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ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU 

HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ 

Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce 2016 

1. Úvod 

Politika hospodářské soutěže je založena na právních a hospodářských zásadách a často je 

spojována s těmito dvěma velmi důležitými aspekty. To však představuje pouze část politiky 

hospodářské soutěže: politika hospodářské soutěže má přímý dopad na život lidí a jedním 

z jejích hlavních znaků je podpora otevřených trhů tak, aby všichni – podniky i občané – 

mohli získat spravedlivý podíl na přínosech růstu. 

Ve svém projevu o stavu Unie 2016 předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker 

připomenul, že „rovné podmínky rovněž znamenají, že v Evropě jsou spotřebitelé chráněni 

proti kartelům a zneužívání trhu mocnými společnostmi. (…) Komise na tuto spravedlnost 

dohlíží. Je to sociální aspekt soutěžního práva. A na tom Evropa stojí.“
1
 Prosazování pravidel 

hospodářské soutěže vysílá vzkaz, že každý, ať je jakkoli bohatý nebo mocný, musí hrát podle 

pravidel. 

Politika hospodářské soutěže nemůže sama o sobě vytvořit spravedlivější ekonomiku, může 

však mít značný pozitivní přínos: prosazování soutěžního práva zajišťuje, že spotřebitelé 

mohou vyjádřit svůj názor. Politika hospodářské soutěže přispívá ke společnosti, která dává 

lidem na výběr, podněcuje inovace, zabraňuje zneužívání ze strany dominantních účastníků 

a vede podniky k tomu, aby omezené zdroje využily co nejvíce, čímž přispívá k řešení 

globálních problémů, jako je změna klimatu. 

Všechna rozhodnutí přijatá evropskými subjekty prosazujícími hospodářskou soutěž – Komisí 

a vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž – mimoto potvrzují, že EU je společenství, 

které je založeno na právním státu. Občanské společnosti tato rozhodnutí rovněž ukazují, že 

systém může fungovat pro obecné blaho a přinášet občanům konkrétní výhody. 

Opatření Komise v oblasti politiky hospodářské soutěže se v roce 2016 zaměřila na širokou 

škálu oblastí politiky a pomohla zajistit, aby trhy fungovaly spravedlivěji pro všechny. 

Politika hospodářské soutěže současně podporovala úsilí Komise o splnění klíčových 

politických priorit, kterými jsou zejména propojený jednotný digitální trh, prohloubený 

a spravedlivější vnitřní trh a integrovaná energetická unie šetrná vůči klimatu. 

Globalizovaná ekonomika rovněž vyžaduje celosvětovou kulturu hospodářské soutěže. 

Z tohoto důvodu Komise úzce spolupracuje s ostatními orgány EU, mezinárodními 

organizacemi a subjekty prosazujícími hospodářskou soutěž po celém světě. Spolupráce 

pomáhá znásobit a šířit přínosy spravedlivé hospodářské soutěže v Evropě i na celosvětové 

úrovni. 

2. Zajištění skutečně rovných podmínek pro všechny: jak kontrola státní podpory 

pomáhá řešit problémy 

Jednou z hlavních povinností Komise, a zejména komisařky pro hospodářskou soutěž, je 

zajistit, aby se pravidla EU vztahovala spravedlivě na všechny společnosti, které podnikají na 

                                                            
1 Stav Unie 2016, k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_cs 

http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_cs
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jednotném trhu EU, bez ohledu na jejich velikost, odvětví nebo národnost. To je jediný 

způsob, jak zajistit skutečně rovné podmínky, a důvod, proč Komise prosazovala v minulých 

desetiletích pravidla státní podpory. 

Přijímání opatření proti selektivním daňovým výhodám 

Tento přístup se uplatňuje i na daňovou podporu: jestliže se několik málo vybraných 

společností může vyhnout daním, ztěžuje to společnostem, které svůj podíl na daních platí, 

možnost soutěžit za rovných podmínek. Přiznání zvláštního daňového zacházení konkrétní 

společnosti poskytuje této společnosti výhodu, která je srovnatelná s obdržením hotovosti. 

Z tohoto důvodu se pravidla státní podpory vztahují na osvobození od daně stejně jako na 

jakýkoli jiný druh podpory. Komise postupuje při řešení protiprávní státní podpory 

poskytnuté prostřednictvím daňových rozhodnutí velmi aktivně
2
. V srpnu 2016 dospěla 

Komise k závěru, že Irsko poskytlo společnosti Apple neoprávněné daňové výhody, které jsou 

podle pravidel EU pro státní podporu protiprávní
3
. 

Jak mohou daňová rozhodnutí zahrnovat státní podporu: rozhodnutí ve věci Apple 

Komise zjistila, že dvě daňová rozhodnutí, jež Irsko vydalo společnosti Apple, významně a uměle 

snížila daň, kterou společnost Apple odváděla v Irsku od roku 1991. Tato rozhodnutí schválila způsob 

stanovení zdanitelných zisků pro dvě společnosti skupiny Apple zapsané v Irsku (Apple Sales 

International a Apple Operations Europe) v této zemi, jenž neodpovídal ekonomické realitě: téměř 

veškerý zisk z prodeje vykázaný těmito dvěma společnostmi byl interně přičten „centrále“ mimo 

Irsko, která existovala pouze na papíře (jelikož nikde ve světě nebyla fyzicky přítomná a neměla 

zaměstnance) a nemohla tyto zisky vytvořit. V důsledku způsobu rozdělení zisků, který byl schválen v 

daňových rozhodnutích, odváděla společnost Apple ze svého obchodního zisku podstatně nižší daň 

než ostatní podniky v Irsku: toto selektivní zacházení umožnilo společnosti Apple odvést ze svých 

evropských zisků daň z příjmu právnických osob s efektivní daňovou sazbou v roce 2003 ve výši 

1 procenta, která se v roce 2014 snížila na 0,005 procenta. 

Selektivní daňové zacházení se společností Apple v Irsku je podle pravidel EU pro státní podporu 

protiprávní, jelikož společnosti Apple poskytuje značnou výhodu oproti společnostem, na něž se 

vztahují běžné vnitrostátní daňové předpisy. Komise může nařídit navrácení protiprávní státní podpory 

za desetileté období předcházející první žádosti Komise o informace, která byla podána v roce 2013. 

Irsko musí nyní od společnosti Apple vymoci neodvedené daně v Irsku za roky 2003 až 2014 ve výši 

13 miliard EUR plus úroky. 

Pravidla EU pro státní podporu v zásadě vyžadují navrácení neslučitelné státní podpory, aby 

se odstranilo narušení hospodářské soutěže způsobené touto podporou. Podle pravidel EU pro 

státní podporu se neukládají žádné pokuty a navrácení podpory dotyčnou společnost 

nepenalizuje. Obnovuje pouze rovné zacházení s ostatními společnostmi. Veškerá rozhodnutí 

Komise mimoto podléhají přezkumu ze strany soudů EU. I když se členský stát rozhodne 

podat proti rozhodnutí Komise opravný prostředek, musí zajistit navrácení protiprávní státní 

podpory, ledaže soud EU požádá o předběžná opatření, kterými se nařizuje odklad výkonu 

příkazu k navrácení podpory, a jeho žádosti je vyhověno. K splnění své povinnosti týkající se 

                                                            
2 Viz věc SA.38374 Údajná podpora společnosti Starbucks, rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2015, 

k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374; věc 

SA.38375 Údajná podpora poskytnutá podniku FFT – Lucembursko, rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2015, k 

dispozici na adrese http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375; věc 

SA.37667 Režim státní podpory v podobě zdanění nadměrného zisku v Belgii, rozhodnutí Komise ze dne 

11. ledna 2016, k dispozici na adrese 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37667 
3 Věc SA.38373 Údajná podpora společnosti Apple, rozhodnutí Komise ze dne 30. srpna 2016, k dispozici na 

adrese 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_37667
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373
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navrácení podpory do doby, než bude znám výsledek řízení u soudu EU, může členský stát 

částku, která byla získána zpět, uložit například na vázaný účet. 

V září zahájila Komise také hloubkové šetření týkající daňového zacházení se společností 

GDF Suez (nyní Engie) ze strany Lucemburska
4
. Komise má obavy, že řada daňových 

rozhodnutí, která vydalo Lucembursko, mohla poskytnout skupině GDF Suez v porovnání 

s ostatními společnostmi neoprávněnou výhodu v rozporu s pravidly EU pro státní podporu
5
. 

Komise pokračovala rovněž v šetření týkajícím se daňových rozhodnutí, která Lucembursko 

vydalo podniku McDonald's
6
, a v šetření týkajícím se ujednání o převodních cenách mezi 

Lucemburskem a společností Amazon
7
. 

K účinnému doplnění těchto donucovacích činností navrhla Komise rovněž koordinovanou 

reakci EU na vyhýbání se daňovým povinnostem právnických osob, a to na základě světových 

standardů, které na podzim 2015 vypracovala OECD. Za tímto účelem přijala Komise v lednu 

ambiciózní balíček opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem
8
 s cílem pomoci 

členským státům přijmout důkladná a koordinovaná opatření proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem a zajistit, aby společnosti odváděly daně, dosáhnou-li v EU zisku. 

V dubnu mimoto Komise přijala návrh směrnice, která evropským a mimoevropským 

nadnárodním skupinám ukládá povinnost podávat zprávy o zisku a zaplacené dani a jiné 

informace podle jednotlivých zemí
9
. Zprávy tohoto druhu umožní občanům posoudit daňové 

strategie a přispění nadnárodních podniků k blahobytu, což povede k větší transparentnosti 

daně z příjmu právnických osob. 

Větší transparentnost a právní jistota po provedení iniciativy pro modernizaci státní podpory 

Transparentnost je důležitá, jelikož podporuje náležité využívání peněz daňových poplatníků, 

a byla také hlavním pilířem iniciativy pro modernizaci státní podpory, která byla zahájena 

v roce 2012 s cílem poskytnout orgánům veřejné moci i podnikům právní jistotu a snížit 

byrokracii
10

. Jedním z možných způsobů prosazování transparentnosti je poskytování 

příslušných informací o opatřeních státní podpory, která provedly členské státy, účastníkům 

trhu. 

Podle nových pravidel musí orgány na všech úrovních, které udělují podporu, poskytnout 

informace o každé jednotlivé podpoře přesahující 500 000 EUR. Od července 2016 mají 

orgány ode dne poskytnutí podpory šestiměsíční lhůtu na zveřejnění informací o totožnosti 

jednotlivých příjemců a o obdržené podpoře v databázi umožňující vyhledávání
11

. 

Transparentnost je spojena s jednodušším uplatňováním pravidel státní podpory, což 

                                                            
4 Věc SA.44888 Možná podpora ve prospěch společnosti GDF Suez, rozhodnutí Komise o zahájení formálního 

vyšetřovacího řízení ze dne19. září 2016, k dispozici na adrese 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44888 
5 Další informace viz pracovní dokument útvarů Komise připojený k této zprávě. 
6 Věc SA.38945 Údajná podpora pro podnik Mc Donald's – Lucembursko, k dispozici na adrese 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38945 
7 Věc SA.38944 Údajná podpora společnosti Amazon, k dispozici na adrese 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944 
8 Viz http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_en 
9 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde 

o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček, COM/2016/0198 final, 

k dispozici na adrese http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52016PC0198 
10 Viz http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html 
11 Seznam příjemců a další informace o poskytnuté podpoře jsou k dispozici na adrese: 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/ 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44888
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38945
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52016PC0198
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/
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členským státům usnadňuje provádění opatření podpory, aniž by je musely předem oznámit 

Komisi. 

S cílem pomoci orgánům veřejné moci a podnikům určit, kdy veřejné výdaje spadají pod 

kontrolu státní podpory ze strany EU a kdy nikoli, zveřejnila Komise v květnu jako jeden 

z posledních prvků své iniciativy pro modernizaci státní podpory sdělení o pojmu státní 

podpora
12

. Toto sdělení poskytuje jednoznačné vodítko ke všem aspektům definice státní 

podpory. Obzvláště důležité je při usnadňování veřejných investic, jelikož členským státům 

a společnostem pomáhá navrhnout veřejné financování způsobem, u něhož nehrozí narušení 

rovných podmínek na jednotném trhu nebo vytěsnění soukromých investic. To pomůže 

maximalizovat dopad investic na hospodářský růst a zaměstnanost v souladu s investičním 

plánem pro Evropu, který Komise vypracovala
13

. 

3. Podpora hospodářské soutěže a inovací na jednotném digitálním trhu 

Trh s digitálními službami se rychle stává jednou z nejdůležitějších oblastí pro evropské 

spotřebitele. Digitální technologie mohou zajistit nízké ceny, široký výběr, rychlé inovace, 

avšak to, zda spotřebitelé tyto přínosy skutečně získají, závisí na fungování trhu. Cílem 

politiky hospodářské soutěže je zajistit spravedlivé zacházení s podniky a zabránit mocným 

podnikům v uzavírání obchodních transakcí, které zvyšují ceny nebo potlačují inovace či 

odpírají lidem možnost vybrat si produkty, které chtějí. 

Jednotný digitální trh proto znamená mnohem více než jen zajištění efektivnějšího 

hospodářství. Tímto způsobem dostávají všichni spravedlivou šanci využít přínosy 

technologického rozvoje. A je to způsob, jak spotřebitele zapojit do kontroly. 

Názorným případem je elektronický obchod: většina dospělých v EU si v roce 2015 objednala 

spotřební výrobky nebo služby na internetu, přičemž v některých členských státech tento údaj 

vzrostl na více než osm osob z deseti. Elektronický obchod je důležitým faktorem, který 

ovlivňuje transparentnost cen a cenovou soutěž a zvyšuje výběr pro spotřebitele a jejich 

schopnost vyhledat nejvýhodnější nabídku, podněcuje tudíž hospodářskou soutěž a inovace. 

Ačkoli vytváří také nové příležitosti pro podniky, obchodování na rychle se měnícím 

elektronickém tržišti nemusí být vždy snadné. Všechny společnosti, které působí na internetu, 

jako jsou maloobchodníci a distributoři, ale také výrobci a tvůrci obsahu, se nyní potýkají s 

novými a významnými výzvami. K lepšímu pochopení těchto výzev a příležitostí přispívá 

šetření v oblasti elektronického obchodu, které Komise zahájila v roce 2015 v rámci své 

strategie pro jednotný digitální trh
14

. 

Šetření v oblasti elektronického obchodu: první výsledky a následná opatření 

V září 2016 zveřejnila Komise prvotní zjištění tohoto šetření. Během šetření získala Komise podklady 

od téměř 1 800 společností působících v oblasti elektronického obchodu se spotřebním zbožím 

a digitálním obsahem, a analyzovala přibližně 8 000 distribučních smluv. Předběžná zpráva potvrzuje 

rostoucí význam elektronického obchodu, současně však určuje některé obchodní praktiky, které 

mohou tuto hospodářskou soutěž na internetu omezit, zejména co se týká internetového prodeje 

spotřebního zboží a dohod o udělení autorských práv. Komise může zahájit v konkrétním případě 

šetření obchodních praktik, jež mohou vyvolávat obavy z narušení hospodářské soutěže. Předběžná 

zpráva byla předmětem veřejné konzultace, která skončila 18. listopadu 2016. 

                                                            
12 Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

Úř. věst. C 262, 19.7.2016, s. 1, k dispozici na adrese http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.262.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2016:262:TOC 
13 Viz https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_cs 
14 Viz http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.262.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2016:262:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.262.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2016:262:TOC
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_cs
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html
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V březnu zveřejnila Komise prvotní zjištění týkající se zeměpisného blokování, v nichž bylo 

konstatováno, že tato praxe je v oblasti elektronického obchodu rozšířená v celé EU, a to zejména 

u digitálního obsahu. Téměř 60 % poskytovatelů digitálního obsahu, kteří reagovali, uzavřelo s držiteli 

práv dohody o zeměpisném blokování. Je-li zeměpisné blokování výsledkem dohod mezi dodavateli 

a distributory, může omezit hospodářskou soutěž na jednotném trhu v rozporu s antimonopolními 

pravidly EU: Stejně jako jakákoli jiná činnost v oblasti prosazování pravidel hospodářské soutěže 

vyžadují i šetření týkající se zeměpisného blokování právní a ekonomické posouzení, které zahrnuje 

také analýzu možných důvodů zjištěných omezení. 

Většina případů zeměpisného blokování ze strany maloobchodníků je založena na 

jednostranných obchodních rozhodnutích neprodávat na přeshraničním základě, tj. nezávisle 

na dohodách s dodavatelem či obchodním tlaku ze strany dodavatele, a nespadá do oblasti 

působnosti pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže. V rámci strategie pro jednotný 

digitální trh přijala Komise v květnu 2016 rovněž návrh nařízení, které se má zabývat 

zeměpisným blokováním a jinými formami diskriminace kvůli státní příslušnosti, místu 

bydliště či místu usazení zákazníků, a určuje situace, v nichž nemůže být rozdílné zacházení 

se zákazníky kvůli bydlišti v žádném případě opodstatněné
15

. 

Zachování inovací v případě existence dominantních hráčů na internetovém trhu 

Některé obchodní praktiky mohou omezovat možnost výběru pro spotřebitele, ještě větší 

problém však nastává v případě, je-li bráněno tomu, aby se na trh dostaly nové produkty. 

Prosazování antimonopolních pravidel je nezbytné k zajištění toho, aby dominantní 

společnosti neodpíraly ostatním možnost přijít s novou generací inovativních nápadů. 

Vyhledávače hrají klíčovou úlohu při směrování spotřebitelů v digitálním prostředí a Komise 

považuje tento trh za jednu ze svých priorit při prosazování. V červenci byla společnosti 

Google a její mateřské společnosti Alphabet zaslána dvě prohlášení o námitkách
16

. 

V doplňujícím prohlášení o námitkách, které následovalo po prohlášení o námitkách, jež bylo 

v téže věci vydáno v dubnu 2015, podpořila Komise svůj předběžný závěr, že společnost 

Google zneužívá své dominantní postavení tím, že na stránkách s výsledky vyhledávání 

systematicky zvýhodňuje svou službu pro porovnávání prodejních nabídek. Komise se obává, 

že uživatelé neobdrží nutně nejrelevantnější výsledky pro svá zadání, což poškozuje 

spotřebitele i inovace na trhu. Zasláním doplňujícího prohlášení o námitkách podpořila 

Komise svůj předběžný závěr, přičemž současně chránila právo společnosti Google na 

obhajobu, jelikož jí umožnila formálně reagovat na dodatečné důkazy. Probíhající šetření 

Komise nepředjímá konečné rozhodnutí, které Komise v dané věci přijme. 

Komise zaslala společnosti Google zvlášť rovněž prohlášení o námitkách v souvislosti 

s omezeními, která společnost ukládá s ohledem na možnost internetových stránek některých 

třetích stran zobrazovat inzerci spojenou s vyhledáváním od konkurentů společnosti Google
17

. 

Společnost Google zveřejňuje inzerci spojenou s vyhledáváním přímo na svých internetových 

stránkách pro vyhledávání, jako zprostředkovatel však také na internetových stránkách třetích 

stran, jako jsou obchodníci na internetu, telekomunikační operátoři a deníky, a to 

                                                            
15 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace 

na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) 

č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES, COM/2016/0289 final – 2016/0152 (COD), k dispozici na adrese 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0289 
16 Věc AT.39740 Google search, viz dokument IP/16/2532 ze dne 14. července 2016, k dispozici na adrese 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_cs.htm 
17 Věc AT.40411 Google Search (AdSense), viz dokument IP/16/2532 ze dne 14. července 2016, k dispozici na 

adrese http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_cs.htm 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52016PC0289
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_cs.htm
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prostřednictvím své platformy „AdSense for Search“. Komise se předběžně domnívá, že tyto 

praktiky umožňují společnosti Google zabránit stávajícím i potenciálním konkurentům, 

včetně ostatních poskytovatelů vyhledávání a internetových reklamních platforem, ve vstupu 

do této obchodně důležité oblasti a rozšiřování činnosti v této oblasti. 

Na chytré telefony a tablety připadá více než polovina celosvětového provozu na internetu 

a očekává se, že v budoucnu tento podíl ještě poroste. Konkurenční odvětví mobilního 

internetu je pro spotřebitele a podniky v Evropě stále důležitější a Komise je při prosazování 

spravedlivé a živé hospodářské soutěže v této oblasti mimořádně obezřetná. 

V dubnu zaslala Komise prohlášení o námitkách, v němž společnosti Google sdělila svůj 

předběžný názor, že společnost zneužívá v rozporu s antimonopolními pravidly EU své 

dominantní postavení prostřednictvím omezujících podmínek v dohodě s výrobci přístrojů 

s operačním systémem Android a s provozovateli mobilních sítí
18

. 

V předběžných zjištěních Komise se uvádí, že kvůli chování společnosti Google nejsou 

konkurenční vyhledávače, mobilní operační systémy a webové prohlížeče schopny 

konkurovat na základě svých předností, nýbrž jsou uměle vyloučeny z určitých obchodních 

příležitostí. Spotřebitelům může být současně odepřen větší výběr mobilních aplikací, on-line 

služeb a inovativních platforem v rozporu s antimonopolními pravidly EU. 

Komise pokračovala rovněž v antimonopolním šetření týkajícím se společnosti Amazon, 

největšího distributora elektronických knih v Evropě, jež bylo zahájeno v roce 2015
19

. 

Komise má obavy, že ujednání společnosti Amazon s vydavateli mohou ostatním 

distributorům elektronických knih ztěžovat soutěž se společností Amazon vývojem nových 

a inovativních produktů a služeb. 

Na cestě k trhu s digitálním obsahem bez hranic: věc týkající se placeného televizního vysílání 

Skutečný jednotný digitální trh znamená, že by spotřebitelé v EU měli mít možnost sledovat 

placené televizní kanály podle svého výběru bez ohledu na to, kde v EU žijí nebo cestují. 

Komise zkoumá, zda licenční dohody mezi šesti velkými filmovými studii v EU a společností 

Sky UK nebrání spotřebitelům v ostatních zemích EU v přístupu k placeným televizním 

službám společnosti Sky ve Spojeném království a Irsku, případně v rozporu s pravidly EU 

v oblasti hospodářské soutěže
20

. 

V dubnu nabídla společnost Paramount závazky k odstranění obav Komise ohledně určitých 

ustanovení smluv o filmových licencích pro placené televizní vysílání, které byly uzavřeny 

mezi společnostmi Paramount a Sky UK. Komise poté konzultovala s účastníky trhu, aby 

ověřila vhodnost navrhovaných závazků, a na základě výsledků tohoto tržního testu se 

domnívala, že závazky objasněné společností Paramount odstraňují její obavy. V červenci 

přijala Komise rozhodnutí, kterým se stanoví právní závaznost závazků nabídnutých 

společností Paramount podle antimonopolních pravidel EU
21

. Šetření Komise týkající se 

chování společností Disney, NBCUniversal, Sony, Twentieth Century Fox, Warner Bros 

a Sky pokračuje. 

                                                            
18 Věc AT.40099 Google Android, viz dokument IP/16/1492 ze dne 20. dubna 2016, k dispozici na adrese 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1492_cs.htm 
19 Věc AT.40153 E-book MFNs and related matters, viz 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40153 
20 Věc AT.40023 Přeshraniční přístup k placenému televiznímu vysílání, k dispozici na adrese 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40023 
21 Viz dokument IP/16/2645, k dispozici na adrese http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2645_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1492_cs.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40153
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40023
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2645_en.htm
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Otevřený a konkurenční telekomunikační rámec ve prospěch evropských spotřebitelů 

Bez náležitého, cenově dostupného internetového připojení nebudou moci spotřebitelé 

využívat nové digitální služby. To znamená, že nezbytně nutné jsou jak cenově dostupné 

mobilní sítě, tak i hospodářská soutěž: hospodářská soutěž snižuje ceny a podněcuje mobilní 

operátory k investicím do lepších sítí. V zájmu prosazování skutečně jednotného digitálního 

trhu nemůže Komise ponechat prostor pro dohody narušující hospodářskou soutěž nebo fúze, 

jež poškozují hospodářskou soutěž a zvyšují ceny pro spotřebitele
22

. 

 

Dvě důležitá rozhodnutí v rámci kontroly spojování podniků v odvětví telekomunikací 

V současnosti se podmínky na jednotlivých vnitrostátních telekomunikačních trzích značně liší. 

„Univerzální“ řešení neexistuje a Komise ve své analýze vždy přihlíží k různým zvláštnostem. 

Po hloubkovém šetření zablokovala Komise v květnu podle nařízení EU o spojování podniků 

navrhované nabytí společnosti „O2“ podniku Telefónica UK společností „Three“ podniku Hutchison 

3G UK, jež by na mobilním trhu ve Spojeném království vytvořilo nového předního hráče na trhu 

mobilních telekomunikací. Komise měla velké obavy, že by významně omezená hospodářská soutěž 

na trhu vedla k vyšším cenám a menšímu výběru pro spotřebitele ve Spojeném království. Převzetí by 

pravděpodobně zabránilo rovněž inovacím a rozvoji síťové infrastruktury ve Spojeném království, což 

je vážný problém, zejména v případě rychle se vyvíjejících trhů. Nápravná opatření, která navrhla 

společnost Hutchison, neřešila dostatečně obavy, jež převzetí vyvolává. 

V září schválila Komise podle nařízení EU o spojování podniků s výhradou podmínek navrhovaný 

společný telekomunikační podnik mezi společnostmi Hutchison a VimpelCom v Itálii. Po hloubkovém 

přezkumu dospěla Komise k závěru, že strukturální nápravná opatření, která společnosti Hutchison 

a VimpelCom nabídly, odstraňují obavy Komise z narušení hospodářské soutěže. Strany zajistí vstup 

francouzského telekomunikačního operátora, společnosti Iliad, jako nového provozovatele mobilní sítě 

na italský trh. To znamená, že dotyční dva operátoři mohou růst a využít výhod plynoucích ze spojení 

jejich aktiv, přičemž italští zákazníci mobilní sítě budou mít i nadále prospěch z inovativních 

mobilních služeb poskytovaných za spravedlivé ceny a v kvalitních sítích. Tento případ ukazuje, že 

telekomunikační společnosti v Evropě mohou růst jak v rámci téže země, tak i na přeshraničním 

základě, je-li zachována účinná hospodářská soutěž. 

V říjnu zahájila Komise šetření týkající se dohody o sdílení sítí uzavřené mezi dvěma českými 

mobilními operátory O2 CZ/CETIN a T-Mobile CZ
23

. Obě společnosti, O2 CZ a T-Mobile 

CZ, jsou hlavními telekomunikačními operátory v České republice a společně obsluhují 

přibližně tři čtvrtiny českého maloobchodního trhu s mobilními telekomunikačními službami. 

Komise zejména zkoumá, zda by spolupráce mezi podniky O2 CZ/CETIN a T-Mobile CZ 

mohla zpomalit zlepšování kvality stávající infrastruktury a zpozdit nebo zcela zabránit 

zavádění nových technologií a služeb, zejména v hustě obydlených oblastech. Komise prověří 

rovněž dopad možné vyšší efektivity, jíž by bylo možno prostřednictvím sdílení sítí 

dosáhnout. Na základě tohoto posouzení Komise stanoví, zda spolupráce porušuje článek 101 

SFEU, který zakazuje obchodní praktiky narušující hospodářskou soutěž. 

K zajištění telekomunikačního rámce, který podporuje hospodářskou soutěž, předložila 

Komise v září 2016 návrh směrnice, kterou se stanoví „evropský kodex pro elektronické 

komunikace“, a návrh nařízení o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti 

elektronických komunikací („sdružení BEREC“). 

                                                            
22 Viz věc M.7612 Hutchison 3G UK / Telefónica UK, rozhodnutí Komise ze dne 11. května 2016, k dispozici na 

adrese http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7612 a věc M.7758 

Hutchison 3G Italy / Wind / JV, rozhodnutí Komise ze dne 1. září 2016, k dispozici na adrese 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7758 
23 Věc AT.40305 Sdílení sítí mezi O2 CZ / CETIN a T-Mobile CZ v České republice, viz dokument IP/16/3539 ze 

dne 25. října 2016, k dispozici na adrese http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3539_cs.htm 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7612
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7758
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3539_cs.htm
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Podpora všeobecného přístupu k vysokorychlostním širokopásmovým sítím 

Aby bylo možno využít všechny příležitosti digitalizace, potřebuje Evropa také prvotřídní 

telekomunikační infrastrukturu. Klíčovou prioritou strategie pro jednotný digitální trh
24

 je 

zajištění přístupu občanů a podniků v EU, zejména malých a středních, k vysokorychlostním 

širokopásmovým sítím. K dosažení tohoto cíle je často zapotřebí veřejné financování, přičemž 

je současně zajištěno začlenění, zejména co se týká venkovských oblastí, které jsou pro 

soukromé investory méně přitažlivé. 

Podle pravidel EU pro státní podporu schválila Komise vnitrostátní režim širokopásmových 

služeb ve Spojeném království na období 2016–2020
25

, italský plán týkající se ultra-

širokopásmových služeb na období 2016–2022
26

 a francouzský režim širokopásmových 

služeb „Plan Très Haut Débit“
27

. Ke každému režimu byl připojen také podrobný plán 

hodnocení za účelem posouzení dopadů, jehož výsledky budou předloženy Komisi. 

Posouzení státní podpory ze strany Komise je založeno na pokynech Komise 

k širokopásmovým sítím z roku 2013
28

. Cílem je zabránit tomu, aby veřejné financování 

nahradilo soukromé investice, a podporovat účinnou hospodářskou soutěž tím, že je zajištěno, 

aby veřejně financovanou infrastrukturu mohli bez diskriminace využívat i ostatní 

poskytovatelé služeb. 

4. Zajištění jednotného trhu, který posiluje postavení občanů a podniků v EU  

Vytvořením prohloubeného a spravedlivějšího jednotného trhu má politika hospodářské 

soutěže velmi konkrétní dopady na život lidí: občané a podniky v EU se s trhem setkávají 

každý den. Vytvoření společnosti, která se všemi zachází spravedlivě, znamená, že by trh měl 

fungovat tak, aby posílil postavení spotřebitelů a zajistil, že jsou zohledněny jejich názory. 

Prosazování pravidel hospodářské soutěže nastupuje tehdy, pokud spotřebitelé například kvůli 

kartelu platí více, než by měli, nebo pokud mají problém nalézt produkt, který hledají. 

Kontrola spojování podniků je nezbytná k zajištění toho, aby fúze nepoškozovaly 

konkurenční strukturu trhů, a tudíž spotřebitele a širší ekonomiku. 

Aby jednotný trh dosáhl svého plného potenciálu, zvýšila Komise nedávno své úsilí o účinné 

prosazování evropských pravidel ve všech oblastech politiky. V prosinci 2016 přijala Komise 

sdělení s názvem „Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování“
29

, aby zajistila 

strategičtější a cílenější uplatňování, provádění a prosazování práva EU ve prospěch občanů, 

spotřebitelů a podniků. 

                                                            
24 Ve svém sdělení nazvaném „Připojení pro konkurenceschopný jednotný digitální trh – na cestě k evropské 

gigabitové společnosti“ (COM/2016/587) potvrdila Komise význam internetového připojení pro jednotný 

digitální trh a v návaznosti na cíle Digitální agendy pro Evropu vytyčila vizi evropské gigabitové společnosti 

uvedené do praxe prostřednictvím tří strategických cílů do roku 2025. 
25 Věc SA.40720 National Broadband Scheme for the UK for 2016–2020, rozhodnutí Komise ze dne 

26. května 2016, k dispozici na adrese 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40720 
26 Věc SA.41647 Itálie - Strategia Banda Ultra Larga, rozhodnutí Komise ze dne 30. června 2016, k dispozici 

na adrese http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41647 
27 Věc SA.37183 Plan France Très Haut Débit, rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2016, k dispozici na 

adrese http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37183 
28 Sdělení Komise, Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových 

sítí, Úř. věst. C 25, 26.1.2013, k dispozici na adrese http://eur-lex.europa.eu/ 

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:cs:PDF 
29 Viz https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/applying-eu-law_cs 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40720
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41647
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37183
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:cs:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:cs:PDF
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/applying-eu-law_cs
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Dosažení efektivního a udržitelného odvětví dopravy v EU 

Odvětví dopravy představuje pro evropské domácnosti klíčové odvětví: zboží a služby 

související s dopravou představují v rozpočtech domácností druhou největší položku za výdaji 

na bydlení
30

. Konkurenční ceny dopravních služeb mají přímý význam pro miliony Evropanů. 

V říjnu zaslala Komise společnostem Brussels Airlines a TAP Portugal prohlášení 

o námitkách kvůli jejich spolupráci v oblasti společného označování linek v osobní přepravě 

mezi Bruselem a Lisabonem
31

. Dohodou o společném označování linek je obchodní dohoda, 

na jejímž základě letecká společnost provozující určitý let umožňuje jiné letecké společnosti 

inzerovat tento let a vystavovat letenky stejně, jako by jej provozovala sama. Partneři 

využívající společné označování linek se dohodnou rovněž na způsobu vzájemné kompenzace 

za sedadla, která prodají na letech provozovaných partnerem. Společné označování linek 

může cestujícím přinést výhody z hlediska většího pokrytí sítě a lepších spojení. Komise však 

má obavy, že v tomto konkrétním případě mohly společnosti Brussels Airlines a TAP 

Portugal využít společné označování linek k omezení hospodářské soutěže a k poškození 

zájmů cestujících na trase mezi Bruselem a Lisabonem. 

V listopadu zahájila Komise také šetření s cílem posoudit, zda zavedený český provozovatel 

železniční dopravy, České dráhy, a.s. (ČD), účtoval ceny nižší než náklady s cílem vyloučit 

hospodářskou soutěž v oblasti služeb osobní železniční dopravy v rozporu s antimonopolními 

pravidly EU
32

. Hospodářská soutěž je nezbytná k snižování cen a zvyšování kvality služeb, 

zejména na dříve monopolních trzích. Komise podrobně posoudí obchodní praktiky 

společnosti České dráhy, aby se ujistila, že nevytlačuje z trhu konkurenty na úkor cestujících. 

Zahájení řízení nepředjímá výsledek šetření. 

Zavedení provozovatelé železniční dopravy jsou často předmětem kontrol hospodářské 

soutěže. V dubnu zbavila Komise společnost Deutsche Bahn v předstihu závazků, jež byly 

stanoveny jako závazné v prosinci 2013, jelikož na německý trh s trakčním proudem 

vstoupilo několik konkurentů, což odstranilo obavy Komise z narušení hospodářské soutěže. 

Zvýšení úrovně hospodářské soutěže na německém trhu zásobování železnic energií 

potvrzuje, že závazky byly při odstraňování obav Komise z narušení hospodářské soutěže 

úspěšné. To je vhodným příkladem toho, jak mohou rozhodnutí o závazcích rychle a účinně 

otevřít trhy, zajistit rovné podmínky a vést k větší hospodářské soutěži a nižším cenám pro 

spotřebitele a podniky. 

Doprava představuje důležitou oblast i pro růst vzhledem ke své zvláštní funkci při 

obsluhování ostatních hospodářských odvětví. Nezbytnou částí evropského jednotného trhu je 

zejména silniční přeprava zboží: na evropských silnicích se pohybuje více než 30 milionů 

nákladních vozidel, na něž připadají přibližně tři čtvrtiny pozemní přepravy zboží v Evropě. 

Konkurenceschopnost tohoto odvětví je závislá na cenách vozidel, která dopravci používají. 

V červenci Komise zjistila, že společnosti MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco a DAF 

porušily antimonopolní pravidla EU, a uložila rekordní pokutu ve výši 2,9 miliardy EUR
33

. 

                                                            
30 Zdroj: Eurostat. Viz http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Household_ 

consumption_expenditure_-_national_accounts 
31 Věc AT.39860 Brussels Airlines / TAP Air Portugal, viz dokument IP/16/3563 ze dne 27. října 2016, 

k dispozici na adrese http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3563_en.htm 
32 Viz dokument IP/16/3656 ze dne 10. listopadu 2016, k dispozici na adrese http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-16-3656_cs.htm 
33 Věc AT.39824 Nákladní vozidla, rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2016, k dispozici na adrese 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39824 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Household_consumption_expenditure_-_national_accounts
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Household_consumption_expenditure_-_national_accounts
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3563_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3656_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3656_cs.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39824
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Přelomové rozhodnutí v odvětví silniční dopravy: věc týkající se kartelu v oblasti nákladních 

vozidel 

Rozhodnutí Komise se týká konkrétně trhu pro výrobu středně těžkých nákladních vozidel 

(o hmotnosti 6 až 16 tun) a těžkých nákladních vozidel (o hmotnosti vyšší než 16 tun). Na společnosti 

MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco a DAF připadá společně přibližně devět z deseti středně těžkých 

a těžkých nákladních vozidel vyrobených v Evropě. 

Místo vzájemného soutěžení uzavíraly tyto společnosti po dobu více než čtrnácti let, od roku 1997 do 

roku 2011, koluzní dohody o cenách, dokud Komise neprovedla v podnicích neohlášené kontroly. 

V průběhu let se diskuse mezi společnostmi týkaly stejných témat, a to příslušného zvýšení cen 

„brutto“, načasování zavedení nových emisních technologií a přenesení nákladů na emisní technologie 

na zákazníky. Všechny společnosti potvrdily svou účast a souhlasily s narovnáním. 

Řízení bylo zahájeno i proti společnosti Scania, jíž se rozhodnutí o narovnání netýkalo. U této 

společnosti proto šetření pokračuje standardním kartelovým řízením (tj. bez narovnání). 

Toto rozhodnutí je důležité rovněž k vyzdvižení významu fungování konkurenčního trhu při podpoře 

vývoje a šíření nákladově efektivních nízkoemisních technologií, což je jeden z prvků evropské 

strategie pro nízkoemisní mobilitu. 

Ochrana hospodářské soutěže na koncentrovaných trzích 

Úloha Komise v oblasti kontroly spojování podniků je velmi důležitá pro ochranu spravedlivé 

hospodářské soutěže ve všech sektorech a odvětvích, ještě důležitější však může být 

v odvětvích, která již jsou relativně koncentrovaná. Komise musí zajistit, aby mocné 

společnosti nezneužívaly svou sílu způsobem, který jim přináší prospěch, poškozuje však 

jejich zákazníky a ostatní hospodářská odvětví. 

Komise je například obzvláště obezřetná na trhu s přípravky na ochranu rostlin, aby bylo 

zajištěno, že tržní struktury vzniklé spojením podniků nebudou mít negativní dopad na 

evropské zemědělce, jejichž živobytí závisí na přístupu k osivu a přípravkům na ochranu 

rostlin za konkurenční ceny. V roce 2016 zahájila Komise dvě hloubková šetření týkající se 

navrhovaných fúzí v této oblasti. 

První navrhovaná transakce se týká společností Dow a DuPont, dvou amerických podniků, 

a vedla by k vytvoření celosvětově největší integrované společnosti působící v oblasti ochrany 

rostlin a osiva
34

. Měla by za následek spojení dvou konkurentů s předními portfolii herbicidů 

a pesticidů a se značnými zkušenostmi při uvádění inovativních přípravků na ochranu rostlin 

a osiva na trh. Druhé navrhované spojení se týká švýcarské společnosti Syngenta, jedné 

z hlavních světových společností působících v oblasti osiva a ochrany rostlin, a čínské 

společnosti ChemChina, která ovládá společnost Adama, největšího dodavatele generických 

přípravků na ochranu rostlin v Evropě
35

. Jejich přípravky se používají při pěstování řady 

hlavních plodin pěstovaných v Evropě, včetně obilovin, bavlny, kukuřice, ovoce a zeleniny, 

řepky olejky, sójových bobů, cukrové řepy a slunečnice. Hloubkové šetření posoudí, zda by 

navrhovaná spojení podniků mohla vést k vyšším cenám nebo menším inovacím u těchto 

výrobků. 

Spravedlivější finanční sektor na podporu reálné ekonomiky 

                                                            
34 Věc M.7932 Dow / DuPont, k dispozici na adrese 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7932 
35 Věc M.7962 Chemchina / Syngenta, k dispozici na adrese 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7962 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7932
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7962
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Finanční trhy poskytují evropskému hospodářství základní funkci a musí být stabilní, 

otevřené a konkurenční, aby mohly podporovat stávající hospodářské oživení. Od počátku 

krize hraje politika hospodářské soutěže klíčovou úlohu při zajišťování spravedlivějšího 

a transparentnějšího finančního sektoru v EU. 

V červnu 2016 se staly plně použitelnými všechny prvky nařízení o mezibankovních 

poplatcích
36

. Nová pravidla zajišťují větší transparentnost nákladů na platby s debetními nebo 

kreditními kartami pro maloobchodníky i spotřebitele a umožňují jim efektivní výběr. 

V minulosti byly poplatky, které banky za tyto karetní platební transakce účtují, uchovávány 

do značné míry v tajnosti, ačkoli náklady nakonec hradili uživatelé. Nařízení 

o mezibankovních poplatcích tyto poplatky omezilo, snížilo tudíž náklady ve prospěch 

milionů evropských spotřebitelů a maloobchodníků. 

Komise současně pokračovala v antimonopolním šetřením týkajícím se mezibankovních 

poplatků společností MasterCard a Visa v souvislosti s platbami, které uskuteční držitelé karet 

ze zemí mimo EHP (Evropský hospodářský prostor), na něž se nařízení o mezibankovních 

poplatcích nevztahuje a jež dosud představují pro evropské obchodníky zátěž
37

. Komise 

pokračovala rovněž v šetření pravidel společnosti MasterCard, která se týkají přeshraničního 

pořizování a která omezují možnost obchodníka využít lepší podmínky nabízené bankami, jež 

jsou na vnitřním trhu usazeny jinde. 

Podniky a domácnosti potřebují na podporu svých rozhodnutí o investicích a spotřebě 

spolehlivé finanční zprostředkovatele (obvykle banky). Krize ukázala, že mají-li banky 

v Evropě problémy, mohou účinky zdaleka přesahovat bezprostřední hrozbu pro vkladatele 

a akcionáře. Mohou mít vážný negativní dopad na finanční stabilitu země a téměř 

nevyhnutelně mají vedlejší účinky na ostatní členské státy a dokonce třetí země. V této 

souvislosti byla kontrola státní podpory i nadále hlavním nástrojem při zajišťování 

bezpečnějšího a spolehlivějšího bankovního sektoru v EU. 

Pravidla státní podpory jsou nedílnou součástí bankovní unie a zaručují rovné zacházení mezi 

členskými státy, které jsou součástí bankovní unie, a ostatními členskými státy. Úlohou 

kontroly státní podpory je zajistit, aby rozhodnutí vlády členského státu nezatížila příliš státní 

pokladnu nebo nenarušila rovné podmínky v EU. V roce 2016 přijala Komise několik 

rozhodnutí s cílem stabilizovat bankovní sektor v různých členských státech
38

. 

Komise zahájila rovněž hloubkové šetření s cílem posoudit podle nařízení EU o spojování 

podniků to, zda navrhované spojení mezi Deutsche Börse AG (DB) a London Stock Exchange 

Group (LSE) neomezí hospodářskou soutěž v řadě oblastí infrastruktury finančního trhu
39

. 

Navrhované spojení by vedlo k sloučení činností DB a LSE. Spojením burzy v Německu, 

Spojeném království a Itálii a řady největších evropských clearingových středisek by vznikl 

zdaleka největší provozovatel burzy v Evropě. 

                                                            
36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích 

za karetní platební transakce, Úř. věst. L 123, 19.5.2015, k dispozici na adrese http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.123.01.0001.01.ENG 
37 Věc AT.40049 Mastercard II, k dispozici na adrese 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40049 a AT.39398 Visa MIF, 

k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39398 
38 Pokud jde o další informace, viz příloha pracovního dokumentu útvarů Komise, který je připojen k této 

zprávě. 
39 Věc M.7995 Deutsche Börse / London Stock Exchange Group, k dispozici na adrese 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7995 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0001.01.ENG
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40049
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39398
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7995
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Prioritou Komise je také zvýšení transparentnosti v oblasti finančních derivátů. V červenci 

přijala Komise závazky, které nabídly International Swaps and Derivatives Association Inc. 

(ISDA) a poskytovatel informačních služeb Markit a které se týkaly udělování licencí 

k duševnímu vlastnictví, jež jsou zapotřebí k nabízení služeb obchodování na trhu se swapy 

úvěrového selhání (CDS)
40

. CDS je smlouva, která má převést úvěrové riziko nebo riziko 

selhání spojené s dluhovým závazkem, jako jsou státní nebo podnikové dluhopisy. CDS 

využívají investoři k zajištění rizik i jako investice. 

Komise provedla v dubnu tržní test navrhovaných závazků, jehož výsledek byl kladný. 

Vzhledem k výsledkům tržního testu navrhla společnost Markit menší změny a objasnění 

původních závazků. Konečné závazky odstraňují obavy Komise, jelikož usnadní obchodování 

s CDS na burzách a současně zvýší transparentnost. Rozhodnutí Komise zajišťuje, aby měly 

všechny obchodní systémy prospěch ze spravedlivého, přiměřeného a nediskriminačního 

přístupu k údajům a duševnímu vlastnictví společností ISDA a Markit za účelem nabízení 

obchodování all-to-all s úvěrovými deriváty. To zvyšuje stabilitu trhu a projevuje se to rovněž 

ve větším výběru a nižších transakčních nákladech pro investory. Závazky tudíž přispívají 

k cíli směrnice MifiD 2
41

 a bankovní unie
42

. 

V prosinci uložila Komise společnostem Crédit Agricole, HSBC a JPMorgan Chase pokuty 

v celkové výši 485 milionů EUR za účast v kartelu v oblasti úvěrových derivátů v eurech
43

. 

Společnosti Barclays, Deutsche Bank, RBS a Société Générale dosáhly v prosinci 2013 

s ohledem na týž kartel narovnání s Komisí. Jelikož se společnosti Crédit Agricole, HSBC 

a JPMorgan Chase pro narovnání nerozhodly, pokračovalo šetření v rámci standardního 

kartelového řízení Komise. Tímto rozhodnutím končí první z řady odhalených kartelů, které 

byly v odvětví finančních služeb potrestány. 

Prosazování pravidel hospodářské soutěže ve světě sportu 

Oblast působnosti soutěžního práva má samozřejmě určité meze, je-li však prosazování 

pravidel hospodářské soutěže vhodným nástrojem, je důležité, aby Komise přijala včas 

opatření k obnovení spravedlnosti v konkrétní oblasti hospodářství. Některá odvětví mají 

dlouhou tradici rozhodnutí přijatých na základě politiky hospodářské soutěže, v ostatních 

odvětvích tomu tak vždy být nemusí. Nejnovějším příkladem je sport. 

V září 2016 informovala Komise Mezinárodní bruslařskou unii (ISU) o svém předběžném 

názoru, že pravidla ISU, podle nichž čelí sportovci vážným postihům za účast na 

nepovolených rychlobruslařských závodech, mohou porušovat antimonopolní pravidla EU
44

. 

Soutěžní právo a sportovní svazy: šetření týkající se Mezinárodní bruslařské unie 

ISU je jediným orgánem, který je Mezinárodním olympijským výborem uznán v oblasti krasobruslení 

a rychlobruslení na ledě. Jejími členy jsou národní krasobruslařské federace. Sportovní pravidla 

podléhají antimonopolním pravidlům EU tehdy, pokud subjekty, které pravidla stanoví, nebo 

společnosti a osoby, jichž se tato pravidla týkají, vykonávají hospodářskou činnost. 

                                                            
40 Věc AT.39745 Trh informací o CDS, rozhodnutí Komise ze dne 20. července 2016, k dispozici na adrese 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39745 
41 Směrnice o trzích finančních nástrojů. Viz http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/ 

index_en.htm 
42 Další informace o bankovní unii viz http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/index_en.htm 
43 Věc AT.39914 Euro Interest Rate Derivatives, k dispozici na adrese 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39914 
44 Věc AT.40208 International Skating Union’s Eligibility rules, viz dokument IP/16/3201 ze dne 27. září 2016, 

k dispozici na adrese http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3201_en.htm 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39745
http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/mifid2/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39914
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3201_en.htm
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Mezinárodní sportovní řídící orgány hrají nezastupitelnou úlohu při stanovování pravidel hry 

a zajištění jednotných standardů chování. Podle pravidel stanovených ISU čelí sportovec, který se 

zúčastní nepovoleného závodu, řadě postihů, jež mohou vést i k celoživotnímu zákazu účasti ve všech 

hlavních mezinárodních rychlobruslařských soutěžích. Komise má obavy, že sankce stanovené 

v pravidlech ISU omezují obchodní svobodu sportovců a zabraňují novým organizátorům 

mezinárodních rychlobruslařských závodů ve vstupu na trh, jelikož nejsou schopni přilákat špičkové 

sportovce. 

Komise se rozhodla provést toto šetření spíše kvůli konkrétním tvrzením ohledně porušení soutěžního 

práva na mezinárodní úrovni než kvůli širším záležitostem souvisejícím se správou v oblasti sportu. 

Kontrola státní podpory mimoto hraje úlohu při zachování rovných podmínek v oblasti sportu. 

Na základě tří samostatných hloubkových šetření dospěla Komise v červenci 2016 k závěru, 

že opatření veřejné podpory, která provedlo Španělsko ve prospěch sedmi profesionálních 

fotbalových klubů, poskytla těmto klubům v porovnání s ostatními kluby neoprávněnou 

výhodu v rozporu s pravidly EU pro státní podporu
45

. Pravidla EU pro státní podporu se 

vztahují na veřejné intervence na trhu, aby bylo zajištěno, že nenarušují hospodářskou soutěž 

tím, že selektivně zvýhodňují jednoho účastníka trhu před ostatními. Profesionální fotbal je 

obchodní činnost a vynakládání veřejných prostředků v této oblasti musí dodržovat pravidla 

spravedlivé hospodářské soutěže. To je obzvláště důležité pro většinu profesionálních klubů, 

které musí fungovat bez dotací. 

5. Uvolnění potenciálu evropské energetické unie a oběhového hospodářství 

Spotřebitelé jsou aktivními a hlavními hráči na budoucích trzích s energií. Usilování 

o skutečně konkurenční evropský trh s energií může mít dopad na účty evropských podniků 

a domácností za energii: vytvoření integrované evropské energetické unie šetrné vůči klimatu, 

bez technických či regulačních překážek, poskytne spotřebitelům v celé EU lepší výběr 

dodávek a nejlepších nabídek energie. 

V listopadu předložila Komise balíček opatření, která mají zachovat konkurenceschopnost 

odvětví energetiky v EU a podpořit přechod k čisté energii
46

. Balíček nazvaný „Čistá energie 

pro všechny Evropany“ má tři hlavní cíle: energetickou účinnost na prvním místě, dosažení 

celosvětového vedoucího postavení v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a zajištění 

spravedlivých podmínek pro spotřebitele. Legislativní návrhy se týkají energetické účinnosti, 

energie z obnovitelných zdrojů, uspořádání trhu s elektřinou, bezpečnosti dodávek elektrické 

energie a pravidel správy energické unie. Balíček obsahuje rovněž řadu opatření, která mají 

chránit nejzranitelnější spotřebitele. 

Spolu s balíčkem zveřejnila Komise závěrečnou zprávu o odvětvovém šetření v oblasti státní 

podpory, jež se týkalo vnitrostátních opatření, která mají zajistit, aby byla neustále k dispozici 

odpovídající kapacita pro výrobu elektřiny (tzv. „kapacitní mechanismy“)
47

. 

Pomoc při navrhování lepších opatření podpory k zabezpečení dodávek elektřiny 

Účelem odvětvového šetření v oblasti státní podpory, které se týkalo kapacitních mechanismů a které 

zahrnovalo více než 120 účastníků trhů v jedenácti členských státech, bylo získat informace 

                                                            
45 Věci SA.29769 Podpora některých španělských fotbalových klubů (daňové zvýhodnění klubů Real Madrid CF, 

FC Barcelona, Athletic Club Bilbao, Club Atlético Osasuna), SA.33754 Podpora klubu Real Madrid a SA.36387 

Podpora fotbalových klubů ve Valencii (Valencia, Hercules a Elche), viz dokument IP/16/2401 ze dne 

4. července 2016, k dispozici na adrese http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2401_en.htm 
46 Viz dokument IP/16/4009 ze dne 30. listopadu 2016, k dispozici na adrese http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-16-4009_cs.htm 
47 Viz http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html#2 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_29769
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33754
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36387
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2401_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4009_cs.htm
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html#2
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o kapacitních mechanismech s cílem přezkoumat zejména to, zda zajišťují dostatečné dodávky 

elektřiny, aniž by byla narušena hospodářská soutěž či obchod na jednotném trhu EU. 

Kapacitní mechanismy jsou velmi důležité, jelikož pomáhají snížit riziko výpadků soustavy 

u evropských spotřebitelů a podniků. Současně však mohou zbytečné a nevhodně navržené kapacitní 

mechanismy narušovat hospodářskou soutěž, zamezovat potřebným reformám trhu, bránit 

přeshraničním tokům elektřiny, mít za následek nadměrné platby spotřebitelů za elektřinu a mohou být 

v rozporu s cíli v oblasti dekarbonizace. Závěrečná zpráva obsahuje závěr, že členské státy musí lépe 

posuzovat potřebu těchto mechanismů, a poskytuje informace o způsobech zajištění bezpečnosti 

dodávek při současném minimálním narušování hospodářské soutěže. 

Úsilí o odvětví ropy a zemního plynu v EU, které podporuje hospodářskou soutěž 

Průzkum a těžba ropy a zemního plynu představují klíčová odvětví při zajišťování 

konkurenčních cen energie pro spotřebitele a podniky v celé EU. Obzvláštní význam mají 

rovněž pro účinné využívání dostupných zdrojů zemního plynu v EU, což je hlavní prvek 

strategie energetické unie, pokud jde o zajištění bezpečnosti dodávek. 

Komise zahájila v lednu v této oblasti hloubkové šetření týkající se nabytí poskytovatele 

služeb pro těžbu ropy, společnosti Baker Hughes, společností Halliburton
48

. V květnu strany 

od navrhovaného spojení odstoupily kvůli obavám z narušení hospodářské soutěže v důsledku 

transakce, které vyslovila řada orgánů pro hospodářskou soutěž z celého světa, včetně 

Komise. Podle analýzy Komise vyvolávala navrhovaná transakce obavy z narušení 

hospodářské soutěže na velmi vysokém počtu trhů souvisejících se službami pro těžbu ropy, 

které jsou poskytovány společnostem v Evropském hospodářském prostoru (EHP), jež působí 

v oblasti průzkumu a těžby ropy a zemního plynu. Šetření Komise bylo provedeno v úzké 

spolupráci s řadou orgánů pro hospodářskou soutěž z celého světa, například Ministerstvem 

spravedlnosti USA, brazilským orgánem pro hospodářskou soutěž (CADE) a australskou 

komisí pro hospodářskou soutěž a spotřebitele. 

Komise pokračovala také v šetřeních týkajících se možnosti, že společnost Gazprom zneužije 

svého dominantního postavení při dodávkách zemního plynu ve střední a východní Evropě
49

 

a možného uzavření trhů se zemním plynem v Bulharsku ze strany zavedeného bulharského 

provozovatele, společnosti BEH
50

. Účelem prosazování antimonopolních pravidel v tomto 

odvětví je dosažení konkurenčnějších trhů se zemním plynem v Evropě a usnadnění integrace 

trhů, jakož i výměn energie mezi členskými státy. 

Podpora recyklace a obnovitelných zdrojů energie 

Hlavním prvkem strategie pro dosažení udržitelnější Evropy je přechod k oběhovému 

hospodářství. „Uzavření“ životního cyklu výrobků prostřednictvím větší recyklace 

a opětovného využití přináší výhody životnímu prostředí i hospodářství. Účinná hospodářská 

soutěž v odvětví nakládání s odpady přispívá k řešení problému tím, že zajišťuje, aby byla 

recyklace pro spotřebitele cenově dostupná. 

                                                            
48 Věc M.7477 Halliburton / Baker Hughes, k dispozici na adrese 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7477 
49 Věc AT.39816 Upstream gas supplies in Central and Eastern Europe (Předcházející trhy pro dodávky 

zemního plynu ve střední a východní Evropě), k dispozici na adrese 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816 
50 Věc AT.39849 BEH – plyn, k dispozici na adrese 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39849 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7477
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39816
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39849
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V září uložila Komise společnosti Altstoff Recycling Austria (ARA) pokutu ve výši 

6 milionů EUR kvůli tomu, že od roku 2008 do roku 2012 blokovala vstup konkurentů na 

rakouský trh s obalovými odpady z domácností v rozporu s článkem 102 SFEU, který 

zakazuje zneužití dominantního postavení na trhu
51

. 

Prosazování antimonopolních pravidel v odvětví nakládání s odpady 

V Rakousku mají výrobci zboží povinnost zajistit zpětné převzetí obalových odpadů, které vznikají při 

používání jejich výrobků. Tento úkol mohou převést na společnost, která pro ně zajišťuje sběr 

a recyklaci oproti licenčnímu poplatku hrazenému výrobci zboží. Komise zjistila, že konkurenti, kteří 

chtěli vstoupit na trh pro nakládání s odpady nebo na tomto trhu rozšířit svou činnost, byli závislí na 

získání přístupu k celostátní infrastruktuře pro sběr odpadů, kterou částečně kontrolovala a částečně 

vlastnila společnost ARA. Při šetření bylo rovněž zjištěno, že v období od března 2008 do dubna 2012 

odmítala společnost ARA umožnit přístup k této infrastruktuře, takže došlo k vyloučení konkurentů 

z trhu a odstranění hospodářské soutěže. 

Poté, co Komise zahájila šetření, přijalo Rakousko v září 2013 nový zákon o odpadech a společnost 

ARA začala poskytovat přístup ke své infrastruktuře pro sběr odpadů z domácností. Od té doby 

vstoupila na trh řada konkurentů. Společnost ARA protiprávní jednání uznala, zajistila dosažení 

správní účinnosti při vydávání rozhodnutí a navrhla strukturální nápravná opatření; v důsledku 

spolupráce společnosti ARA s Komisí byla proto pokuta snížena o 30 %. 

Zatímco při vydávání rozhodnutí o závazcích a narovnání ve věcech kartelů strany spolupracují 

s Komisí, poprvé od vstupu nařízení č. 1/2003 v platnost byl použit postup spolupráce v souvislosti 

s rozhodnutím o zákazu „nekartelové“ dohody podle antimonopolních pravidel. Spolupráce 

v antimonopolním řízení ve věcech netýkajících se kartelů může pomoci zvýšit účinnost donucovacích 

opatření Komise a v budoucnu by mohla být použita i v dalších případech. 

Podpora recyklace je jen jednou částí cesty směrem k udržitelnější Evropě: prioritou jsou také 

investice do nízkouhlíkových technologií a technologií pro čistou energii. Obnovitelné zdroje 

představují energetické zdroje budoucnosti a v posledních několika málo letech přijaly téměř 

všechny členské státy režimy podpory energie z obnovitelných zdrojů. V roce 2016 vydala 

Komise podle pravidel státní podpory patnáct rozhodnutí o nových režimech podpory pro 

výrobce energie z obnovitelných zdrojů, což přispělo k zvýšení udržitelnosti odvětví 

energetiky v EU i k ochraně životního prostředí. 

7. Vytváření evropské a celosvětové kultury hospodářské soutěže 

Aby bylo při zajišťování spravedlivějšího fungování ekonomiky pro všechny dosaženo 

skutečného přínosu, musí být pravidla hospodářské soutěže uplatňována stejně u všech 

Evropanů, bez ohledu na členský stát, ve kterém žijí, pracují nebo nakupují. Z tohoto důvodu 

Komise zkoumá, zda mají vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž veškeré pravomoci, 

zdroje a nezávislost, jež potřebují k účinnému prosazování pravidel EU v oblasti hospodářské 

soutěže. 

Silnější vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž pro účinné uplatňování pravidel EU 

v oblasti hospodářské soutěže 

Prosazování pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže se nyní uskutečňuje v měřítku, jehož by 

Komise sama nebyla nikdy schopna dosáhnout. Od roku 2004 přijaly Komise a vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž v rámci prosazování práva více než 1 000 rozhodnutí, přičemž na vnitrostátní 

orgány pro hospodářskou soutěž připadá 85 % těchto rozhodnutí. Opatření přijaté více orgány 

                                                            
51 Věc AT.39759 ARA foreclosure, rozhodnutí Komise ze dne 20. září 2016, k dispozici na adrese 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39759 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39759
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prosazujícími pravidla je mnohem důraznější a účinnější a více odrazuje společnosti, které se mohou 

pokoušet o porušování pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže. 

V návaznosti na sdělení o deseti letech prosazování nařízení č. 1/200352 Komise zvažovala, zda lze 

soubor nástrojů, které mají vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž k dispozici, dále zlepšit. 

V roce 2016 obdržela a získala zpětnou vazbu ohledně těchto záležitostí od široké škály zúčastněných 

stran, včetně podniků a skupin spotřebitelů, vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, vlád 

členských států a poslanců Evropského parlamentu. 

Veřejná konzultace, která probíhala od listopadu 2015 do února 2016, ukázala, že se přibližně 75 % 

respondentů domnívá, že by účinnost vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž bylo možno dále 

posílit. 80 % odpovědí podpořilo rovněž přijetí opatření na úrovni EU s cílem zajistit, aby měly 

vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž prostředky a nástroje, které potřebují53. 

Dne 19. dubna 2016 bylo mimoto spolu s Evropským parlamentem uspořádáno veřejné slyšení s cílem 

získat další názory54. Vzhledem k celkové podpoře pro posílení postavení vnitrostátních orgánů pro 

hospodářskou soutěž tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, zahájila Komise vypracovávání 

dalšího postupu, a to ve formě návrhu legislativní iniciativy EU. 

Udržení kroku s globalizací – spolupráce v oblasti hospodářské soutěže na celosvětové úrovni 

S tím, jak společnosti v rostoucí míře působí na přeshraničním základě, má stále větší počet 

fúzí, kartelů a jiných praktik narušujících hospodářskou soutěž mezinárodní rozměr a dotýká 

se trhů v řadě zemí a často i na různých kontinentech. Subjekty prosazující hospodářskou 

soutěž se musí přizpůsobit působení společností na globálních trzích: prioritou pro orgány pro 

hospodářskou soutěž z celého světa je proto nalezení lepších způsobů spolupráce. 

Spolupráce mezi orgány pro hospodářskou soutěž pomáhá prosazovat jednotné výsledky, 

zvyšuje efektivnost šetření tím, že omezuje zbytečnou duplicitní práci, a podporuje vzájemné 

porozumění mezi orgány, přičemž současně snižuje náklady podniků. V roce 2016 potvrdila 

Komise svůj závazek v této oblasti a aktivně se účastnila práce mezinárodních orgánů 

zabývajících se hospodářskou soutěží, například Výboru pro hospodářskou soutěž OECD, 

Světové banky a Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). Komise je rovněž 

předním členem Mezinárodní sítě pro hospodářskou soutěž (ICN), což je hlavní světové 

fórum orgánů pro hospodářskou soutěž s 132 členy. K významným výsledkům této 

mnohostranné spolupráce patří pokyny k nápravným opatřením při spojování podniků 

(Merger Remedies Guide) a seznam vyšetřovacích pravomocí pracovní skupiny pro kartely, 

jež Mezinárodní síť pro hospodářskou soutěž přijala v roce 2016. 

Na dvoustranné úrovni zahájila Komise v roce 2016 jednání o dohodách o volném obchodu 

s Arménii, Mexikem, Indonésií a Filipínami, obnovila jednání s Mercosurem a dosáhla 

pokroku při jednáních s Japonskem. Úsilí Komise o sjednání dohod o volném obchodu 

v oblasti hospodářské soutěže se zaměřuje na začlenění ustanovení o hospodářské soutěži 

                                                            
52 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 9. července 2014, Deset let prosazování 

antimonopolních pravidel podle nařízení č. 1/2003 – výsledky a výhledy do budoucna, COM(2014) 453, 

k dispozici na adrese http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0453 
53 Veřejná konzultace ohledně „ posílení postavení vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž tak, aby 

mohly účinněji prosazovat pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže“, k dispozici na adrese 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/ 

index_en.html 
54 Veřejné slyšení, které dne 19. dubna 2016 uspořádaly společně Hospodářský a měnový výbor (ECON) 

Evropského parlamentu a GŘ pro hospodářskou soutěž Evropské komise, k dispozici na adrese 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160419-0900-COMMITTEE-ECON 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52014DC0453
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_en.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20160419-0900-COMMITTEE-ECON
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a státní podpoře s cílem prosazovat sbližování nástrojů a postupů v oblasti hospodářské 

soutěže v jednotlivých jurisdikcích a rovněž chránit rovné podmínky na celosvětové úrovni. 

V červnu 2016 předložila Komise Radě návrh dohody k začlenění ustanovení o výměně 

informací získaných v průběhu řízení ve věcech hospodářské soutěže do stávající dohody 

o spolupráci mezi EU a Kanadou. Možnost vyměňovat si důkazy zlepší spolupráci mezi 

Komisí a kanadským orgánem na ochranu hospodářské soutěže, což povede k posílenému 

prosazování soutěžního práva. Komisařka pro hospodářskou soutěž, Margrethe Vestagerová, 

se mimoto dohodla s předsedou japonské Komise pro poctivé obchodování, panem Sugimoto, 

na zahájení jednání o doplnění dohody o spolupráci mezi EU a Japonskem o ustanovení 

týkající se výměny důkazů. 

Komise se aktivně podílí rovněž na technické spolupráci s rozvíjejícími se ekonomikami, 

které vypracovávají své režimy politiky hospodářské soutěže a prosazování. V červnu 

podepsala Komise memorandum o porozumění s Jižní Afrikou, jež doplnilo memoranda 

o porozumění podepsaná se všemi ostatními zeměmi BRICS
55

 v minulých letech. 

Udržování plodného interinstitucionálního dialogu 

Důležitými partnery v dialogu o politice hospodářské soutěže jsou Evropský parlament, Rada 

a poradní výbory se svou zvláštní rolí vůči evropským občanům a zúčastněným stranám. 

Stejně jako v předchozích letech přijal Parlament usnesení o výroční zprávě Komise o politice 

hospodářské soutěže. Komise vítá podporu Parlamentu pro politiku hospodářské soutěže 

jakožto pilíře evropského projektu. Komise souhlasí s tím, že hospodářská soutěž posiluje 

postavení spotřebitelů, podporuje hospodářský růst a zachovává trhy otevřené pro podniky, 

včetně malých a středních. V tomto smyslu politika hospodářské soutěže zajišťuje, aby byly 

trhy spravedlivější pro všechny. Komise souhlasí s Parlamentem v tom, že prosazování 

pravidel hospodářské soutěže je nezbytné, aby se zabránilo zneužívání hospodářské moci 

a aby bylo zajištěno, že každá společnost a každý podnikatel má spravedlivý podíl na 

přínosech růstu. 

Komise vítá zapojení Parlamentu do boje proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým 

povinnostem. V dubnu 2016 si komisařka Margrethe Vestagerová vyměnila názory s druhým 

zvláštním výborem pro daně v Parlamentu. V roce 2016 přijala Komise významná opatření 

v této oblasti
56

. Komise rovněž získala od všech členských států důkazy o daňových 

rozhodnutích a při analýze těchto důkazů uplatňuje systematický přístup. V červnu 2016 

zveřejnila Komise pracovní dokument o státní podpoře a daňových rozhodnutích a uspořádala 

fórum na vysoké úrovni s cílem vysvětlit členským státům uplatňování pravidel státní 

podpory na daňová rozhodnutí. 

Parlament zopakoval svou žádost o ukončení krizového režimu vyplácení státních podpor 

bankám. Komise zastává názor, že stávající pravidla státní podpory jsou nezbytná k zachování 

finanční stability a k minimalizaci nákladů pro daňové poplatníky a k zajištění toho, že 

restrukturalizované banky obnoví poskytování úvěrů podnikům a domácnostem, přispějí tudíž 

k dokončení bankovní unie. Pravidla státní podpory zachovávají také rovné podmínky mezi 

bankami, které dostávají státní podporu, a ostatními bankami. V únoru 2016 se komisařka 

Margrethe Vestagerová zúčastnila otevřené výměny názorů s poslanci Evropského parlamentu 

s cílem vysvětlit přístup Komise podle pravidel státní podpory. 

                                                            
55 Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika. 
56 Podrobnější informace viz kapitola 2 této zprávy. 



 

20 

 

V této zprávě jsou zohledněna i další doporučení Parlamentu, konkrétně možné přispění 

nezávislého prosazování pravidel hospodářské soutěže k politickým prioritám Komise 

v zájmu prohloubení jednotného digitálního trhu a energetické unie a k zaručení 

konkurenceschopnosti evropského průmyslu v globalizovaném světě. V této zprávě jsou 

uvedena opatření, která Komise tento rok přijala k zajištění hospodářské soutěže v důležitých 

odvětvích evropského hospodářství. V květnu a srpnu 2016 se GŘ pro hospodářskou soutěž 

zúčastnilo také pracovních setkání a diskusí v Parlamentu, jejichž účelem bylo projednání 

možného přispění prosazování pravidel hospodářské soutěže k lepšímu fungování 

potravinového řetězce. 

Komise vítá výzvu Parlamentu, aby Komise podporovala v členských státech skutečnou 

kulturu hospodářské soutěže. V dubnu 2016 uspořádaly Komise a Parlament slyšení 

k iniciativě Komise, která má vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž umožnit využít 

plně svůj potenciál a účinně prosazovat evropská pravidla hospodářské soutěže. Slyšení se 

zúčastnila i komisařka Margrethe Vestagerová. V rámci strukturovaného dialogu 

s Parlamentem uskutečnila komisařka Margrethe Vestagerová v říjnu 2016 rovněž výměnu 

s Hospodářským a měnovým výborem. 

Komise vítá zájem Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů 

o politiku hospodářské soutěže a je ochotna zapojit se do konstruktivních výměn. Komisařka 

Margrethe Vestagerová se zúčastnila debaty o „evropské politice hospodářské soutěže“ na 

plenárním zasedání Hospodářského a sociálního výboru dne 14. července 2016. Ve Výboru 

regionů objasnila Komise svůj přístup k službám obecného hospodářského zájmu v EU. 


