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1. ÚVOD 

Rok 2014 znamenal pre Európu nový začiatok. Európsky parlament schválil po európskych 

voľbách novú Európsku komisiu na základe priorít načrtnutých v politických usmerneniach 

predsedu Junckera
1
.
 V 

poverovacej listine adresovanej komisárke pre hospodársku súťaž 

Margrethe Vestagerovej sa uvádza, že politika hospodárskej súťaže by „podľa potreby mala 

prispieť k našej agende rastu a zamestnanosti – vrátane oblastí, ako sú jednotný digitálny trh, 

energetická politika, finančné služby, priemyselná politika a boj proti daňovým únikom“
2
. 

Politika hospodárskej súťaže vskutku zahŕňala v roku 2014 všetky tieto oblasti a poskytovala 

pevný základ pre podporu celkovej tvorby politiky Európskej komisie. 

Politika hospodárskej súťaže môže pomôcť pri vytváraní skutočného digitálneho jednotného 

trhu. V znalostných odvetviach má dynamická hospodárska súťaž zásadný význam pre 

podnecovanie inovácií a šírenie prínosov technologického rozvoja medzi občanmi Európy. 

Účinné presadzovanie antitrustových opatrení a kontroly koncentrácií podnikov uľahčuje 

navyše malým podnikom prosperovať a získať prístup na trhy v odvetviach, v ktorých 

prevládajú sieťové účinky. A napokon, uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci na sektor 

širokopásmových sietí prispieva k poskytovaniu dobrého pokrytia za dostupné ceny. 

V sektore energetiky politika hospodárskej súťaže zabezpečuje, že podniky nezachovávajú ani 

nevytvárajú nanovo prekážky, ktorými by sa chránili pred konkurenciou a brzdili tak 

vytvorenie európskej energetickej únie. Presadzovanie hospodárskej súťaže tiež napomáha 

zabezpečiť spravodlivý a nediskriminačný prístup k energetickej infraštruktúre, odstraňuje 

prekážky integrácie trhu a podporuje hospodársku súťaž medzi členskými štátmi aj v rámci 

nich. Revidované pravidlá štátnej pomoci v oblasti energetiky a životného prostredia okrem 

toho pomáhajú členským štátom lepšie zamerať svoju podporu, napríklad do oblasti 

obnoviteľných energetických zdrojov, investícií do infraštruktúry, výrobnej kapacity alebo 

oslobodenia používateľov s mimoriadne vysokou spotrebou elektrickej energie od 

financovania obnoviteľných zdrojov energie. 

Komisia venuje osobitnú pozornosť finančným službám s hlavným cieľom priviesť stabilný 

a spravodlivejší finančný sektor späť k jeho základnej funkcii, ktorou je poskytovanie úverov 

reálnej ekonomike. Vytvorenie bankovej únie zvyšuje dôveru európskych občanov a trhov 

v európsky bankový systém. Opatrenia na presadzovanie práva v spojení s regulačným úsilím 

boli takisto zamerané na boj proti protisúťažným praktikám v oblasti finančných derivátov 

a v odvetví platieb. 

Priemyselná politika je zameraná na konkurencieschopný a otvorený vnútorný trh, ktorý je 

odrazovým mostíkom pre globálny úspech podnikov EÚ. Nový rámec štátnej pomoci má za 

cieľ poskytovať štátnu pomoc tam, kde je to najviac potrebné pre rast 

a konkurencieschopnosť. Komisia okrem toho v roku 2014 vyšetrila a potrestala niekoľko 

kartelov týkajúcich sa vstupov a medziproduktov. Presadzovanie antitrustových opatrení 

znižuje škody, ktoré kartely spôsobujú v rámci dodávateľského reťazca na úkor 

                                                            
1  Jean-Claude Juncker, „Nový začiatok pre Európu: moja agenda pre zamestnanosť, rast, spravodlivosť 

a demokratickú zmenu. Politické usmernenia pre budúcu Európsku komisiu. Úvodné vyhlásenie na 

plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu, 15. júla 2014: http://ec.europa.eu/about/juncker-

commission/docs/pg_sk.pdf 
2  Jean-Claude Juncker, poverovacia listina adresovaná komisárke pre hospodársku súťaž Margrethe 

Vestagerovej, 1. novembra 2014, dostupná na: 

http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/vestager_en.pdf 

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_sk.pdf
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_sk.pdf
http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/vestager_en.pdf
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medzinárodnej konkurencieschopnosti EÚ, a – vďaka jeho odstrašujúcemu účinku – 

zabraňuje vzniku takýchto škôd. 

Nová Komisia sa bude naďalej zameriavať na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 

a daňovým únikom. V roku 2014 Komisia sprísnila kontrolu štátnej pomoci, pričom používala 

nástroje EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, aby sa zabezpečilo, že krajiny EÚ nepomáhajú 

vybraným nadnárodným spoločnostiam vyhýbať sa plateniu ich spravodlivého podielu na 

daniach. 

Jedným z hlavných úspechov v oblasti politiky hospodárskej súťaže v roku 2014 bolo prijatie 

smernice o žalobách o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel
3
. Komisia ju 

predložila v júni 2013, smernica bola prijatá a nadobudla účinnosť v roku 2014. Členské štáty 

majú na jej implementáciu lehotu do 27. decembra 2016. Vďaka smernici sa uľahčí 

európskym občanom a spoločnostiam prijímať účinné odškodnenie za ujmu spôsobenú 

porušovaním antitrustových pravidiel, napr. kartelmi alebo zneužívaním dominantného 

postavenia na trhu. Smernica je prvá legislatívna iniciatíva prijatá prostredníctvom riadneho 

legislatívneho postupu v oblasti politiky hospodárskej súťaže a predstavuje míľnik v dialógu 

o hospodárskej súťaži medzi Komisiou a ostatnými inštitúciami EÚ. 

2. DOSIAHNUŤ PREPOJENÝ JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH 

Digitálna ekonomika má nesmierny význam pre budúci rast a konkurencieschopnosť Európy. 

Dokončenie jednotného digitálneho trhu by stimulovalo inovácie a rast v mnohých ďalších 

odvetviach, ako je napríklad energetika, doprava, verejné služby, zdravie a vzdelávanie
4
. 

Skutočný jednotný digitálny trh by takisto vytváral rast v nových odvetviach a vysokokvalitné 

pracovné miesta. Čím viac postupuje integrácia jednotného digitálneho trhu, o to viac je 

potrebné, aby politika hospodárskej súťaže EÚ zabezpečila spravodlivé a rovnaké digitálne 

podmienky v celej EÚ. 

Kladenie základov jednotného digitálneho trhu: podpora rozvoja infraštruktúry 

a konkurenčných trhov pre širokopásmové a telekomunikačné siete 

Digitalizácia nášho hospodárstva si vyžaduje značné investície do vysokorýchlostných sietí 

(ďalej len „siete ďalšej generácie“). Hospodárska súťaž a spotrebiteľský dopyt boli a sú 

významnými hnacími motormi investícií a schémy členských štátov prispeli k podpore 

obnovy a modernizácie infraštruktúry. Pretože existuje zlyhanie trhu v oblasti jednotného 

zavádzania širokopásmových sietí na všetkých územiach, štátna pomoc bude v nej naďalej 

zohrávať dôležitú úlohu. Za posledné tri roky Komisia schválila štátnu pomoc pre oblasť 

širokopásmového pripojenia vo výške viac ako 10 miliárd EUR. Táto suma však nezahŕňa 

všetky štátne podpory pre tento sektor, keďže nie na všetky štátne opatrenia sa vzťahuje 

definícia štátnej pomoci podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ. EÚ poskytuje dodatočné 

financovanie popri financovaní členskými štátmi. 

                                                            
3  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách 

upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení 

práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie, Ú. v. EÚ L 349, 5.12.2014, s. 1, dostupná na: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL 2014_349_R_0001&from=EN 
4  Pozri napr. štúdiu „Uvoľnenie potenciálu rastu IKT v Európe: možnosti pre ľudí a podniky" (2013), ktorú 

vypracovala výskumná asociácia The Conference Board pre Európsku komisiu, dostupná na: 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/new-study-unlocking-ict-growth-potential-europe-enabling-

people-and-businesses  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_349_R_0001&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_349_R_0001&from=EN
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/new-study-unlocking-ict-growth-potential-europe-enabling-people-and-businesses
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/new-study-unlocking-ict-growth-potential-europe-enabling-people-and-businesses
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Takéto verejné investície však musia byť pozorne nasmerované do tých oblastí, ktoré nie sú 

zabezpečené trhom; inak hrozí riziko vytlačenia súkromných investícií. Kontrola štátnej 

pomoci je tiež potrebná na to, aby sa zabezpečilo rešpektovanie zásady technologickej 

neutrality. Konkrétne: úspešné technológie by sa nemali vopred stanovovať v rámci verejnej 

intervencie, ale by o nich mali rozhodovať užívatelia na základe ich prínosu a kvality – 

t. j. v rámci hospodárskej súťaže na trhu. Pravidlá štátnej pomoci sa nedávno preskúmali 

s cieľom poskytnúť primeraný analytický rámec. Nový rámec štátnej pomoci zahŕňa 

usmernenia pre širokopásmové siete z roku 2013
5
, ktoré zosúlaďujú pravidlá štátnej pomoci 

na pomoc na širokopásmové pripojenie s cieľmi digitálnej agendy a so všeobecným 

nariadením o skupinových výnimkách
6
 (GBER) prijatom v roku 2014, ktoré zahŕňa pomoc 

pre širokopásmové infraštruktúry. 

Komisia takisto zabezpečuje, že širokopásmové a mobilné siete zostávajú otvorené 

a konkurencieschopné, čo je podmienka sine qua non pre budovanie dynamického jednotného 

digitálneho trhu. Komisia po hĺbkovom vyšetrovaní uložila v októbri spoločne a nerozdielne 

pokutu vo výške takmer 39 miliónov EUR spoločnosti Slovak Telekom a jej materskej 

spoločnosti Deutsche Telekom za zneužívanie dominantného postavenia na trhu počas vyše 

piatich rokov, ktorého cieľom bolo v rozpore s antitrustovými pravidlami EÚ vytlačiť 

konkurentov z trhu so širokopásmovými službami na Slovensku
7
. Komisia dospela najmä 

k záveru, že Slovak Telekom svojim konkurentom odmietol poskytnúť uvoľnený prístup 

k účastníckemu vedeniu a v prípade alternatívnych prevádzkovateľov zaviedol stláčanie 

marže. Spoločnosť Deutsche Telekom dostala aj dodatočnú pokutu vo výške 31 miliónov 

EUR, ktorej cieľom bolo zabezpečiť dostatočne odrádzajúci účinok a potrestať opakované 

zneužívanie dominantného postavenia (opakované porušenie predpisov) vzhľadom na to, že 

pokuta za stláčanie marže na trhoch so širokopásmovým pripojením v Nemecku jej bola 

uložená už v roku 2003
8
. 

Zdravá hospodárska súťaž na trhu mobilných telekomunikácií je mimoriadne dôležitá pre 

európskych spotrebiteľov, ktorí by mali naďalej využívať lepšie služby za atraktívne ceny. 

V lete 2014 Komisia podmienečne schválila po dôkladnom vyšetrovaní dve koncentrácie 

medzi prevádzkovateľmi mobilných sietí: jednu v Írsku (Hutchison 3G UK/Telefónica Írsko)
9
 

a druhú v Nemecku (Telefónica Deutschland/E-Plus)
10

. Opravné prostriedky v týchto 

prípadoch zabezpečili, aby sa zachovala hospodárska súťaž medzi účastníkmi trhu, a to tak 

prostredníctvom vstupu na trh alebo expanziou tzv. prevádzkovateľov mobilných virtuálnych 

sietí – teda subjektov, ktoré nie sú vlastníkmi siete, ale používajú sieť iného prevádzkovateľa 

s cieľom poskytovať služby zákazníkom –, ako aj ponechaním priestoru pre nových 

prevádzkovateľov siete na vstup na trh v budúcnosti. 

                                                            
5  Oznámenie Komisie – Usmernenia EÚ pre uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym 

zavádzaním širokopásmových sietí, Ú. v. EÚ C 25, 26.1.2013, s. 1, dostupné na: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:sk:PDF 
6  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné 

s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, p. 1, dostupné na: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN  
7  Vec AT.39523, Slovak Telekom, rozhodnutie Komisie z 15. októbra 2014, dostupné na: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39523  
8  Veci AT.37451, AT.37578, AT. 37579 Deutsche Telekom AG, rozhodnutie Komisie z 21. mája 2003, 

dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003D0707  
9  Vec M.6992, Hutchison 3G UK/Telefónica Írsko, rozhodnutie Komisie z 28. mája 2014, dostupné na: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6992  
10  Vec M.7018, Telefónica Deutschland/E-Plus, rozhodnutie Komisie z 2. júla 2014, dostupné na: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39523  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:sk:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39523
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003D0707
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6992
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6992
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7018
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Držať krok s vývojom: opatrenia politiky hospodárskej súťaže pre inteligentné zariadenia 

a online služby 

Inteligentné mobilné zariadenia sa stávajú čoraz dôležitejšími v rámci digitálneho 

hospodárstva. V roku 2014 malo po prvýkrát prístup na internet viac užívateľov 

prostredníctvom inteligentných mobilných zariadení ako prostredníctvom osobného počítača. 

V tejto oblasti Komisia začala predbežné vyšetrovanie týkajúce sa obchodných postupov 

spoločnosti Google so zreteľom na mobilný operačný systém Android na základe sťažností 

týkajúcich sa prípadného zneužívania dominantného postavenia. Android spoločnosti Google 

je hlavný operačný systém pre smartfóny. 

V októbri Komisia schválila podľa nariadenia EÚ o fúziách navrhovanú akvizíciu spoločnosti 

WhatsApp spoločnosťou Facebook. Obe spoločnosti, Facebook (prostredníctvom aplikácie 

Facebook Messenger) a WhatsApp, poskytujú aplikácie pre smartfóny, ktoré spotrebiteľom 

umožňujú komunikovať prostredníctvom zaslania textu, fotografií, hlasových a obrazových 

správ. Fúzia bola schválená bez podmienok, najmä vzhľadom na dynamickú povahu trhu, nízke 

prekážky vstupu a dostatočnú zostávajúcu hospodársku súťaž
11

. Vyšetrovanie Komisie bolo 

zamerané na tri oblasti: súkromné komunikačné služby, sociálne siete a online reklamné služby. 

Dôležitým prvkom v oblasti inteligentných mobilných zariadení sú postupy určovania noriem 

a interoperabilita. V tomto kontexte Komisia prijala v apríli dve dôležité rozhodnutia 

o presadzovaní patentov nevyhnutných pre normu (SEP): rozhodnutie o zákaze voči 

spoločnosti Motorola Mobility
12

 a rozhodnutie o záväzkoch týkajúce sa spoločnosti 

Samsung
13

. Patenty nevyhnutné pre normu sú patenty nevyhnutné pre implementáciu 

špecifickej odvetvovej normy. Je technicky nemožné vyrobiť výrobok, ktorý má spĺňať 

normu, ako napr. smartfón, bez použitia technológie chránenej patentmi nevyhnutnými pre 

normu. Ako protihodnotu za zaradenie patentov do príslušných noriem sa spoločnosti 

Samsung a Motorola zaviazali poskytovať licenciu na ich používanie za spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných podmienok (tzv. podmienky FRAND). Cieľom Komisie je 

zabezpečiť maximalizáciu výhod štandardizácie a súčasne zaistiť spravodlivú odmenu pre 

držiteľov duševného vlastníctva. 

Presadzovať antitrustové pravidlá v oblasti patentov nevyhnutných pre normu (SEP) 

V rozhodnutí o zákaze voči spoločnosti Motorola Mobility Komisia konštatovala, že Motorola zneužila svoje 

dominantné postavenie tým, že sa usilovala o vydanie súdneho príkazu s platnosťou v Nemecku voči spoločnosti 

Apple na základe patentov nevyhnutných pre normu, hoci spoločnosť Apple bola ochotná prijať licencie 

a licenčné podmienky stanovené nemeckým súdom. 

V podobnom prípade Komisia vyhlásila za právne záväzné záväzky, ktoré ponúkla spoločnosť Samsung, 

s cieľom riešiť obavy o hospodársku súťaž, ktoré uviedla Komisia v oznámení námietok z decembra 2012. 

V rámci týchto záväzkov sa spoločnosť Samsung zaväzuje, že po dobu piatich rokov nebude na základe svojich 

patentov nevyhnutných pre normu, a to ani súčasných ani budúcich, ktoré súvisia s technológiami používanými 

v smartfónoch a tabletoch, žiadať o vydanie súdnych príkazov v Európskom hospodárskom priestore voči 

nijakému prípadnému držiteľovi licencie, ktorý bude súhlasiť s dodržiavaním osobitného postupu pre určenie 

spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok licenčných poplatkov nezávislou treťou stranou. 

                                                            
11  Vec M.7217, Facebook/WhatsApp, rozhodnutie Komisie z 3. októbra 2014, dostupné na: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7217  
12  Vec AT.39985, Motorola – presadzovanie patentov nevyhnutných pre normu GPRS, rozhodnutie Komisie 

z 29. apríla 2014, dostupné na: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39985  
13  Vec AT.39939, Samsung – presadzovanie patentov nevyhnutných pre normu UMTS, rozhodnutie Komisie 

z 29. apríla 2014, dostupné na: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7217
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39985
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39939
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Uvedené rozhodnutia poskytujú usmernenie pre všetky zainteresované strany, pokiaľ ide o výklad antitrustových 

pravidiel EÚ v oblasti vzájomného pôsobenia patentového práva, práva hospodárskej súťaže a štandardizácie. 

Prebiehajúce vyšetrovania v sektore zahŕňajú údajne zneužívajúce postupy spoločnosti 

Qualcomm, hlavného vývojára výrobkov a služieb v oblasti bezdrôtových technológií. 

Príslušné výrobky sú komunikačné čipové sady používané v mobilných telefónoch 

a zariadenia na mobilné širokopásmové pripojenie. Vyšetrovaním, ktoré je stále v počiatočnej 

fáze, Komisia posilňuje svoj záväzok zabezpečiť hospodársku súťaž na trhoch. 

V čoraz významnejšej oblasti elektronických služieb Komisia pokračovala vo vyšetrovaní 

určitých obchodných postupov spoločnosti Google
14

. Komisia prešetruje obavy, že 

spoločnosť Google môže zneužívať dominantné postavenie na trhoch pre internetové 

vyhľadávanie, kontextovú reklamu a sprostredkovanie kontextovej reklamy (t. j. zobrazenie 

kontextovej reklamy Google na partnerských webových sídlach) v Európskom hospodárskom 

priestore. Obvinenia týkajúce sa iných aspektov súvisiacich s vyhľadávačmi, ako napríklad 

ochrana súkromia a mediálny pluralizmus, nie sú predmetom vyšetrovania, ktoré sa 

sústreďuje výlučne na otázky súvisiace s hospodárskou súťažou. 

Jednotný digitálny trh si vyžaduje aj bezpečné a účinné platby online. Hlavným prostriedkom 

platieb online sú v súčasnosti platobné karty, hoci na trhoch sa vynárajú nové metódy. Čo sa 

týka platobných kariet, Komisia pokračuje v úsilí znížiť v rámci pravidiel hospodárskej 

súťaže výmenné poplatky (pozri oddiel o finančných službách). Na konci roku 2014 sa tiež 

dosiahla politická dohoda o nariadení o výmennom poplatku, ktorým sa zavedú nižšie 

výmenné poplatky pre spotrebiteľské kartové platby (a mobilné a internetové platby 

prostredníctvom spotrebiteľských kariet) na úrovne, ktoré boli takisto dohodnuté 

medzinárodnými režimami platobných kariet ako záväzkami v antitrustových konaniach na 

presadzovanie právnych predpisov. 

Kombinovať presadzovanie regulácie a pravidiel hospodárskej súťaže v oblasti duševného 

vlastníctva: vývoj v oblasti autorských práv, digitálneho obsahu a dohôd o transfere 

technológií 

Komisia skúma legislatívny rámec EÚ o autorských právach s cieľom zabezpečiť, aby spĺňal 

svoj účel v digitálnej ére. Autorské práva majú kľúčový význam pre vytvorenie jednotného 

digitálneho trhu: politici musia zaistiť, aby systém práv, obmedzení práv a presadzovania 

zostal naďalej primeraný a bol prispôsobený novému prostrediu. Diskutované otázky zahŕňajú 

teritorialitu autorského práva a možné spôsoby, ako prekonať jej negatívny vplyv na jednotný 

trh. 

V januári 2014 Komisia začala konania vo veci formálneho zisťovania proti niekoľkým 

hlavným americkým filmovým štúdiám a európskym prevádzkovateľom plateného 

televízneho vysielania. V týchto konaniach Komisia skúma, či určité ustanovenia týkajúce sa 

vysielania satelitnej platenej televízie a online platenej televízie bránia spotrebiteľom 

v cezhraničnom prístupe k obsahu platenej televízie
15

. 

                                                            
14  Podrobnejšie informácie o obsahu a postupu vyšetrovania voči spoločnosti Google pozri na: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740  
15  Vec AT.40023, Cezhraničný prístup k obsahu platenej televízie, pozri IP/14/15 z 13. januára 2014, dostupné 

na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-15_en.htm 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-15_en.htm


 

7 

 

Pomôcť šíreniu inovácií: nové antitrustové pravidlá o dohodách o transfere technológií 

V marci Komisia prijala nové pravidlá na posudzovanie dohôd o transfere technológií podľa antitrustových 

pravidiel EÚ. Pozostávajú z revidovaného nariadenia o skupinových výnimkách transferu technológií 

(nariadenie TTBER), ktoré oslobodzuje určité licenčné dohody od článku 101 ZFEÚ, a z usmernení o transfere 

technológií, ktoré poskytujú ďalšie usmernenia o uplatňovaní pravidiel16. Nové pravidlá nahrádzajú 

predchádzajúce nariadenie TTBER a usmernenia z 1. mája 2014. 

Licenčné dohody môžu prinášať úžitok ekonomike niekoľkými spôsobmi, pretože: i) prispievajú k šíreniu 

inovácie, ii) umožňujú spoločnostiam ponúkať nové výrobky a služby, iii) podporujú následné inovácie, 

iv) posilňujú stimuly pre výskum a vývoj vytváraním dodatočných zdrojov príjmu na kompenzáciu nákladov. 

Revidovaný režim naďalej odráža skutočnosť, že poskytovanie licencií vo väčšine prípadov podporuje 

hospodársku súťaž. Nové pravidlá poskytujú lepšie usmernenia pre podniky o poskytovaní licencií spôsobmi, 

ktoré stimulujú inovácie a zachovávajú rovnaké podmienky na jednotnom trhu. 

3. ZLEPŠIŤ FUNGOVANIE TRHOV S ENERGIOU 

Energia je základným vstupom pre všetky hospodárske sektory a predstavuje významný 

výdavok pre domácnosti EÚ. Trhy s energiou čelia v súčasnosti veľmi vážnym výzvam: 

neúplná integrácia trhu, vysoké maloobchodné ceny, eliminácia emisií uhlíka a bezpečnosť 

dodávok patria medzi najdôležitejšie z nich. Vo svojich politických usmerneniach vyzval 

predseda Juncker reformovať a reorganizovať európsku energetickú politiku tak, aby sa 

vytvorila nová európska energetická únia, zameriavajúc sa na potrebu diverzifikovať 

energetické zdroje EÚ, zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov, zlepšiť energetickú 

efektívnosť a znížiť energetickú závislosť viacerých krajín EÚ. Politika hospodárskej súťaže 

prispeje k dosiahnutiu týchto cieľov. 

Smerovať verejnú pomoc na posilnenie vnútorného trhu s energiou 

V apríli 2014 Komisia prijala nové usmernenia o štátnej pomoci na ochranu životného 

prostredia a v energetike (EEAG)
17

, ktoré nadobudli účinnosť v júli. 

Presadzovať ciele v oblasti klímy a investícií do infraštruktúry: energetické a environmentálne 

usmernenia štátnej pomoci (EEAG) 

Nové usmernenia opisujú, ako bude Komisia posudzovať, ako členské štáty podporujú opatrenia zamerané, 

okrem iného, na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2020; zároveň sú venované riešeniu 

narušení trhu, ktoré môžu vyplývať napríklad z dotácií na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Na tento účel 

usmernenia podporujú postupný posun k trhovo založenej podpore obnoviteľných zdrojov energie. Stanovujú 

takisto kritériá, ako môžu členské štáty oslobodiť podniky s vysokou spotrebou energie, ktoré sú obzvlášť 

vystavené medzinárodnej konkurencii, od financovania podpory obnoviteľných zdrojov energie. 

Nové usmernenia obsahujú okrem toho kritériá, ktoré zabezpečujú, že dotácie na energetickú infraštruktúru 

minimalizujú narušenia, zameriavajúc sa na projekty, ktoré zlepšujú cezhraničné toky energie a podporujú 

infraštruktúru v menej rozvinutých regiónoch Európy. Ďalším novým prvkom je povoliť pomoc na zabezpečenie 

primeranej výroby elektrickej energie spôsobom minimalizujúcim narušenie trhu, keď existuje reálne riziko 

nedostatočnej kapacity na výrobu elektrickej energie. 

                                                            
16  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 316/2014 z 21. marca 2014 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie na kategórie dohôd o transfere technológií, Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 17, 

dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014. 093.01.0017.01.SLK 

a Oznámenie Komisie – Usmernenia o uplatňovaní článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na 

dohody o transfere technológií, Ú. v. EÚ C 89, 28.3.2014, s. 3, dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0328(01)&from=EN  
17  Oznámenie Komisie – Usmernenia o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia a v energetike na roky 

2014 – 2020, Ú. v. EÚ C 200, 28.6.2014, s. 1, dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX: 52014XC0628(01)&from=EN  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.093.01.0017.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0328(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0328(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=EN
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Komisia tiež zjednodušila postupy na vykonávanie určitých opatrení štátnej pomoci, vrátane 

niekoľkých kategórií opatrení v oblasti životného prostredia a energetiky v revidovanom 

všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách (GBER)
18

. Uľahčí a urýchli to prácu 

verejných orgánov pri vykonávaní týchto opatrení, pretože nepotrebujú získať predchádzajúci 

súhlas Komisie. Nové všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách zahŕňa opatrenia, ako 

napríklad (za určitých podmienok) pomoc na energetickú infraštruktúru, projekty energetickej 

účinnosti budov, prevádzkovú pomoc na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie, 

dekontamináciu znečistených lokalít, recyklácia odpadu a opätovné použitie. 

Nové environmentálne a energetické usmernenia neobsahujú pravidlá pomoci na jadrovú 

energiu, ktorá sa musí hodnotiť priamo podľa ustanovení zmluvy o štátnej pomoci. Komisia 

preskúmala plány Spojeného kráľovstva na podporu výstavby a prevádzky novej jadrovej 

elektrárne v Hinkley Point v grófstve Somerset a zistila, že sú v súlade s pravidlami zmluvy 

o štátnej pomoci
19

. Počas podrobného prešetrovania sa Spojené kráľovstvo dohodlo na 

značnej zmene podmienok financovania projektu a preukázalo, že podpora bude riešiť 

skutočné zlyhanie trhu. V dôsledku toho poskytnutá štátna pomoc je primeraná sledovanému 

cieľu a minimalizuje narušenie hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. 

Vytvoriť európsku energetickú úniu na základe prijateľných cien energie a bezpečnosti 

dodávok 

Opatrenia na presadzovanie antitrustových predpisov prispeli najmä k boju proti vysokým 

cenám energie tým, že riešili segmentáciu trhov a zneužívanie alebo tajné dohody, najmä na 

východoeurópskych a stredoeurópskych trhoch. V marci 2014 Komisia prijala dve 

rozhodnutia týkajúce sa energetických búrz, čo sú organizované trhy pre obchodovanie 

s elektrinou a sú rozhodujúcim faktorom pre efektívne fungovanie trhov s elektrickou 

energiou. 

V prvom prípade Komisia uložila pokutu dvom spotovým energetickým burzám, EPEX Spot 

a Nord Pool Spot (NSP), za to, že sa dohodli, že si nebudú navzájom konkurovať službami 

v oblasti spotových obchodov s elektrinou v Európskom hospodárskom priestore
20

. Spotové 

obchodovanie znamená obchodovanie v krátkodobom horizonte, napríklad v ten istý deň 

alebo na nasledujúci deň. Porušenie sa uskutočnilo v rokoch 2011 – 2012 a skončilo sa, keď 

Komisia a Dozorný orgán EZVO vykonali neohlásené inšpekcie v priestoroch spoločností. 

V druhej veci išlo o rumunskú energetickú burzu OPCOM. Komisia uložila pokutu burze 

OPCOM za zneužívanie dominantného postavenia na rumunskom trhu tým, že bránila 

obchodníkom so sídlom v EÚ mimo Rumunska pripojiť sa na spotové trhy rumunskej 

energetickej burzy, vytvárajúc tak umelú prekážku vstupu počas obdobia viac ako päť rokov
21

. 

Dňa 12. augusta Komisia zaslala oznámenie o výhradách spoločnosti Bulharský energetický 

holding (BEH) pre podozrenie zo zneužívania dominantného postavenia na bulharskom 

                                                            
18  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné 

s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, p. 1, dostupné na: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN  
19  Vec SA.34947, UK – podpora jadrovej elektrárni Hinkley Bod C, pozri IP/14/1093 z 8. októbra 2014, 

dostupné na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1093_en.htm 
20  Vec AT.39952, Energetické burzy, rozhodnutie Komisie z 5. marca 2014, dostupné na: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39952  
21  Vec AT.39984, OPCOM/Rumunská energetická burza, rozhodnutie Komisie z 5. marca 2014, dostupné na: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39984  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1093_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39952
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39984
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veľkoobchodnom trhu s elektrickou energiou
22

. Komisia mala obavy, že BEH, ktorý je 

vertikálne integrovanou energetickou spoločnosťou v štátnom vlastníctve v Bulharsku, by 

mohol narušovať hospodársku súťaž na neregulovanom veľkoobchodnom trhu s elektrickou 

energiou v Bulharsku ukladaním územného obmedzenia, kam sa môže znovu predať ním 

dodávaná elektrická energia. Takéto správanie, ak by k nemu došlo, by mohlo prípadne 

narúšať rozdelenie elektrickej energie v rámci jednotného trhu, ovplyvňujúc likviditu 

a účinnosť trhov s elektrinou a zvyšujúc umelé prekážky obchodu medzi Bulharskom a inými 

členskými štátmi. 

V samostatnom vyšetrovaní Komisia zisťuje, či spoločnosť BEH, jeho dcérska spoločnosť pre 

dodávky plynu Bulgargaz a jeho dcérska spoločnosť pre plynárenskú infraštruktúru 

Bulgartransgaz by mohli byť prekážkou pre prístup kľúčových konkurentov do plynárenských 

infraštruktúr v Bulharsku, porušujúc antitrustové pravidlá EÚ
23

. 

Komisia takisto pokračovala v prešetrovaní spoločnosti Gazprom, pokiaľ ide o cenové 

praktiky a prípadné rozdelenie trhov v rámci jej dodávok zemného plynu do strednej 

a východnej Európy
24

. Iné práve prebiehajúce prešetrovanie skúma prípadné nezákonné 

praktiky týkajúce sa referenčných cien olejov a biopalív stanovené agentúrou Platts
25

. 

Komisia je naďalej ostražitá, pokiaľ ide o energetické trhy, aj pomocou nástrojov o štátnej 

pomoci a o preskúmaní koncentrácií. Predovšetkým zabezpečuje, aby sa silní aktéri 

v počiatočnej časti dodávateľského reťazca neusilovali integrovať aktérov na konci 

dodávateľského reťazca a tým nadmerne posilniť svoju kontrolu nad celým hodnotovým 

reťazcom. Napríklad sa uskutočnilo dôkladné vyšetrovanie navrhovanej akvizície spoločnosti 

Dalkia, poskytovateľa služieb v oblasti správy a údržby nehnuteľností, francúzskou štátnou 

energetickou spoločnosťou EDF. Komisia ju schválila bez výhrad, keď sa ubezpečila, že EDF 

nerozšíri svoje dominantné postavenie v oblasti dodávok elektrickej energie do oblasti správy 

a údržby nehnuteľností
26

. V oblasti štátnej pomoci Komisia schválila v júli 2014 opatrenie 

Spojeného kráľovstva na zabezpečenie primeranosti výroby elektrickej energie 

prostredníctvom celotrhového kapacitného mechanizmu
27

. 

4. VYBUDOVAŤ SPRAVODLIVEJŠÍ A TRANSPARENTNEJŠÍ FINANČNÝ 

SEKTOR NA PODPORU RASTU 

Hlavnou prioritou Komisie od začiatku krízy bolo presadzovať pravidlá hospodárskej súťaže 

v odvetví finančných služieb. Veľa práce sa vykonalo na zlepšenie regulácie bánk a dohľadu 

nad nimi, ako aj zabezpečenie správneho fungovania bankového sektora pri poskytovaní 

finančných prostriedkov na hospodárske činnosti. Politika hospodárskej súťaže zohráva 

ústrednú rolu pri dosahovaní transparentnejšieho a stabilnejšieho finančného systému. 

                                                            
22  Vec AT.39767, BEH – elektrická energia, pozri IP/14/922 z 12. augusta 2014, dostupné na: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-922_en.htm  
23  Vec AT.39849, BEH – plyn, pozri IP/13/656 z 5. júla 2013, dostupné na: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-13-656_en.htm 
24  Vec AT.39816, Nové dodávky zemného plynu v strednej a východnej Európe, pozri IP/12/937 zo 

4. septembra 2012, dostupné na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-937_en.htm?locale=en 
25  Vec AT.40054, Trhy s ropou a palivami, pozri MEMO/13/435 z 14. mája 2013, dostupné na: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-435_en.htm a MEMO/14/581 z 9. októbra 2014, dostupné 

na: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-581_en.htm 
26  Vec M.7137, EDF/Dalkia en France, rozhodnutie Komisie z 25. júna 2014, dostupné na: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7137  
27  Vec SA.35980, Spojené kráľovstvo – kapacitný trh, pozri IP/14/865 z 23. júla 2014 dostupné na: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-865_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-922_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-656_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-656_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-937_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-435_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-581_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7137
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-865_en.htm
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Silnejší a stabilnejší bankový sektor na podporu hospodárskej obnovy 

Na riešenie výzvy obnoviť finančnú stabilitu v eurozóne zaviedla Komisia v roku 2012 

bankovú úniu. 

Dobudovať bankovú úniu 

V roku 2014 sa podarilo dosiahnuť významný pokrok. Od 4. novembra 2014 sa stal plne funkčným jednotný 

mechanizmus dohľadu (JMD) pre banky v eurozóne. JMD je nový systém dohľadu nad bankami v členských 

štátoch eurozóny a vo všetkých štátoch, ktoré sa rozhodnú vstúpiť do bankovej únie. Jeho úlohou je kontrolovať, 

či banky dodržiavajú európske bankové predpisy, a včas riešiť problémy. Európska centrálna banka priamo 

dohliada na 120 najväčších bankových skupín, ktoré predstavujú 82 % aktív bankového sektora eurozóny. 

Vnútroštátne orgány dohľadu naďalej monitorujú zvyšné banky v úzkej spolupráci s ECB. JMD vykonal 

komplexné posúdenie pozostávajúce z posúdenia kvality aktív a zo stresového testu (tento test koordinoval 

Európsky orgán pre bankovníctvo, EBA) s cieľom získať úplný obraz o bankách, ktoré sa nachádzajú pod jeho 

dozorom. 

JMD je spolu s jednotným mechanizmom riešenia krízových situácií (SRM) jedným z dvoch pilierov bankovej 

únie EÚ. Nariadenie, ktorým sa zriadil SRM, prijal Európsky parlament v apríli 2014. Je uplatniteľné pre 

eurozónu a pre ostatné krajiny, ktoré sa budú chcieť k nej pripojiť, a nadobudlo platnosť 1. januára 2015. 

Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií dopĺňa jednotný mechanizmus dohľadu (SSM) a zabezpečuje, 

že ak sa banka podliehajúca jednotnému mechanizmu dohľadu dostane do vážnych ťažkostí, riešenie jej krízovej 

situácie je možné riadiť efektívne pri minimálnych nákladoch pre daňových poplatníkov a reálnu ekonomiku. 

Pravidlá štátnej pomoci sa naďalej uplatňujú, a to tak mimo mechanizmu, ako aj v rámci neho, vrátane využitia 

vnútroštátnych fondov na riešenie krízových situácií a budúceho jednotného fondu na riešenie krízových situácií 

s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie a rovnaké podmienky na jednotnom trhu. 

Kontrola štátnej pomoci naďalej zabezpečovala jednotnú politickú reakciu na finančné výzvy, 

výrazne prispievajúc k obmedzeniu narušení hospodárskej súťaže na jednotnom trhu 

a súčasne znižujúc využívanie peňazí daňových poplatníkov na nevyhnutné minimum. 

V roku 2014 Komisia prijala niekoľko rozhodnutí o jednotlivých bankách, ako aj o systémoch 

záruk a podpory likvidity. Komisia okrem toho pokračovala v hodnotení niekoľkých 

rozvojových bánk, ktoré získali dôležitosť vzhľadom na obmedzenia poskytovania úverov 

komerčnými bankami po kríze. Cieľom pravidiel štátnej pomoci je zabezpečiť, aby rozvojové 

banky plnili svoju úlohu prispievať k európskej agende rastu bez neoprávneného narušenia 

hospodárskej súťaže. Napríklad vo veci britskej podnikateľskej banky British Business Bank 

(BBB) schválila Komisia integrovaný subjekt na riadenie prístupu MSP k finančným 

programom v Spojenom kráľovstve
28

. V Portugalsku schválila Komisia založenie rozvojovej 

finančnej inštitúcie Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD)
29

, ako aj prvú fázu jej 

prevádzky. IFD bude riadiť a usmerňovať európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) 

pridelené Portugalsku na finančné obdobie 2014 – 2020, ako aj úhrady z programov 

financovaných z EŠIF. 

Kontrola štátnej pomoci bola takisto osobitne dôležitá v kontexte hospodárskych a finančných 

programov v Grécku, na Cypre a v Portugalsku (Portugalsko vystúpilo z tohto programu 

v máji), ako aj v Írsku a Španielsku, ktoré dostávali finančnú pomoc do roku 2013. 

                                                            
28  Vec SA.36061, Spojené kráľovstvo – podnikateľská banka, rozhodnutie Komisie z 15. októbra 2014, 

dostupné na: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36061 
29  Vec SA.37824, Portugalská rozvojová finančná inštitúcia, rozhodnutie Komisie z 28. októbra 2014, 

dostupné na: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37824 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36061
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37824
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Zvýšiť transparentnosť na trhoch s finančnými nástrojmi: opatrenia na presadzovanie práva 

a regulačné úsilie 

V októbri Komisia prijala dve dôležité rozhodnutia vo veci kartelov týkajúce sa úrokových 

derivátov vo švajčiarskych frankoch. Jedno rozhodnutie sa týkalo dvoch bánk, RBS a JP 

Morgan, ktoré vytvorili nezákonný bilaterálny kartel s cieľom ovplyvňovať referenčnú 

úrokovú sadzbu LIBOR pre švajčiarsky frank od marca 2008 do júla 2009
30

. Komisia uložila 

pokuty v celkovej výške takmer 62 miliónov EUR. V inom rozhodnutí dostali banky RBS, 

UBS, JP Morgan a Crédit Suisse pokutu v celkovej výške 32 miliónov EUR za vytvorenie 

kartelu v oblasti rozpätí medzi nákupnou a predajnou cenou úrokových derivátov 

v švajčiarskych frankoch v Európskom hospodárskom priestore
31

. V oboch prípadoch sa 

banky dohodli na vysporiadaní s Komisiou. Komisia prijala ďalšie dve rozhodnutia vo veci 

kartelov týkajúcich sa manipulácie s finančnými referenčnými hodnotami v roku 2013
32

. 

V oblasti finančnej regulácie bola v máji prijatá smernica o trhoch s finančnými nástrojmi 

(MiFID II)
33

 a nariadenie o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFIR)
34

. Takéto opatrenia sú 

súčasťou agendy o rozpočtových pravidlách EÚ, ktorá sa sústreďuje na reformu finančného 

sektora EÚ a predstavuje plnenie záväzkov prijatých v rámci G 20 s cieľom riešiť menej 

regulované časti finančného systému. Nové pravidlá sa usilujú zefektívniť finančné trhy, 

spraviť ich odolnejšími a transparentnejšími. Prispejú takisto k zlepšeniu podmienok 

hospodárskej súťaže v oblasti obchodovania a zúčtovania finančných nástrojov, a to 

zavedením harmonizovaného systému EÚ pre nediskriminačný prístup k obchodnými 

miestam, ústredným protistranám a referenčným hodnotám na účely obchodovania 

a zúčtovania. 

Podporiť zdravú hospodársku súťaž v sektore platieb v prospech európskych spotrebiteľov 

Platby kartou zohrávajú kľúčovú rolu v bežných, cezhraničných a nákupoch online. Európski 

spotrebitelia a podniky realizujú viac ako 40 % bezhotovostných platieb prostredníctvom 

platobných kariet. Narušenia hospodárskej súťaže v oblasti platieb môžu preto prekážať 

fungovaniu jednotného trhu a spôsobovať výraznú ujmu európskym spotrebiteľom. 

Presadzovanie antitrustových pravidiel sa neustále pasuje s protisúťažnými obchodnými 

modelmi založenými na multilaterálnych výmenných poplatkoch (MVP). Ide o medzibankové 

poplatky, ktoré platia banky maloobchodníkov bankám držiteľov kariet. Banky 

maloobchodníkov bežne prenášajú tieto náklady na maloobchodníkov a títo ich zase prenášajú 

na svojich zákazníkov prostredníctvom vyšších cien za tovar a služby, ktoré predávajú. 

                                                            
30  Vec AT.39924, Úrokové deriváty vo švajčiarskych frankoch, rozhodnutie Komisie z 21. októbra 2014, pozri 

IP/14/1189, dostupné na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1189_en.htm 
31  Vec AT.39924, Úrokové deriváty vo švajčiarskych frankoch, rozhodnutie Komisie z 21. októbra 2014, pozri 

IP/14/1190, dostupné na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1190_en.htm 
32  V decembri 2013 Komisia uložila pokutu ôsmim bankám v celkovej výške 1,7 miliardy EUR za účasť na 

karteloch na trhoch s finančnými derivátmi v rámci konania o urovnaní. Komisia takisto začala v marci 

2013 konanie proti spoločnostiam Crédit Agricole, HSBC a JPMorgan pre podozrenie z účasti na karteli 

úrokových derivátov v eurách. Toto vyšetrovanie pokračuje podľa štandardného postupu. Oznámenie 

námietok bolo týmto trom bankám zaslané 20. mája 2014. 
33  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, 

ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ, Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349, dostupná 

na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0065&from=EN  
34  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými 

nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84, dostupné na: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0600&from=SK  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1189_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1190_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0065&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0600&from=SK
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Vo februári Komisia oznámila právnu záväznosť záväzkov, ktoré ponúkla spoločnosť Visa 

Europe s cieľom výrazne znížiť multilaterálne výmenné poplatky za platby kreditnou kartou, 

ako aj reformovať pravidlá na uľahčenie cezhraničnej hospodárskej súťaže
35

. Stanovila strop 

multilaterálnych výmenných poplatkov pre všetky transakcie so spotrebiteľskými kreditnými 

kartami na 0,3 %, čo predstavuje zníženie o 40 až 60 %
36

. Spoločnosť Visa Europe sa takisto 

zaviazala uplatňovať znížené cezhraničné medzibankové poplatky (0,3 % v prípade kreditných 

a 0,2 % v prípade debetných transakcií), keď maloobchodníci ponúkajú služby v iných 

krajinách. Existujúci systém by od nich vyžadoval aplikovať miestne sadzby v krajine, v ktorej 

službu poskytujú; zdá sa, že by to umelo rozdeľovalo jednotný trh. Komisia pokračuje v konaní 

proti spoločnostiam Visa Inc. a Visa International, pokiaľ ide o medziregionálne 

(medzinárodné) medzibankové poplatky, ktoré sa uplatňujú vtedy, keď držitelia kariet Visa 

Europe používajú kreditnú kartu mimo svojho územia na kúpu v Európskom hospodárskom 

priestore. Tieto poplatky stanovujú Visa Inc. a Visa International a nie Visa Europe. 

Komisia v súčasnosti takisto skúma medziregionálne (medzinárodné) medzibankové poplatky 

spoločnosti MasterCard a pravidlá týkajúce sa cezhraničného nadobúdania. Rada a Parlament 

súčasne pracujú na právnych predpisoch, ktorých cieľom je zabezpečiť zrozumiteľnosť 

modelov poplatku, obchodných pravidiel a uľahčiť vstup na trh nebankovým subjektom na 

základe dvoch návrhov Komisie: návrhu nariadenia o výmenných poplatkoch za platobné 

transakcie viazané na kartu
37

, ako aj návrhu smernice o platobných službách na vnútornom trhu 

(ďalej len „SPS“)
38

. Po tom, čo Európsky parlament prijal v apríli správy k obom návrhom, 

Rada prijala všeobecné smerovanie k obom zneniam na konci roka 2014. 

Judikatúra týkajúca sa presadzovania antitrustového práva: rozsudok MasterCard 

V septembri Európsky súdny dvor potvrdil rozhodnutie Komisie vo veci MasterCard (vec C-382/12P). Potvrdil, 

že multilaterálne výmenné poplatky predstavovali obmedzenie hospodárskej súťaže a porušovali antitrustové 

pravidlá EÚ. Rozsudok je mimoriadne dôležitý, lebo odobruje viac ako 20 rokov práce Komisie a vnútroštátnych 

orgánov na ochranu hospodárskej súťaže s cieľom vytvoriť dobre fungujúci trh s platobnými kartami v EÚ tým, 

že potvrdil, že stanovenie multilaterálnych výmenných poplatkov patrí do rozsahu pôsobnosti pravidiel 

hospodárskej súťaže. 

5. POSILŇOVAŤ KONKURENCIESCHOPNOSŤ EURÓPSKEHO PRIEMYSLU 

Politika hospodárskej súťaže a priemyselná politika sú dve strany tej istej mince: obe robia 

európske podniky efektívnejšími a pripravujú ich na domácu a globálnu hospodársku súťaž. 

Usmerňovať verejné zdroje tak, aby sa uvoľnil potenciál rastu EÚ: iniciatíva v oblasti 

modernizácie štátnej pomoci 

Nové usmernenia o štátnej pomoci na podporu rizikových finančných investícií, ktoré boli 

prijaté v januári, poskytujú krajinám EÚ lepšie nástroje na uľahčenie prístupu k financiám pre 

                                                            
35  Vec AT.39398 Visa MIF, rozhodnutie Komisie z 26. februára 2014, dostupné na: 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39398/39398_9728_3.pdf 
36  V decembri 2010 Komisia rozhodla o záväznosti záväzkov, ktoré ponúkla spoločnosť Visa Europe s cieľom 

znížiť multilaterálne výmenné poplatky za platby debetnými kartami a zaviesť rôzne pravidlá 

transparentnosti. Tieto záväzky sa skončili v decembri 2014. 
37  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané 

na kartu, COM(2013) 550 final, 2013/0265 (COD) z 24. júla 2013, dostupný na: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0550:FIN:SK:HTML  
38 Návrh smernice o platobných službách na vnútornom trhu, COM/2013/0547 final z 24. júla 2013, dostupný 

na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0547&from=EN 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39398/39398_9728_3.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0550:FIN:SK:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0547&from=EN
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európske MSP a podniky so strednou trhovou kapitalizáciou v raných štádiách vývoja
39

. 

Ponúknu členským štátom viac príležitostí poskytovať pomoc, širšiu škálu finančných 

nástrojov a vyššiu prahovú hodnotu v súlade s dianím na trhu. Usmernenia o štátnej pomoci 

na podporu rizikových finančných investícií sú súčasťou iniciatívy v oblasti modernizácie 

štátnej pomoci
40

: komplexnej reformy kontroly štátnej pomoci, ktorej cieľom je podporovať 

hospodársky rast a prispievať k plneniu iných cieľov spoločného záujmu. 

Jedným z nich je podpora výskumu a inovácií; vysoko inovačné projekty sú však často veľmi 

rizikové a nie je možné ich realizovať z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. V máji 

Komisia prijala nové pravidlá na uľahčenie poskytovania pomoci na podporu výskumu, 

vývoja a inovácií
41

. Nový rámec pomôže prekonať možné medzery vo financovaní, podporiť 

inteligentnejšie využívanie verejných zdrojov a znižovať byrokraciu používaním skupinovej 

výnimky pre značnú časť tejto pomoci. Podobne aj projekty ekologických inovácií zvyčajne 

riešia dvojité zlyhanie trhu, ktoré je spojené s vyššími rizikami inovácií, ako aj 

s environmentálnym aspektom projektu. Takéto investície môžu získať vyššiu intenzitu 

pomoci; nové usmernenia o štátnej pomoci v oblasti životného prostredia a energetiky ich 

využívajú najmä v opatreniach efektívnosti využívania zdrojov. 

Financovanie veľkých a riskantných cezhraničných projektov, ako je výstavba rozsiahlej 

infraštruktúry a realizácia iných ambicióznych projektov, môže oživiť investície, rast 

a pracovné miesta v Európe a zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ. V rámci modernizácie štátnej 

pomoci Komisia prijala oznámenie o dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu
42

, 

ktorým sa otvárajú nové možnosti pre členské štáty financovať projekty, kde medziodvetvová 

spolupráca na úrovni EÚ sa zdá byť potrebná. 

V novembri predseda Juncker oznámil vytvorenie Európskeho fondu pre strategické investície 

(EFSI)
43

 s cieľom zvýšiť investície v Európe vytvárajúc investície vo výške 315 miliárd EUR. 

Aby sa maximalizoval účinok takýchto investícií, Komisia stanoví súbor základných kritérií 

na účely posúdenia štátnej pomoci, ktoré bude musieť spĺňať projekt na to, aby bol oprávnený 

získať podporu z fondu
44

. Ak projekt tieto kritériá splní a získa podporu z fondu, každá 

vnútroštátna doplnková podpora sa posúdi v rámci zjednodušeného a zrýchleného posúdenia 

                                                            
39  Oznámenie Komisie – Usmernenia o štátnej pomoci na podporu rizikových finančných investícií, Ú. v. EÚ 

C 19, 22.1.2014, s. 4, dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0122(04)&from=SK 
40  Úplný prehľad je dostupný na: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html 
41  Oznámenie Komisie – Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie, Ú. v. EÚ C 198, 22.1.2014, s. 1, 

dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=EN 
42  Oznámenie Komisie – Kritériá pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých 

projektov spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom, Ú. v. EÚ C 188, 20.6.2014, s. 4, dostupné na: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0620(01)&from=SK  
43  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – Investičný plán pre 

Európu, COM(2014) 903 final, 26.11.2014, dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0903&from=EN a návrh nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady o Európskom fonde pre strategické investície, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) 

č. 1316/2013, COM(2015) 10 final, 2015/0009 (COD), 13.1.2015, dostupný na: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0010&amp;amp;amp;from=EN  
44  S cieľom zabezpečiť, aby infraštruktúrne a projektové investície, ktoré táto iniciatíva podporuje, boli 

v súlade s pravidlami štátnej pomoci, projekty by mali uspokojovať nenaplnené potreby (teda nezdvojovať 

existujúcu infraštruktúru), dokázať získať súkromné financovanie v maximálne možnej miere a vyhnúť sa 

vytláčaniu súkromne financovaných projektov. Financované projekty by mali byť vo všeobecnosti prístupné 

pre všetkých používateľov vrátane konkurenčných subjektov za spravodlivých, primeraných a vhodných 

podmienok tak, aby sa zabránilo vytváraniu prekážok pre vstup. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0122(04)&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0122(04)&from=SK
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0620(01)&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0903&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0903&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0010&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0010&from=EN
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štátnej pomoci, v rámci ktorého má Komisia overiť navyše len primeranosť podpory 

z verejných zdrojov (teda či nedošlo k nadmernej kompenzácii). 

V roku 2014 Komisia takisto ukončila revíziu usmernení o štátnej pomoci na záchranu 

a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach
45

. Cieľom nových usmernení je 

zabezpečiť, aby sa zdroje využívali efektívnejšie a s menšími narušeniami trhu smerujúc 

štátnu pomoc na prípady, keď je skutočne potrebná. 

Modernizáciou štátnej pomoci sa zdôraznili aj prierezové zásady a postupy s cieľom 

zabezpečiť, aby nové usmernenia splnili očakávania. Členské štáty lepšie pochopia náklady 

a prínosy svojich zásahov vďaka zavedeniu požiadavky hodnotenia ex post pre veľké schémy 

v rámci všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách v určitých kategóriách pomoci 

a pre schémy oznámené podľa nových usmernení. Napokon sa zaviedli aj prísnejšie 

požiadavky na transparentnosť. 

Nové všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách na podporu opatrení pomoci 

podporujúcich rast 

Míľnikom iniciatívy v oblasti modernizácie štátnej pomoci je revidované všeobecné 

nariadenie o skupinových výnimkách (GBER), ktoré poskytuje členským štátom oveľa viac 

priestoru pri tvorbe a vykonávaní opatrení pomoci. Členské štáty môžu od 1. júla 2014 

poskytovať širšiu škálu opatrení a vyššie sumy pomoci bez toho, aby ich oznámili Komisii na 

účely predbežného schválenia. Očakáva sa, že tri štvrtiny opatrení štátnej pomoci a približne 

dve tretiny výšky pomoci by mohli byť predmetom nového všeobecného nariadenia 

o skupinových výnimkách, čo by viedlo k rýchlejšiemu prístupu k pomoci, ktorá je 

považovaná za zlučiteľnú s vnútorným trhom. 

Zabezpečiť prístup priemyslu k vstupom za spravodlivé ceny prostredníctvom boja proti 

kartelom a zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže v dôsledku fúzií 

Cielená verejná podpora môže pomôcť prekonať zlyhania trhu; rovnako dôležitý je však aj 

prístup k vstupom za spravodlivé ceny, najmä v ére globálnej hospodárskej súťaže. Kartely sa 

často týkajú medziproduktov, ktoré môžu byť dôležitými vstupmi pre priemysel; kartely 

môžu teda ovplyvniť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Presadzovanie pravidiel 

hospodárskej súťaže sa zameriavalo v roku 2014 na viacero takýchto kartelov. 

V automobilovom sektore Komisia udelila v roku 2014 pokutu dvom kartelom v nadväznosti 

na vec týkajúcu sa káblových zväzkov v roku 2013
46

. V januári Komisia uložila pokutu 

štyrom hlavným výrobcom ohybnej polyuretánovej peny na matrace, pohovky a sedadlá áut – 

Vita, Carpenter, Recticel and Eurofoam – v celkovej výške 114 mil. EUR
47

. Dve európske 

spoločností (SKF a Schaeffler) a štyri japonské spoločnosti (JTEKT, NSK, NFC a NTN so 

svojou francúzskou dcérskou spoločnosťou NTN-SNR) dostali v marci pokutu v celkovej 

výške 953 miliónov EUR za vytvorenie kartelu na trhu pre automobilové ložiská
48

. 

                                                            
45  Oznámenie Komisie – Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných 

podnikov v ťažkostiach, Ú. v. EÚ C 249, 22.1.2014, s. 1, dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.SLK  
46  Vec AT.39748, Káblové zväzky pre automobilový priemysel, rozhodnutie Komisie z 10. júla 2013, dostupné 

na: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39748  
47  Vec AT.39801, Polyuretánová pena, rozhodnutie Komisie z 29. januára 2014, dostupné na: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39801  
48  Vec AT.39922, Automobilové ložiská, rozhodnutie Komisie z 19. marca 2014, dostupné na: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39922  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.SLK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.SLK
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39748
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39801
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39922


 

15 

 

Automobilové ložiská používajú výrobcovia osobných vozidiel, nákladných vozidiel 

a automobilových súčiastok na zníženie trenia medzi pohyblivými časťami vo vnútri vozidla. 

V apríli Komisia zistila, že spoločnosti Ervin, Winoa, Metalltechnik Schmidt and Eisenwerk 

Würth sa podieľali na karteli s cieľom koordinovať ceny oceľových brúsiv v Európe a uložila 

im pokutu v celkovej výške viac ako 30 miliónov EUR
49

. Oceľové brúsivá sú voľné oceľové 

častice používané na čistenie alebo skvalitnenie kovových povrchov v oceliarskom, 

automobilovom, hutníckom a petrochemickom priemysle. 

Komisia takisto uložila jedenástim podnikom vyrábajúcim podzemné a podmorské káble 

vysokého napätia pokutu v celkovej výške takmer 302 miliónov EUR za rozdeľovanie trhov 

a zákazníkov medzi sebou
50

. Elektrické káble sa používajú na prenos a distribúciu elektrickej 

energie a sú kladené buď pod zemou alebo pod vodou. Bežne sa používajú na pripojenie 

výrobných kapacít (najmä kapacít založených na obnoviteľných zdrojoch energie) do 

elektrizačnej sústavy alebo na vzájomné prepojenie elektrických sietí v rôznych krajinách. 

Cena takýchto káblov sa preto priamo týka spotrebiteľov elektrickej energie. 

V septembri Komisia uložila pokutu spoločnostiam Infineon, Philips, Samsung a Renesas 

(v tom čase spoločný podnik spoločností Hitachi a Mitsubishi) za ich účasť na karteli na 

úrovni EHP týkajúcom sa čipov do inteligentných kariet
51

. Tieto sa používajú v mobilných 

telefónnych SIM kartách, bankových kartách, preukazoch totožnosti a cestovných pasoch, 

kartách pre platenú televíziu a v rôznych iných aplikáciách. Komisia uložila pokuty 

v celkovej výške 138 miliónov EUR. 

Dôležité prebiehajúce vyšetrovanie sa týka odvetvia nákladných vozidiel. Komisia má obavy, 

že niektorí výrobcovia ťažkých a stredne veľkých nákladných vozidiel sa dohodli alebo 

koordinovali svoje správanie pri tvorbe cien v Európskom hospodárskom priestore. 

Oznámenie námietok bolo príslušným spoločnostiam zaslané v novembri
52

. 

Presadzovanie antitrustových pravidiel EÚ okrem toho zabraňuje tomu, aby dominantné 

podniky vylučovali konkurentov z trhu, a to je dôležité najmä pre malých aktérov, ako sú 

MSP. MSP môžu takisto využívať osobitné ustanovenia, ktoré zohľadňujú ich osobitosti a ich 

významný príspevok k rastu a zamestnanosti. V júni Komisia prijala revidované oznámenie 

o dohodách menšieho významu („oznámenie de minimis“)
53

, ktoré poskytuje „bezpečný 

prístav“ pre menšie dohody medzi spoločnosťami, ktoré nepresahujú určité prahové hodnoty 

podielov na trhu. Takéto dohody sa nepovažujú za dohody s obmedzujúcim účinkom na 

hospodársku súťaž. Aby sa podnikom uľahčilo posúdenie, či sa na ich dohody vzťahuje 

„bezpečný prístav“ uvedený v oznámení de minimis, alebo nie, Komisia takisto uverejnila 

usmerňujúci dokument. 

                                                            
49  Vec AT.39792, Oceľové brúsivá, rozhodnutie Komisie z 2. apríla 2014, dostupné na: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39792  
50  Vec AT.39610, Elektrické káble, rozhodnutie Komisie z 2. apríla 2014, dostupné na: http://ec.europa.eu/ 

competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39610  
51  Vec AT.39574, Čipy do inteligentných kariet, rozhodnutie Komisie z 3. septembra 2014, dostupné na: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39574  
52  Vec AT.39824, Nákladné vozidlá, pozri IP/14/2002 z 20. novembra 2014, dostupné na: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2002_en.htm  
53  Oznámenie Komisie – Oznámenie o dohodách menšieho významu, ktoré neobmedzujú citeľne hospodársku súťaž 

podľa článku 101 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (oznámenie de minimis), Ú. v. EÚ C 291, 30.8.2014, s. 1, 

dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0830(01)&from=EN  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39792
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39610
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39610
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39574
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2002_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0830(01)&from=EN
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Komisia tiež pozorne sleduje, či výrobcovia dôležitých vstupných výrobkov nenadobudli 

prostredníctvom fúzií mocenské postavenie, ktoré im by umožnilo zvýšiť ceny nad 

konkurenčné úrovne. Na základe hĺbkového vyšetrovania Komisia schválila navrhovaný 

spoločný podnik spoločností Ineos a Solvay na vysokokoncentrovanom trhu s PVC; stanovila 

však pritom podmienku, že strany sa zbavia významného balíka výrobných prostriedkov 

v prospech konkurenta
54

. 

6. KONTROLOU ŠTÁTNEJ POMOCI PRISPIEŤ K ZABEZPEČENIU 

SPRAVODLIVÉHO DAŇOVÉHO ZAŤAŽENIA PRE VŠETKÝCH 

Daňové príjmy v EÚ predstavujú približne 90 % celkových príjmov verejnej správy
55

. 

V súčasnej hospodárskej situácii je viac ako kedykoľvek predtým dôležité, aby všetci 

daňovníci prispievali primeraným dielom. Spravodlivá daňová súťaž je takisto kľúčová pre 

integritu jednotného trhu a zachovanie rovnakých podmienok pre európske spoločnosti. 

V politických usmerneniach predsedu Junckera sa uvádza, že „uznávajúc právomoci 

členských štátov v oblasti ich daňových systémov, musíme zintenzívniť úsilie v boji proti 

daňovým únikom a daňovým podvodom, aby všetci prispievali spravodlivým dielom“. 

EÚ nemá priamu právomoc nad vnútroštátnymi daňovými systémami, Komisia však môže 

preskúmať, či by niektoré daňové režimy predstavovali protiprávnu štátnu pomoc 

poskytovanú podnikom prostredníctvom udeľovania selektívnych daňových výhod. Podľa 

rámca štátnej pomoci Komisia spochybňuje zlučiteľnosť niektorých daňových postupov 

prijatých veľkými nadnárodnými spoločnosťami v súvislosti s agresívnym daňovým 

plánovaním. 

Toto spočíva vo využití technických detailov daňového systému – alebo nesúladu medzi 

daňovými systémami – s cieľom znížiť daňové záväzky. Môže mať veľa podôb, vrátane 

využívania individuálnych rozhodnutí o daniach. Daňové rozhodnutia ako také nie sú 

problematické: predstavujú písomné stanoviská daňových správ objasňujúce na žiadosť 

jednotlivých spoločností, ako sa vyrátajú dane z príjmov právnických osôb. 

Daňové rozhodnutia sa používajú najmä na potvrdenie dohôd o transferovom oceňovaní. 

Transferové oceňovanie sa týka cien účtovaných za obchodné transakcie medzi jednotlivými 

subjektmi tej istej skupiny spoločností, najmä cien stanovených za tovar predaný alebo služby 

poskytované jedným subjektom skupiny spoločností inému subjektu tej istej skupiny. Týmto 

ovplyvňuje rozdelenie zdaniteľného zisku medzi dcérske spoločnosti skupiny, ktoré sa 

nachádzajú v rôznych krajinách. 

Daňové rozhodnutia, ktoré sa obmedzujú na objasnenie uplatňovania všeobecných pravidiel 

na konkrétne prípady, nevyvolávajú pochybnosti. Môžu však zahŕňať štátnu pomoc, ak sa 

používajú na poskytnutie selektívnej výhody určitým spoločnostiam alebo skupinám. Ak 

odmena subjektu za tovar alebo služby sa neopiera o odmenu za trhových podmienok za 

normálnych podmienok hospodárskej súťaže, mohlo by to viesť k nižšiemu zdaniteľnému 

zisku pre skupinu ako celok. Ostatné spoločnosti, ktoré by kupovali a predávali tovar alebo 

služby na trhu a nie v rámci skupiny, by boli znevýhodnené. 

                                                            
54  Vec M.6905 Ineos/Solvay/JV, rozhodnutie Komisie z 8. mája 2014, dostupné na: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6905  
55  Zdroj: Eurostat. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6905
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V júni Komisia začala konania vo veci formálneho vyšetrovania v troch veciach: spoločnosť 

Apple v Írsku
56

, spoločnosť Starbucks v Holandsku
57

 a spoločnosť Fiat Finance & Trade 

v Luxembursku
58

. Ďalšie vyšetrovanie – týkajúce sa spoločnosti Amazon v Luxembursku
59

 – 

sa začalo v októbri. Komisia vyslovila pochybnosti, či tieto individuálne rozhodnutia 

o daniach predstavovali štátnu pomoc podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Súčasne s uvedenými 

štyrmi formálnymi vyšetrovaniami Komisia bude pokračovať v rozsiahlejšom vyšetrovaní 

daňových rozhodnutí, ktoré teraz pokrýva všetky členské štáty. 

7. PODPOROVAŤ KULTÚRU HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE V EÚ A MIMO NEJ 

Podpora kultúry hospodárskej súťaže priamo prispieva k lepšiemu fungovaniu trhov, na 

prospech spotrebiteľov a podnikov. Na tento účel Komisia podporuje konvergenciu 

a spoluprácu medzi orgánmi hospodárskej súťaže v EÚ a na celom svete. 

10 rokov nariadenia 1/2003: bilancia a výhľad do budúcnosti 

Pred desiatimi rokmi prijala Komisia nariadenie 1/2003
60

 predstavujúce prelomovú reformu, 

ktorá prehodnotila postupy pre uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ a najmä 

článkov 101 a 102 ZFEÚ. Okrem toho, že nariadením 1/2003 sa zaviedol systém 

presadzovania založený na priamom uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže EÚ v celom 

ich rozsahu, na jeho základe popri Európskej komisii získali právomoc na uplatňovanie 

všetkých aspektov pravidiel hospodárskej súťaže EÚ aj orgány členských štátov na ochranu 

hospodárskej súťaže (ďalej len „vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže“) 

a vnútroštátne súdy. 

Komisia prijala v júli oznámenie „Desať rokov presadzovania antitrustových pravidiel podľa 

nariadenia č. 1/2003: výsledky a budúce perspektívy“
61

. Hodnotia sa v ňom výsledky 

presadzovania práva Komisiou a vnútroštátnymi orgánmi pre hospodársku súťaž 

a identifikujú oblasti, v ktorých možno dosiahnuť ďalší pokrok. Oznámenie sa zameriava na 

zaručenie nezávislosti a dostatočných zdrojov vnútroštátnych orgánov na ochranu 

hospodárskej súťaže pre vykonávanie ich úloh, zaistenie uceleného súboru účinných 

vyšetrovacích a rozhodovacích právomocí, ako aj zabezpečenie toho, aby právomoci ukladať 

účinné a primerané pokuty a dobre navrhnuté programy zhovievavosti boli zavedené vo 

všetkých členských štátoch. 

                                                            
56  Vec SA.38373, Údajná pomoc spoločnosti Apple, rozhodnutie Komisie o začatí formálneho vyšetrovacieho konania 

11. júna, dostupné na: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373 
57  Vec SA.38374, Údajná pomoc spoločnosti Starbucks, rozhodnutie Komisie o začatí formálneho vyšetrovacieho konania 

11. júna 2014, dostupné na: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374  
58  Vec SA.38375, Údajná pomoc spoločnosti FFT, rozhodnutie Komisie o začatí formálneho vyšetrovacieho konania 

11. júna 2014, dostupné na: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375  
59  Vec SA.38944, Údajná pomoc spoločnosti Amazon – Luxembursko, rozhodnutie Komisie o začatí 

formálneho vyšetrovacieho konania 7. októbra 2014, dostupné na: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944  
60  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže 

stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy, Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1, dostupné na: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R0001&from=SK  
61  Oznámenie Komisie z 9. júla 2014 – Desať rokov presadzovania antitrustových pravidiel podľa nariadenia 

č. 1/2003: výsledky a budúce perspektívy, COM/2014/0453, dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/ HTML/?uri=CELEX:52014DC0453&from=EN 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R0001&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R0001&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/%20HTML/?uri=CELEX:52014DC0453&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/%20HTML/?uri=CELEX:52014DC0453&from=EN
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Zvýšiť účinnosť a zjednodušiť kontrolu koncentrácií v EÚ 

V júla 2014 Komisia takisto zhodnotila desať rokov kontroly koncentrácií od poslednej 

revízie nariadenia EÚ o fúziách v roku 2004
62

 a začala verejnú konzultáciu o návrhoch na 

zlepšenie kontroly koncentrácií na úrovni EÚ v bielej knihe „Smerom k účinnejšej kontrole 

koncentrácií v EÚ“
63

. Kľúčové návrhy v bielej knihe sú: i) citlivé a individuálne preskúmanie 

nadobudnutia nekontrolných menšinových podielov, ii) postupovanie prípadov medzi 

členskými štátmi a Komisiou spôsobom priaznivejším a efektívnejším pre podnikateľské 

prostredie, iii) umožnenie jednoduchších postupov, iv) presadzovanie súdržnosti 

a konvergencie medzi členskými štátmi a Komisiou a medzi členskými štátmi s cieľom 

posilniť spoluprácu a predchádzať nejednotným výsledkom. 

Medzinárodná spolupráca pripravená na globalizáciu 

Úsilie Komisie zabezpečiť dôrazné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže 

a presadzovať kultúru hospodárskej súťaže ďaleko presahuje hranice EÚ. Globalizácia 

znamená, že je nevyhnutné, aby orgány na ochranu hospodárskej súťaže na celom svete sa 

zaviazali zabezpečiť na globálnych trhoch skutočnú rovnosť podmienok. 

Prudký nárast režimov hospodárskej súťaže na celom svete zvýšil potrebu nájsť spoločný 

globálny základ. V tejto súvislosti schopnosť Komisie ochraňovať hospodársku súťaž 

a zabezpečovať účinné presadzovanie právnych predpisov závisí od schopnosti zaviesť 

spoločný súbor zásad a cieľov. Medzi medzinárodné fóra týkajúce sa hospodárskej súťaže, na 

ktorých sa Komisia proaktívne zúčastňuje s cieľom dosiahnuť tento cieľ, patria Výbor pre 

hospodársku súťaž Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD, Medzinárodná 

sieť pre hospodársku súťaž a Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod 

a rozvoj UNCTAD. 

Agentúry pre hospodársku súťaž – vrátane Komisie – musia okrem toho reagovať na 

protisúťažné správanie a fúzie, ktorých účinky sú čoraz viac cezhraničné. Komisia 

v súčasnosti spolupracuje s agentúrami mimo EÚ na 64 % vecí týkajúcich sa zneužitia 

dominantného postavenia, 58 % komplexného vyšetrovania koncentrácií a 78 % kartelových 

rozhodnutí. Okrem koordinácie úsilia v jednotlivých prípadoch Komisia bude pokračovať 

v rozširovaní a zintenzívňovaní viacstrannej spolupráce so sesterskými organizáciami, vrátane 

tých, čo sa nachádzajú v krajinách s rozvíjajúcim sa trhom. 

Prehĺbiť spoluprácu s rozvíjajúcimi sa ekonomikami 

V posledných rokoch Komisia podpísala memorandá o porozumení s väčšinou krajín skupiny BRICS a zapája sa 

v rôznej miere aj do technickej spolupráce s týmito krajinami. Dôležitým krokom v tejto oblasti je technická 

spolupráca s čínskymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže, ktorá bude pokračovať v roku 2015 v rámci 

prebiehajúceho programu o spolupráci (EUCTP II). Čo sa týka Indie, v roku 2014 sa začal významný program 

technickej spolupráce s indickými orgánmi hospodárskej súťaže (CITD) a potrvá do roku 2018. 

Komisia sa takisto zameriavala na rokovania s USA o transatlantickom partnerstve v oblasti 

obchodu a investícií (TTIP), ktoré bude zahŕňať kapitolu o hospodárskej súťaži. Proces 

rokovaní sa začal v júli 2013 a pokračoval v priebehu roku 2014. 

                                                            
62  Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie 

ES o fúziách), Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1, dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0139&from=EN  
63  Biela kniha – Smerom k účinnejšej kontrole koncentrácií v EÚ, COM(2014) 449 final, dostupné na: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0449&from=DE 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0139&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0139&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0449&from=DE
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Posilniť vzťahy s inými európskymi krajinami 

Prípravy na vstup kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátov sa ukázali byť dobrým 

nástrojom podpory kultúry hospodárskej súťaže. Prostredníctvom prísnych požiadaviek 

v oblasti hospodárskej súťaže v rámci dohôd o pridružení prístupové krajiny už so značným 

predstihom pred pristúpením postupne prispôsobujú svoj právny rámec pre hospodársku súťaž 

a príslušné postupy. Pokiaľ ide o rokovania o pristúpení, v roku 2014 sa pokračovalo 

s preverovaním srbských právnych predpisov a pomocou poskytovanou orgánom Čiernej 

Hory. 

Okrem toho bola v októbri ratifikovaná a 1. decembra nadobudla platnosť dohoda 

o spolupráci podpísaná medzi EÚ a Švajčiarskom v roku 2013. Predstavuje inovatívnu 

dohodu druhej generácie umožňujúcu obom orgánom pre hospodársku súťaž vymieňať si 

dôkazy, ktoré získali pri svojich príslušných vyšetrovaniach. 

8. DIALÓG O HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽI S OSTATNÝMI INŠTITÚCIAMI 

Štruktúrovaný dialóg s Európskym parlamentom 

Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž naďalej viedlo s Európskym parlamentom 

v roku 2014 trvalý štruktúrovaný dialóg o otázkach hospodárskej súťaže, najmä s jeho 

Výborom pre hospodárske a menové veci (ECON). Komisárka Vestagerová podčiarkla na 

vypočutí Európskym parlamentom pred nástupom do funkcie význam úzkej spolupráce medzi 

Európskym parlamentom a Komisiou. 

Bývalý podpredseda Komisie Almunia navštívil v rámci štruktúrovaného dialógu ECON 

dvakrát: v marci a septembri. Komisárka Vestagerová po prvý raz oficiálne navštívila výbor 

ECON 11. novembra. 

Žaloby o náhradu škody 

Smernica 2014/104/EÚ z 26. novembra 2014 o žalobách o náhradu škody pre porušenie 

antitrustových pravidiel bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie 5. decembra 

2014. Išlo o prvú smernicu GR pre hospodársku súťaž v rámci riadneho legislatívneho 

postupu. Podpredseda Almunia uvítal prijatie smernice ako príklad úzkej spolupráce medzi 

inštitúciami EÚ. 

Švajčiarska dohoda 

V novembri 2010 GR pre hospodársku súťaž informovalo Európsky parlament o rokovaniach 

so švajčiarskym orgánom pre hospodársku súťaž týkajúcich sa dohody o spolupráci pri 

uplatňovaní príslušných právnych predpisov o hospodárskej súťaži. Rada následne oficiálne 

požiadala Parlament o udelenie súhlasu s touto dohodou. Parlament vyslovil formálny súhlas 

s uzavretím dohody 5. februára 2014 vítajúc túto prvú „dohodu druhej generácie“. Parlament 

tiež vydal odporúčania pre budúce dohody. 

GR pre hospodársku súťaž úzko spolupracovalo s Parlamentom počas celého tohto procesu. 
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Výmenné poplatky za platobné transakcie viazané na kartu 

V nadväznosti na návrh Komisie z 27. júla 2013, ktorý sa týkal sa nariadenia o výmenných 

poplatkoch za platobné transakcie pomocou karty, Európsky parlament a Rada dospeli 

k politickej dohode 17. decembra 2014. Cieľom právnych predpisov schválených Európskym 

parlamentom a Radou počas talianskeho predsedníctva je sprehľadniť výmenné poplatky 

medzi krajinami EÚ, o ktorých Súdny dvor potvrdil v rozsudku MasterCard z 11. septembra 

2014, že sú v rozpore s antitrustovými pravidlami EÚ. 

Pokračovať v posilňovaní komunikácie GR pre hospodársku súťaž s výborom ECON 

Dňa 17. októbra sa uskutočnil pravidelný seminár GR pre hospodársku súťaž určený pre 

asistentov a politických poradcov výboru ECON, ktorý sa týkal hlavných tematických 

okruhov uvedených v správe o politike hospodárskej súťaže za rok 2013. GR pre hospodársku 

súťaž pokračovalo v pravidelnom informovaní príslušných parlamentných výborov 

o verejných konzultáciách a prijatí nových usmernení a politických dokumentov. 

Bolo tiež generálnym riaditeľstvom zodpovedným za zodpovedanie 327 písomných otázok 

poslancov Európskeho parlamentu a 24 petícií, ktoré vypracovali útvary Komisie. 

Kontakty GR pre hospodársku súťaž s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom 

a Výborom regiónov 

Komisia takisto informovala Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) a Výbor 

regiónov (VR) o hlavných politických iniciatívach a zúčastnila sa na stretnutiach študijných 

skupín a sekcií. Na druhej strane EHSV predložil 21. januára stanovisko k dostupnosti služieb 

všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ) (stanovisko z vlastnej iniciatívy), 9. júla 

stanovisko k preskúmaniu usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci pre letiská a letecké 

spoločnosti, 15. októbra stanovisko k správe Komisie o politike hospodárskej súťaže za rok 

2013 a 10. decembra stanovisko k Bielej knihe Komisie – Smerom k účinnejšej kontrole 

koncentrácií v EÚ. VR vypracoval 2. apríla stanovisko k novým usmerneniam pre štátnu 

pomoc v oblasti energetiky (stanovisko z vlastnej iniciatívy). 


