
Predslov Margrethe Vestagerovej, komisárky pre hospodársku súťaž, k Výročnej správe o 

hospodárskej súťaži za rok 2016 

Tento rok sa nesie v znamení 60. výročia podpisu Rímskej zmluvy, ktorá položila základy dnešnej 

Európskej únie. Za tých šesťdesiat rokov sa nám podarilo vybudovať čosi skutočne výnimočné: 

slobodné a prosperujúce spoločenstvo 500 miliónov ľudí z celého svetadielu, ktoré sa riadi zásadami 

rešpektovania ľudských práv a právneho štátu. 

Rímska zmluva bola prvým krokom na ceste k jednotnému trhu s tovarom, pracovnou silou a 

službami. Ako komisárka pre hospodársku súťaž mám za úlohu podporovať spravodlivé a efektívne 

fungovanie tohto jednotného trhu, aby vytváral podmienky pre trvale konkurenčné ceny, širšiu 

ponuku kvalitných výrobkov a služieb pre spotrebiteľov, ale i stimuláciu podnikov k inovovaniu.  

Jednotný trh by sa nedal naplno využiť bez európskeho systému politiky hospodárskej súťaže a jej 

presadzovania: každé naše rozhodnutie – či už o fúziách, antitrustových opatreniach alebo štátnej 

pomoci – dokazuje, že na európskych konkurenčných trhoch je vítaný každý podnikateľ, kým sa drží 

pravidiel. Na základnej úrovni smerujú naše kroky k zachovaniu rovnocenných podmienok súťaže na 

jednotnom trhu. 

V dnešnom globalizovanom svete zároveň musíme zabezpečiť, aby v globálnom obchode a podnikaní 

dostali spravodlivú šancu aj malé firmy a jednotlivci. Ako strážcovia hospodárskej súťaže teda máme 

zodpovednosť zmysluplne konať. Podniky a občania Únie musia poznať prínos otvoreného trhu a 

dynamickej súťaže pre všetkých – nielen pre zopár veľkých hráčov. O to totiž pri presadzovaní 

hospodárskej súťaže ide. 

Som presvedčená, že naša činnosť v roku 2016 ukázala, ako politika hospodárskej súťaže prispieva k 

formovaniu spravodlivejšej spoločnosti, kde sa všetci aktéri hospodárstva bez ohľadu na veľkosť 

riadia rovnakými pravidlami. Prijali sme kroky na ochranu a obnovu spravodlivej súťaže vo viacerých 

kľúčových sektoroch ako digitálne hospodárstvo, energetika, doprava a finančníctvo. Zaistili sme, aby 

členské štáty neudeľovali vybraným podnikom neprimerané výhody – napríklad daňovými nástrojmi. 

Na globálnej scéne sme sa zasadili o podporu skutočnej kultúry hospodárskej súťaže v EÚ i vo svete.  

Nedosiahli sme to však individuálne: šesťdesiat rokov spojenej Európy ukázalo, že najlepšie výsledky 

prináša spolupráca, a platí to aj pri presadzovaní hospodárskej súťaže.  

Komisia a orgány členských štátov na ochranu súťaže úzko spolupracujú pri presadzovaní 

antitrustových pravidiel EÚ v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (ESHS). Nie všetky 

vnútroštátne orgány však majú potrebné nástroje. Vzhľadom na ich kľúčovú rolu pri ochrane 

európskych spotrebiteľov chceme, aby všetky mohli prijímať rozhodnutia celkom nezávisle a aby 

disponovali účinnými nástrojmi na zastavenie a trestanie porušení pravidiel. 

Preto sme 22. marca predstavili nový legislatívny návrh, ktorý orgánom členských štátov na ochranu 

súťaže umožní naplniť ich potenciál a účinnejšie presadzovať antitrustové pravidlá EÚ. Návrhom by sa 

malo zabezpečiť, aby mali k dispozícii všetky potrebné nástroje. Zámerom je vytvoriť skutočný 

spoločný priestor presadzovania súťažných pravidiel na jednotnom trhu a podporiť všeobecné ciele 

konkurencieschopných trhov, ktoré vytvárajú pracovné miesta a rast.  



Keďže každý vnútroštátny orgán je iný, nové pravidlá sa navrhujú vo forme smernice, ktorá umožní 

zohľadniť špecifiká jednotlivých členských štátov. Smernica sa predložila na prijatie Európskemu 

parlamentu a Rade v súlade s bežným legislatívnym postupom. V návrhu sa nestanovujú nové 

súťažné pravidlá – ide o lepšie presadzovanie tých existujúcich členskými štátmi v partnerstve s 

Komisiou. 

Keď sa navrhované pravidlá prijmú, poskytnú vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej 

súťaže minimálny spoločný súbor nástrojov a účinné presadzovacie právomoci, ktoré zabezpečia, 

aby: a) pri presadzovaní antitrustových pravidiel EÚ konali nezávisle a pracovali úplne nestranne bez 

toho, aby sa riadili pokynmi verejných alebo súkromných subjektov; b) mali potrebné finančné a 

ľudské zdroje na vykonávanie svojej práce; c) mali všetky právomoci potrebné na získanie všetkých 

relevantných dôkazov, ako napr. právo prehľadávať mobilné telefóny, laptopy a tablety; d) mali 

vhodné nástroje na ukladanie primeraných a odradzujúcich sankcií za porušenie antitrustových 

pravidiel EÚ; e) mali koordinované programy zhovievavosti, ktoré podnietia spoločnosti k tomu, aby 

predkladali dôkazy o nezákonných karteloch.  

Férovosť samozrejme treba na oboch stranách: Hospodárske subjekty musia rešpektovať pravidlá. 

Orgány na ochranu hospodárskej súťaže zas musia svoju právomoc uplatňovať primerane a plne 

pritom rešpektovať právo firiem na obhajobu. Spoločnosti majú právo na oboznámenie s prípadom, 

ktorý sa proti nim vedie, a musia mať možnosť reagovať. V návrhu Komisie sa preto zdôrazňuje, že 

orgány na ochranu hospodárskej súťaže musia tieto práva rešpektovať v súlade s chartou základných 

práv EÚ. 

Účinné presadzovanie súťažných pravidiel umožňuje Európanom využívať všetky výhody konkurencie. 

Ako jej strážcovia si dobre uvedomujeme, že rozhodnutia a iniciatívy tejto politiky majú v reálnom 

svete dosah.  Ovplyvňujú každodenný život podnikov i spotrebiteľov. Riešia hlavné prekážky rastu a 

inovácie. Podnikom vrátane MSP umožňujú konkurovať svojimi prednosťami. V konečnom dôsledku 

udržujú rovnaké podmienky na otvorenom jednotnom trhu, ktorý vytvára potrebné pracovné miesta. 

 


