
Předmluva komisařky pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerové  

k výroční zprávě o hospodářské soutěži za rok 2016 

V letošním roce si připomínáme 60. výročí podpisu Římské smlouvy, kterou byly položeny základy 

dnešní Evropské unie. Za šedesát let spolupráce jsme dosáhli neuvěřitelného úspěchu: žijeme ve 

společenství svobody a prosperity, které ctí dodržování lidských práv a právního státu a spojuje 500 

milionů lidí na našem kontinentě. 

Podpisem Římské smlouvy jsme se vydali na cestu k jednotnému trhu zboží, práce a služeb. Mým 

úkolem jako komisařky pro hospodářskou soutěž je napomáhat tomu, aby jednotný trh fungoval 

spravedlivě a efektivně. Trh musí vytvářet takové podmínky, aby ceny zůstávaly konkurenceschopné, 

zákazníci měli širší výběr kvalitního zboží a služeb a podniky dostávaly dobré pobídky k inovacím.  

Jednotný trh by nemohl rozvinout svůj plný potenciál bez evropského systému politiky hospodářské 

soutěže a jejího prosazování: každé naše rozhodnutí – ať se týká fúzí, antimonopolních opatření či 

státní podpory – svědčí o tom, že na konkurenčních trzích v Evropě může podnikat každý, pokud bude 

dodržovat pravidla. Naším zcela základním cílem je obnovovat rovné podmínky hospodářské soutěže 

na jednotném trhu. 

V době globalizace musíme rovněž zajistit, aby ve světě globálního obchodu a nadnárodních 

společností dostaly spravedlivou šanci i malé podniky a jednotlivci. Proto jako strážce pravidel 

hospodářské soutěže máme odpovědnost v tomto smyslu působit na trh. Podniky a občané EU musí 

vědět, jak otevřené trhy a živá hospodářská soutěž přinášejí prospěch všem, nikoli pouze několika 

mocným. A o to přesně při prosazování pravidel hospodářské soutěže jde. 

Domnívám se, že naše činnost v roce 2016 ukázala, jak politika hospodářské soutěže přispívá 

k vytvoření spravedlivější společnosti, v níž všichni ekonomičtí hráči – velcí i malí – hrají podle 

stejných pravidel. Přijali jsme opatření na ochranu a obnovení spravedlivé hospodářské soutěže 

v řadě klíčových odvětví, jako je digitální ekonomika, trh s energií, odvětví dopravy a finanční trh. 

Zajistili jsme, aby členské státy neposkytovaly neoprávněné výhody vybraným společnostem, a to ani 

formou daňových nástrojů. Působíme na mezinárodní scéně, kde prosazujeme kulturu spravedlivé 

hospodářské soutěže jak v EU, tak ve světě.  

Sami bychom toho ale nedosáhli: šedesát let sjednocené Evropy ukazuje, že nejlepších výsledků lze 

dosáhnout vzájemnou spoluprací. Tento přístup platí i pro prosazování pravidel hospodářské soutěže.  

Komise a orgány pro hospodářskou soutěž členských států velmi úzce spolupracují na prosazování 

antimonopolních pravidel EU v rámci Evropské sítě pro hospodářskou soutěž. Avšak ne všechny 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž mají nástroje, které potřebují. Jelikož tyto orgány hrají 

při ochraně evropských spotřebitelů zásadní roli, chceme, aby každý z nich byl schopen rozhodovat 

zcela nezávisle a měl k dispozici účinné nástroje k zastavení protiprávního jednání a k udělování 

sankcí. 

Z tohoto důvodu jsme 22. března předložili nový legislativní návrh, který umožní orgánům pro 

hospodářskou soutěž členských států plně realizovat svůj potenciál a prosazovat antimonopolní 

pravidla EU účinněji. Návrh se snaží zajistit, aby pro to měly k dispozici všechny nezbytné nástroje. 

Cílem je vytvořit fungující společnou oblast prosazování práva hospodářské soutěže v rámci 



jednotného trhu, a podpořit tak dosažení obecných cílů konkurenčních trhů, které vytvářejí pracovní 

místa a hospodářský růst.  

Vnitrostátní orgány se liší, a proto je návrh nových pravidel předkládán v podobě směrnice, což 

umožní, aby byla respektována specifika jednotlivých členských států. Směrnice již byla v souladu 

s obvyklým legislativním postupem předložena k přijetí Evropskému parlamentu a Radě. Tento návrh 

nevytváří v oblasti hospodářské soutěže nové předpisy – jeho cílem je zlepšit prosazování stávajících 

pravidel členskými státy ve spolupráci s Komisí. 

Až budou navrhovaná pravidla přijata, získají orgány pro hospodářskou soutěž minimální soubor 

nástrojů a účinné donucovací pravomoci, které zajistí: a) že budou při prosazování antimonopolních 

pravidel EU jednat nezávisle a zcela nestranně, aniž by přijímaly pokyny od veřejných či soukromých 

subjektů, b) že budou mít pro svoji práci k dispozici potřebné finanční a lidské zdroje, c) že budou mít 

všechny pravomoci potřebné k získání veškerých příslušných důkazů, jako je např. právo na prověření 

mobilních telefonů, laptopů a tabletů, d) že budou mít vhodné nástroje pro ukládání přiměřených a 

odrazujících sankcí za porušování antimonopolních pravidel EU, e) že budou disponovat 

koordinovanými programy shovívavosti, které povzbudí společnosti, aby předkládaly důkazy 

o protiprávních kartelových dohodách.  

Spravedlnost musí samozřejmě fungovat oběma směry. Pro hospodářské subjekty to znamená, že 

musí dodržovat pravidla. Pro orgány pro hospodářskou soutěž to znamená, že své pravomoci musí 

využívat odpovídajícím způsobem a plně respektovat práva společností na obhajobu. Podniky mají 

právo vědět, co je jim kladeno za vinu, a musí mít možnost se k tomu vyjádřit. Návrh Komise proto 

klade důraz na skutečnost, že orgány pro hospodářskou soutěž musí v souladu s Listinou základních 

práv Evropské unie tato práva respektovat. 

Účinné prosazování pravidel hospodářské soutěže pomáhá k tomu, aby evropští občané získali 

všechny výhody z ní plynoucí. Z naší zkušenosti jako vynucovacího orgánu jsme si dobře vědomi toho, 

že rozhodnutí a iniciativy v oblasti politiky hospodářské soutěže se promítají do reálného světa.  

Ovlivňují každodenní život podniků i spotřebitelů. Odstraňují hlavní překážky pro růst a inovace. 

Umožňují všem společnostem, včetně malých a středních podniků, aby mohly soutěžit na základě 

svých schopností. A v neposlední řadě udržují rovné podmínky v rámci otevřeného jednotného trhu, 

který vytváří potřebné pracovní příležitosti. 

 


