
Názov 
Posilnenie vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže s cieľom účinnejšie presadzovať jej pravidlá 

 
Oblasť politiky 
Hospodárska súťaž: antitrust 

 

Cieľová skupina 
V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov, organizácií a verejných orgánov.  
 
Uvítame najmä príspevky od podnikov (vrátane MSP), obchodných združení, verejných orgánov, 
spotrebiteľských organizácií, ako aj odborníkov z praxe v oblasti hospodárskej súťaže, výskumných pracovníkov 
a think tankov. Takisto uvítame pripomienky od iných zainteresovaných strán, ktoré majú skúsenosti alebo 
znalosti z presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže EÚ vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej 
súťaže. 

 
Trvanie konzultácie 
Od 4. novembra 2015 do 12. februára 2016 

 
Cieľ konzultácie  
Európska komisia uskutočňuje konzultácie so zainteresovanými stranami o posilnení vnútroštátnych orgánov na 
ochranu hospodárskej súťaže s cieľom zvýšiť ich efektívnosť.   
 
Vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže majú spolu s Komisiou kľúčovú úlohu pri presadzovaní 
antitrustových pravidiel EÚ, ale obaja aktéri majú značný priestor na zlepšenie. Hoci vnútroštátne orgány na 
ochranu hospodárskej súťaže získali na základe práva EÚ (nariadenia č. 1/2003) právomoc uplatňovať pravidlá 
hospodárskej súťaže EÚ, toto nariadenie sa nezaoberalo spôsobmi a nástrojmi, prostredníctvom ktorých by 
tieto pravidlá uplatňovali. V dôsledku toho vnútroštátne orgány čelia ťažkostiam pri vykonávaní svojej práce a 
využívaní svojho plného potenciálu. 
 
Komisia by chcela získať názory na to, ako zabezpečiť, aby vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže: 
 
1) mohli konať nezávisle pri presadzovaní pravidiel hospodárskej súťaže EÚ a mali potrebné finančné a 
personálne zdroje na vykonávanie svojej činnosti;  
2) disponovali primeranými nástrojmi na odhaľovanie a riešenie porušení pravidiel; 
3) mohli ukladať účinné pokuty spoločnostiam, ktoré porušujú pravidlá; a  
4) mali programy zhovievavosti, ktoré motivujú spoločnosti k tomu, aby poskytli dôkazy o nezákonných 
karteloch a ktoré by účinne fungovali v celej Európe. 
 
Zainteresované strany sa vyzývajú, aby odpovedali na tie časti dotazníka, ktoré sa ich týkajú, a aby poskytli 
akékoľvek ďalšie pripomienky alebo informácie, ktoré považujú za relevantné.     

 
Ako posielať príspevky 
 

Príspevky je potrebné odoslať prostredníctvom vyplneného online dotazníka na webovom sídle EUSurvey. 
  
Doručené príspevky uverejníme na tejto webovej stránke so zohľadnením obmedzení, ktoré respondenti mohli 
uviesť v dotazníku na konci časti A týkajúcej sa spracovania vášho príspevku.  
Vo vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je pripojené k tejto konzultácii, si pozorne prečítajte informácie 
o tom, ako sa použijú vaše osobné údaje a príspevky. 
 
Upozorňujeme, že ak budú vaše odpovede doručené po lehote, nemôžeme zaručiť, že ich zohľadníme. 
 
V záujme spravodlivého a transparentného procesu konzultácií sa budú brať do úvahy len odpovede doručené 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyEmpoweringNationalCompetitionAuthorities
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/privacy_statement_en.pdf


prostredníctvom online dotazníka. 

 
 

Zobraziť dotazník 
 Rozhranie EUSurvey: Konzultačný dotazník  

 Tlačové správy: Antitrust: posilnenie vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže s cieľom 
účinnejšie presadzovať jej pravidlá 

 

Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie 
 Oznámenie Komisie – desať rokov presadzovania antitrustových pravidiel podľa nariadenia č. 1/2003: 

Výsledky a budúce perspektívy [COM(2014) 453, 9.7.2014)] 

 Pracovný dokument útvarov Komisie „Posilnenie presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže zo strany 
orgánov na ochranu hospodárskej súťaže členských štátov: Inštitucionálne a procedurálne problémy“, 
sprievodný dokument k oznámeniu Komisie [SWD (2014 231 v konečnom znení] 

 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Správa o vykonávaní nariadenia č. 1/2003 
[COM(2009) 206 final, 29.4.2009]  

 Modelový program zhovievavosti ESHS  

 

Kontaktné údaje 
Zodpovedný útvar: 
Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž – oddelenie A4 Európska sieť pre hospodársku súťaž a 
presadzovanie súkromnoprávnymi prostriedkami 
Vo svojej korešpondencii vždy uveďte referenčné číslo: HT. 4504 
 
E-mail:  COMP-ECNPLUS@ec.europa.eu 
 
Poštová adresa: 
Európska komisia 
Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž 
Antitrust Registry 
1049 Bruxelles /Brussel 
Belgicko 
Fax (32-2) 295.01.28 

  
 

Ochrana osobných údajov  
Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných 

údajov 
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