. Okrem toho Komisia bola na 
základe článku 9 oznámenia toho názoru, že zmluvy neobmedzujú hospodársku súťaž, ak 
prahy neboli prekročené v predchádzajúcich dvoch rokoch o viac ako 2 %. Predseda bol preto 
toho názoru, že odvolávanie sa na zmienené oznámenie nebude apriórne úspešné. Vo svojom 
predbežnom rozsudku predseda rozhodol, že zmluva o výhradnej kúpe preto nie je v rozpore s 
európskym súťažným právom. 
 
Napriek tomu však predseda rozhodol, že zmluva je neplatná od samého začiatku na základe 
vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže. Oddiel 7 zákona o hospodárskej súťaži stanovuje 
prahy obratu, ktoré sa musia uplatňovať pri určovaní, či zmluva predstavuje výrazné 
obmedzenie hospodárskej súťaže. Obrat spoločnosti Van Der Sluijs značne prekračoval prahy 
stanovené v oddieli 7 zákona o hospodárskej súťaži. Keďže spoločnosť Van Der Sluijs 
nepredložila žiadosť o výnimku podľa oddielu 17 zákona o hospodárskej súťaži (čo prestalo 
byť možné po 1. máji 2004), kúpna zmluva bola v súlade s oddielom 6 zákona o hospodárskej 
súťaži považovaná za neplatnú od samého začiatku.  
 
Predseda Haagskeho súdu, 27. mája 2004, KG/RK 2002-979 a 2002-1617, Marketing 
Displays International Inc. / VR Van Raalte Reclame B.V. (predbežné konanie) 
Spoločnosti Marketing Displays International (ďalej len „MDI“) a Van Raalte Reclame B.V. 
(ďalej len „Van Raalte“) uzavreli výhradnú zmluvu o udelení licencie v súvislosti s 
vymeniteľnými hliníkovými rámami pre reklamné tabule. Spoločnosť MDI požiadala 
Rotterdamský súd o vymoženie troch amerických arbitrážnych rozhodnutí na základe článkov 
1075 holandského Občianskeho súdneho poriadku vykladaného v spojitosti s článkami 985-
991 holandského Občianskeho súdneho poriadku, a v súlade s Newyorskou zmluvou. 
Spoločnosť Van Raalte protestovala proti vymáhaniu týchto arbitrážnych rozhodnutí na 
základe toho, že boli v rozpore s verejným poriadkom. Podľa spoločnosti Van Raalte 
výhradná zmluva, ktorej sa toto rozhodnutie týka, je v rozpore s článkom 81 ods. 1 Zmluvy o 
ES. Zmluva nespadá pod (1) oznámenie o de minimis a (2) nariadenie č. 240/96. 
 
Spoločnosť Van Raalte sa odvolala na článok 3 ods. 4 a 6 nariadenia č. 240/96 v súvislosti so 
skupinovou výnimkou pre prenos technológií. Odvolávanie sa na článok 3 ods. 4 nebolo 
úspešné. Predseda rozhodol, že cieľom doložky k predmetnej dohode nebolo rozdeliť 
zákazníkov medzi strany. Táto doložka sa týka skôr kvality distribútorov. Predseda potom 
rozhodol, že dohoda spadá mimo sféru pôsobnosti skupinovej výnimky v dôsledku 
uplatniteľnosti článku 3 ods. 6. Povinnosť zrieknuť sa práva na zlepšenia je obmedzením 
hospodárskej súťaže. 
 
Spoločnosť Van Raalte napokon tvrdila, že išlo o zmluvy o zdieľaní trhu, ktoré neboli 
opodstatnené na základe práv duševného vlastníctva. Predseda bol toho názoru, že spoločnosť 
MDI nepreukázala adekvátne neoprávnenosť nároku spoločnosti Van Raalte, a rozhodol, že 
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zmluva je v rozpore s článkom 81 ods. 1 Zmluvy o ES. Predbežné opatrenia, ktoré požadovala 
spoločnosť MDI, boli zamietnuté. 
 
Predseda Haarlemského súdu z 28. septembra 2004, 103753/KG ZA 04-347, navrhovateľ / 
Daewoo Motor Benelux B.V. (predbežné konanie) 
Spoločnosť Daewoo sa rozhodla pre kvalitatívny, výberový distribučný systém uvedený v 
nariadení č. 1400/2002. Tento systém poskytuje spoločnosti Daewoo právo vybrať si v 
Holandsku distribútorov v súlade so svojimi vlastnými kritériami. Navrhovateľ bol toho 
názoru, že toto nariadenie zaväzuje spoločnosť Daewoo uznať aj všetky automobilové 
opravovne (autoopravárov), ktoré (ktorí) vyhovujú normám spoločnosti Daewoo pre 
autorizovaných autoopravárov. 
 
Ústrednou otázkou v predbežnom konaní bolo, či bola spoločnosť Daewoo povinná uzavrieť s 
navrhovateľom zmluvu o uznanom autoopravárovi. Skutočnosť, že spoločnosť Daewoo 
vyhlásila, že jeho distribučná zmluva podlieha nariadeniu č. 1400/2002, a pritom sa rozhodla 
pre systém výberovej distribúcie, nebola sporná. Spoločnosť Daewoo však tvrdila, že to 
nedáva podnet na povinnosť uzavrieť zmluvu o autorizovanom autoopravárovi, ak 
autoopravár vyhovuje normám spoločnosti Daewoo. Podľa spoločnosti Daewoo, či takúto 
zmluvu uzavrie alebo neuzavrie, závisí od ustanovení vnútroštátneho zmluvného práva. 
Predseda vzal do úvahy skutočnosť, že nariadenie č. 1400/2002 nemohlo uvaliť obmedzenia 
na dodávateľov v súvislosti s počtom uznaných autoopravárov, ktorí spĺňajú kritériá 
stanovené dodávateľom. Rovnako, nariadenie nemôže určovať, kde sa má nachádzať podnik 
uznaného autoopravára. Predseda ďalej zohľadnil skutočnosť, že súd nemôže prinútiť 
dodávateľa, aby uzavrel zmluvu s autoopravárom, ktorý vyhovuje všetkým popredajným 
normám dodávateľa, a to aj vtedy, ak sa dodávateľ rozhodol pre systém výberovej distribúcie 
na základe nariadenia č. 1400/2002, a nespĺňa podmienky pre skupinovú výnimku, pokiaľ ide 
o autorizovaných autoopravárov. Predseda rozhodol, že takáto povinnosť uzavrieť zmluvu 
nemôže byť odvodená z výňatku z nariadenia č. 1400/2002 citovaného navrhovateľom, ani z 
iných ustanovení nariadenia. Ak dodávateľ, ktorý sa rozhodol pre systém výberovej 
distribúcie v rámci sféry pôsobnosti nariadenia č. 1400/2002, neplní svoje záväzky v rámci 
skupinovej výnimky, pokiaľ ide o výber svojich autoopravárov, jediným výsledkom toho je, 
že skupinová výnimka sa prestáva uplatňovať na dodávateľa so všetkými z toho plynúcimi 
dôsledkami. Podľa predsedu súdu, ak sa skupinová výnimka prestáva uplatňovať, nemá to za 
následok povinnosť na strane dodávateľa uzavrieť zmluvu s autoopravárom, ktorý vyhovuje 
normám dodávateľa. 
 
Najvyšší súd Holandska z 3. decembra 2004, C03/213HR, navrhovateľ Coöperatieve 
Bloemenveiling FloraHolland U.A., ako zákonný nástupca spoločnosti Coöperatie 
Bloemenveiling Holland B.A. (kasácia) 
Spoločnosť Coöperatie Bloemenveiling Holland B.A. (ďalej len BVH) prevádzkuje aukciu 
kvetov. Skôr, ako môžu byť vydražené kvety, ktoré boli na aukciu ponúknuté, musia byť 
„upravené“ (pripravené na aukciu). Od roku 1990 mal navrhovateľ uzavretú zmluvu so 
spoločnosťou BVH na úpravu klinčekov zo Španielska na niekoľko aukčných sezón. V roku 
1998 navrhovateľ spozoroval, že spoločnosť BVH dala pokyn tretím stranám iným ako 
navrhovateľ, aby upravovali klinčeky zo Španielska, čím porušila zmluvu. Navrhovateľ 
požadoval od spoločnosti BVH odškodnenie. 
 
Spor sa v podstate týkal výkladu zmluvy. Navrhovateľ tvrdil, že mal výlučné právo na úpravu 
všetkých karafiátov ponúknutých na aukciu. Na druhej strane, spoločnosť BVH bola toho 
názoru, že navrhovateľ mal výlučné právo na úpravu všetkých karafiátov ponúknutých na 
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úpravu na aukcii. Haagsky súd — na rozdiel od rozhodnutia Okresného haagskeho súdu — v 
zásade súhlasil s tvrdením navrhovateľa. Haagsky súd dospel k záveru, že takýto výklad 
zmluvy by protirečil článku 6 zákona o hospodárskej súťaži a článku 81 Zmluvy o ES, a to by 
malo za následok jej (čiastočné) zneplatnenie. 
 
Najvyšší súd Holandska rozhodol, že Haagsky súd mal uviesť, či zmluva podľa jeho názoru 
už obmedzila hospodársku súťaž svojím predmetom alebo účinkom a prečo jedno alebo druhé 
nastalo. Predsa len, záver, že zmluva obmedzila hospodársku súťaž, mohol byť vyvodený len 
na základe rozsiahleho prešetrenia dôkazov vo forme trhovej analýzy, ktorá sa, ako je zrejmé 
zo sporného rozhodnutia, neuskutočnila. Haagsky súd tiež nevenoval pozornosť 
nepriaznivému vplyvu na obchod medzi členskými štátmi, požiadavke výrazného vplyvu a 
možnosti, že predmetná vec je maličkosť v zmysle článku 7 zákona o hospodárskej súťaži. 
Najvyšší súd Holandska zvrátil rozhodnutie Haagskeho súdu a postúpil prípad 
Amsterdamskému súdu na ďalšie posúdenie a rozhodnutie. 
 
Haagsky súd, 16. decembra 2004, 03/1647, 04/87 a 04/1033, Dekker Breeding B.V. / Sunfield 
Holland B.V (č. 03/1647) a Sunfield Holland B.V. / Dekker Breeding B.V. (č. 04/87 a č. 
04/1033).  (odvolanie proti rozhodnutiu prijatému v predbežnom konaní) 
Firma Dekker je spoločnosť, ktorá sa zameriava na pestovanie druhov chryzantém. 
Spoločnosť Sunfield sa zaoberá reprodukciou druhov chryzantém na účely pestovania 
(odnoží) pre šľachtiteľov. Sesterská spoločnosť firmy Dekker je tiež aktívna na trhu 
reprodukcie druhov chryzantém. Spoločný podnik spoločností Sunfield a Van Zanten Cuttings 
B.V. pôsobí na trhu pestovania druhov chryzantém. 
 
Spoločnosti Dekker a Sunfield uzavreli v roku 1991 licenčnú zmluvu, ktorá zahŕňa limit na 
predaj a produkciu spoločnosti Sunfield. Spoločnosť Dekker k 1. januáru 2004 túto licenčnú 
zmluvu vypovedala. Spoločnosť Sunfield požiadala predsedu senátu Haagskeho súdu okrem 
iného o to, aby nariadil spoločnosti Dekker odvolať svoju výpoveď zmluvy. Následné 
odvolanie spoločnosti Dekker je namierené čiastočne proti rozhodnutiu predsedu senátu, že 
výpoveď zmluvy zo strany spoločnosti Dekker predstavuje zneužitie práv a že spoločnosť 
Dekker musela striktne dodržiavať licenčnú zmluvu so spoločnosťou Sunfield bez 
obmedzenia, pokiaľ ide o totožnosť šľachtiteľov a množstvo výrobného materiálu, ktoré môže 
spoločnosť Sunfield dodať. 
 
Haagsky súd sa najprv zaoberal otázkou, či obmedzenia týkajúce sa totožnosti zákazníkov 
spoločnosti Sunfield a množstva materiálu na pestovanie, ktorý má vyprodukovať spoločnosť 
Sunfield, obsiahnuté v licenčnej zmluve, sú právoplatné. Podľa názoru súdu táto licenčná 
dohoda nespadá do sféry pôsobnosti skupinovej výnimky podľa nariadenia č. 240/1996 
(prenos technológie). V súlade s článkom 3 (preambula) a odsekmi 4 a 5 sa skupinová 
výnimka nevzťahuje na obmedzenia predaja a výroby, ktoré sú ustanovené v predmetnej 
doložke. Podľa nariadenia č. 772/2004 (ktoré od 1. mája 2004 nahradilo nariadenie č. 
240/1996) limit na výrobu uložený držiteľovi licencie v nerecipročnej zmluve v zásade nie je 
zakázaný. Podľa názoru súdu spoločný podiel strán na trhu neprevyšuje prah stanovený v 
nariadení č. 772/2004, takže výrobný limit spadá pod výnimku. 
 
Súd rozhodol, že spoločnosť Dekker oprávnene vypovedala licenčnú zmluvu k 1. januáru 
2004. Z hodnotenia súdu vyplýva, že spoločnosť Dekker, pri absencii individuálnej výnimky 
podľa článku 81 ods. 1 Zmluvy o ES a oddielu 6 ods. 1 zákona o hospodárskej súťaži, nebola 
oprávnená uložiť obmedzenia, pokiaľ ide o totožnosť zákazníkov spoločnosti Sunfield, a do 1. 
mája 2004 ani pokiaľ ide o množstvo materiálu na pestovanie, ktorý sa má vyprodukovať. 
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Švédsko 
Najvyšší švédsky súd vo svojom rozsudku z 23. decembra 2004 vo veci č. T 2280-02 zamietol 
žiadosť navrhovateľa o predbežné rozhodnutie Európskeho súdneho dvora a potvrdil 
rozsudok odvolacieho súdu v tej časti, v ktorej bolo udelené povolenie odvolať sa. 
Navrhovateľ tvrdil, okrem iného, že klauzula v celoštátnej štandardnej zmluve implikovala 
zakázanú zmluvu namierenú proti hospodárskej súťaži a že preto má byť neplatná podľa 
článku 81 ods. 2 i podľa príslušných ustanovení švédskeho zákona o hospodárskej súťaži. 
Najvyšší súd však konštatoval, že sa nepreukázalo, že obchod medzi členskými štátmi mohol 
byť ovplyvnený, a preto preskúmal postup len na základe vnútroštátnych pravidiel 
hospodárskej súťaže. 
 
Najvyšší švédsky súd vo svojom rozhodnutí z 9. decembra 2004 vo veci č. Ö 1891-03 
zamietol sťažnosť Švédskeho výboru pre civilné letectvo týkajúcu sa justičného omylu a 
žiadosť o nové súdne konanie. Najvyšší súd ďalej rozhodol, že v danej veci nepožiada 
Európsky súdny dvor o predbežné rozhodnutie. Vo svojom rozsudku Najvyšší súd, okrem 
iného, komentoval výklad a uplatňovanie článku 82 Zmluvy o ES. 
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Spojené kráľovstvo 
Days Medical Aids Ltd / (1) Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd (2) Pihsiang Wu sub 
nom Donald PH Wu (3) Chiang Ching-Mung Wu sub nom Jenny Wu (Rozsudok Langely J v 
oddelení Chancery Vyššieho súdu, 29. januára 2004) 
Navrhovateľ inicioval konanie pre porušenie zmluvy. Podľa tejto zmluvy prvý odporca v roku 
1996 vymenoval navrhovateľa, náhradou za zaplatenie sumy 1 108 USD, za výhradného 
európskeho distribútora skútrov prvého odporcu na dobu piatich rokov. Výhradná zmluva 
mohla byť obnovená na ďalšie päťročné obdobie s podmienkou, okrem iného, že spoločnosť 
navrhovateľa zaplatí prvému odporcovi odmenu vo výške 100 000 USD. Navrhovateľ tvrdil, 
že prvý odporca následne porušil výhradné ustanovenia zmluvy tým, že dodal skútre 
spoločnosti, v ktorej sa angažoval bývalý riaditeľ navrhovateľa, a okrem toho uviedol, že prvý 
odporca napokon prestal skútre dodávať navrhovateľovi. Na svoju obhajobu prvý odporca 
uviedol, že táto zmluva bola neplatná z toho dôvodu, že porušovala článok 81 ods. 1 a pretože 
podľa anglického práva znamenala neodôvodnené obmedzenie obchodu. 
 
Súd konštatoval, že zmluva nemala cieľ ani účinok namierené proti hospodárskej súťaži, a 
preto neporušovala článok 81 ods. 1. To znamená, že nemohla byť neplatná podľa článku 81 
ods. 2. Súd však dospel tiež k názoru, že keby táto zmluva porušovala článok 81 ods. 1, 
potom by nebola vyňatá z nariadenia o skupinovej výnimke pre vertikálne dohody (nariadenie 
č. 2790/1999), pretože ustanovenia o obnovení zmluvy fakticky umožnili, aby doba zmluvnej 
exkluzivity prevýšila päť rokov. V podobnom duchu, keby zmluva porušovala článok 81 ods. 
1, súd konštatoval, že by nebola spĺňala kritériá uvedené v článku 81 ods. 3 (hoci v čase 
vynesenia rozsudku nariadenie č. 1/2003 ešte rozhodne nenadobudlo účinnosť a súd by preto 
nemohol konštatovať, že neboli žiadne dôvody pre žalobu na základe toho, že sa článok 81 
ods. 3 vzťahoval na túto zmluvu). 
 
Súd dospel k záveru, že podľa anglického zvykového práva by trvanie ustanovenia o 
exkluzivite znamenalo, že neodôvodnene obmedzovalo obchod. Súd však vzal do úvahy, že 
by musel ignorovať uplatňovanie doktríny zvykového práva, pretože zmluva neporušovala 
článok 81 ods. 1. Súd konštatoval, že uplatnenie vnútroštátneho práva na vyhlásenie 
zmluvného ustanovenia za neplatné v zmluve, ktorá neporušovala článok 81 ods. 1, by bolo 
porušením zásad ustanovených v prípadoch ako Bundeskartellamt/Volkswagen a VAG 
Leasing (Prípad C-266/93). Sťažnosť navrhovateľa na porušenie zmluvy bola preto úspešná a 
základná hodnota pohľadávky bola ohodnotená na 10,2 milióna GBP. 
 
Bernard Crehan / (1) Inntrepreneur Pub Company (CPC) (2) Brewman Pub Group, 
(Odvolací súd, rozsudok z 21. mája 2004) 
Pán Crehan sa odvolal proti rozhodnutiu, ktorým prvostupňový súd zamietol jeho nárok na 
náhradu škody proti prvému odporcovi opierajúci sa o porušenie článku 81 ods. 1 Zmluvy o 
ES. Pán Crehan získal zmluvy na prenájom dvoch hostincov, ktoré vlastnili prví odporcovia. 
Každá z týchto zmlúv o prenájme zaväzovala pána Crehana kupovať pivo od firmy Courage, 
jedného z najväčších pivovarníkov v Spojenom kráľovstve. Ukázalo sa, že hostince boli 
veľmi stratové podniky a pán Crehan sa zriekol svojich zmlúv o prenájme. Firma Courage 
iniciovala konanie o vymáhaní dlžných súm. Pán Crehan súdne uplatnil protinárok na náhradu 
škody, ako aj na vyrovnanie škôd v súvislosti s každou sumou, ktorú dlhoval firme Courage, a 
pripojil sa k spoločnosti IPC ako odporca v súdnom konaní. Tvrdil, že zmluvy o prenájme 
hostincov, ktorým bol vystavený, vrátane záväzkov spojených s odberom piva, znamenali 
porušenie článku 81 ods. 1 a že neúspech podnikania bol výsledkom toho, že nemohol 
konkurovať susedným hostincom, ktoré, keďže neboli viazané podobnými formami záväzkov 
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spojených s odberom piva, mohli kupovať pivo za zľavnené ceny, a teda predávať ho ďalej za 
nižšie ceny. 
 
Súd prvého stupňa rozhodol, že zmluvy o prenájme a záväzky spojené s odberom piva 
neporušovali článok 81 ods. 1, a že pán Crehan nemohol podať žalobu o náhradu škody na 
základe pravidiel vnútroštátneho práva, ktoré bránia osobám podávať žaloby v súvislosti s 
nezákonnými zmluvami, ktorých sú účastníkmi. 
 
Pán Crehan sa odvolal na odvolací súd, ktorý na základe článku 234 postúpil vec Európskemu 
súdnemu dvoru. Na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora odvolací súd pripustil 
odvolanie pána Crehana a niektoré otázky vrátil prvostupňovému súdu na opätovné 
prerokovanie. Na opätovnom prerokúvaní prvostupňový súd konštatoval, že záväzky spojené 
s odberom piva neporušovali článok 81 ods. 1, okrem iného z toho dôvodu, že nevyhoveli 
prvej vetve testu v Delimitis/Henninger Brau AG (1991) ECR I-935. Prvostupňový súd však 
súhlasil s tým, že neúspech podnikania pána Crehana spôsobili záväzky spojené s odberom 
piva a že pán Crehan, ako strana zmluvy, nenesie žiadny diel zodpovednosti za porušenie 
článku 81 ods. 1. 
 
Pán Crehan sa odvolal proti tomuto rozsudku na odvolací súd. Odvolací súd zrušil záver 
prvostupňového súdu, konštatujúc, že obidvom vetvám testu Delimitis bolo vyhovené, pokiaľ 
ide o predmetné zmluvy o prenájme a záväzky spojené s odberom piva. Súd dospel k tomuto 
záveru, prihliadajúc najmä na rozhodnutia Európskej komisie vo veciach Whitbread, Bass a 
Scottish & Newcastle. Napríklad, vo veci Whitbread Európska komisia konštatovala, že 
záväzky spojené s odberom piva podobné tým, ktoré boli uložené pánovi Crehanovi, vyhoveli 
prvej vetve testu Delimitis. Okrem toho, v uvedených rozhodnutiach Európska komisia 
konštatovala, že zmluvy o prenájme hostincov uzatvárané pivovarníkmi s nižším podielom na 
trhu, ako má firma Courage, vyhoveli druhej vetve testu Delimitis. Odvolací súd preto dospel 
k záveru, že sudca prvostupňového súdu mal konštatovať, že bolo vyhovené prvej, a dokonca 
aj druhej vetve testu Delimitis. 
 
Odvolací súd preto priznal pánovi Crehanovi predbežnú náhradu škody v celkovej výške 
131 336 GBP plus úroky. 
 
Unipart Group Ltd / (1) O2 (UK) Ltd (Predtým BT Cellnet Ltd) (2) Call Connections Ltd 
(Odvolací súd, rozsudok z 30. júla 2004) 
V tomto prípade Anglický odvolací súd preskúmal odvolanie proti rozsudku prvostupňového 
súdu, ktorý zastavil začaté konanie vo veci žaloby pre údajné porušenie článku 81 ods. 1 
 
Sudca prvostupňového súdu zastavil začaté konanie vo veci žaloby spoločnosti Unipart, ktorá 
v nej tvrdila, že článok 81 ods. 1 bol porušený údajným postupom prvého odporcu, ktorý 
zahrnul politiku stláčania ziskového rozpätia do svojich zmlúv o veľkoobchodnom 
poskytovaní služieb vysielacieho času nezávislým poskytovateľom mobilných telefónnych 
služieb. Spoločnosť vo svojej žalobe tvrdila, že ceny účtované nezávislým poskytovateľom 
služieb, ako je Unipart, za tieto služby boli také vysoké, že ich uviedli do značne 
nevýhodného konkurenčného postavenia v porovnaní s poskytovateľmi služieb, ktorých 
vlastnili alebo kontrolovali odporcovia, najmä preto, že odporcovia im údajne poskytovali 
krížové subvencie. Spoločnosť Unipart tvrdila, že jej súhlas so zaplatením týchto cien bol 
súčasťou zmluvy, ktorá porušovala článok 81 ods. 1. 
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Odporcovia argumentovali na prvostupňovom súde tým, že aj keby takáto politika existovala 
a bola prijatá (pričom jedno i druhé popierali), nebola by prijatá na základe „zmluvy“ v 
zmysle článku 81 ods. 1. Žiadosť odporcov o okamžité rozhodnutie zastaviť začaté konanie 
vo veci žaloby bola úspešná, pričom sudca prvostupňového súdu rozhodol, že každé takéto 
konanie odporcov by bolo jednostranné. Spoločnosť Unipart sa odvolala. 
 
Odvolací súd, uplatňujúc rozsudok vo veci Bayer AG/Komisia ES (Spojené veci C-2/0P & C-
3/01P), rozhodol, že podstatnou charakteristikou zmluvy podľa článku 81 ods. 1 bola zhoda 
vôle medzi najmenej dvomi stranami. Jednostranné konanie by mohlo byť napadnuteľné len 
na základe pravidiel o hospodárskej súťaži ES podľa článku 82 – a dominantnosť na trhu je 
podľa článku 82 nevyhnutnou podmienkou pre zodpovednosť. Odvolací súd dospel k záveru, 
že postup odporcu pri určovaní jeho cien nebol predmetom zmluvy medzi stranami. 
Konštatoval, že sudca prvostupňového súdu oprávnene konštatoval, že postup určovania cien 
bol jednostranný a nespadal do sféry pôsobnosti článku 81 ods. 1. Odvolací súd, uplatňujúc 
rozsudok vo veci Richard Cound Ltd/BMW (GB) Ltd [1997] EuLR 277, zdôraznil, že 
samotná skutočnosť, že tento postup mal vplyv na zmluvu, neznamená, že bol v plnom 
rozsahu jednostranný. Podľa názoru odvolacieho súdu spoločnosť Unipart nesúhlasila s 
údajnou politikou stláčania rozpätia zisku a nepodvolila sa tejto politike. 
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