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Předmluva komisařky pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerové k výroční zprávě o 

hospodářské soutěži za rok 2018 

Rok 2018 byl pro Komisi rokem velmi aktivního prosazování politiky a právních předpisů EU v oblasti 

hospodářské soutěže: Komise vydala 395 rozhodnutí o fúzích, 284 rozhodnutí o státní podpoře 

a rozhodla ve více než 20 případech kartelů a antimonopolních řízení, což představuje 40 % nárůst 

od roku 2017.  Komise zároveň dále zefektivňovala řízení u případů hospodářské soutěže s cílem 

zlepšit včasnost a účinnost pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže. V prosazování pravidel 

hospodářské soutěže, která byla zakotvena ve Smlouvě před více než 60 lety, se i nadále prokazuje 

platnost jemné rovnováhy, kterou nastavili zakladatelé naší Unie. Politika EU v oblasti hospodářské 

soutěže je klíčovým politickým nástrojem, který umožňuje reagovat na výzvy v hospodářské 

a finanční oblasti. A proč tomu tak je, lze snadno pochopit: tato politika je pevně založena 

na pravidlech, skutečnostech, důkazech a ekonomickém hodnocení, čímž poskytuje právní 

předvídatelnost v oblasti právního státu a svým občanům a podnikům přináší přidanou hodnotu. 

V neposlední řadě se osvědčila i jako solidní základ pro neustálé řešení nových výzev. 

V posledních letech prošly trhy převratnými změnami a při digitalizaci hospodářství se neustále mění 

způsoby fungování trhů, jakož i chování spotřebitelů. Dnes již skutečně existují jen dva typy 

výrobních odvětví – ty, které byly prostřednictvím digitalizace transformovány, a ty, v nichž 

transformace v současné době probíhá. I když to přineslo vítané inovace, větší konektivitu, nové 

produkty a služby, neméně roste i veřejná obava o společenský dopad této transformace 

a, z hlediska hospodářské soutěže, o soustřeďování moci do rukou několika velkých digitálních 

podniků. Kdo chce za těchto okolností zůstat relevantní, musí se neustále se zabývat současným 

stavem. 

Proto jsme dlouho přemýšleli a snažili se porozumět tomu, co bude digitalizace znamenat pro 

hospodářskou soutěž. Tři šetření týkající se chování společnosti Google nám pomohla pochopit, 

jakým způsobem mohou silné podniky v tomto digitálním věku narušovat hospodářskou soutěž. Před 

dvěma lety jsme dokončili šetření ohledně trhů elektronického obchodování po celé Evropě, které 

bylo založeno na důkazech z téměř 2 000 evropských podniků.  V návaznosti na toto šetření jsme 

otevřeli několik případů. 

Letos v lednu se z našeho podnětu v Bruselu konala konference, jíž se zúčastnilo více než 500 lidí, 

a vedla se tam diskuse o tom, jak digitální technologie mění naše trhy. Při přípravě této konference 

jsme od všech účastníků diskuse shromáždili více než 100 písemných příspěvků. Před několika měsíci 

jsme obdrželi zprávu, kterou pro nás vypracovali tři zvláštní poradci, jež se zabývala tím, jak 

digitalizace ovlivní spotřebitele v Evropě a jak se tomu může přizpůsobit politika hospodářské 

soutěže.  

Jednou z nejdůležitějších myšlenek této zprávy je, že se musíme zabývat silou digitálních platforem. 

Možnými kroky k řešení této problematiky je zachování konkurenceschopnosti menších subjektů vůči 

dominantním platformám, omezení síly dominantních platforem a zajištění toho, aby se svými 

firemními zákazníky zacházely spravedlivě a transparentně, pečlivé sledování strategií, které narušují 

interoperabilitu, a v neposlední řadě i regulace, která zajistí, aby digitální platformy podléhaly řádné 

demokratické kontrole. V souvislosti s prosazováním pravidel hospodářské soutěže je nejdůležitější 

výzvou schopnost rychle a účinně zasáhnout, aby byly hrozby pro hospodářskou soutěž řešeny 

v patřičné době, jakož i udržovat si povědomí o nových strategiích, které mohou hospodářskou 

soutěž narušovat.  
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Pokud jde o budoucnost, Komise v loňském roce navrhla 37 výdajových programů pro příští víceletý 

finanční rámec na období 2021–2027. Pokud tyto programy schválí normotvůrci, bylo by z nich 

možné přímo podporovat politiku hospodářské soutěže s orientačním rozpočtem ve výši 140 milionů 

EUR na příštích sedm let. Jednou z hlavních priorit části programu pro jednotný trh věnované oblasti 

hospodářské soutěže je pomoci Komisi posílit její IT nástroje a odborné znalosti, aby mohla i nadále 

účinně prosazovat pravidla hospodářské soutěže v ekonomice, která je stále více založená na datech. 

Konkrétně to znamená, že musíme být schopni odhalovat porušování pravidel ve světě stojícím na 

algoritmech, stejně jako umět řídit spisovou dokumentaci a objemy dat, jejichž množství i složitost se 

stále zvyšuje. I nadále má pro naši činnost v oblasti hospodářské soutěže zásadní význam relevance, 

kvalita a rychlost. Šetření musí probíhat rychle, ale je třeba je provádět důkladně a přesně, 

přičemž podniky mají právo být vyslechnuty. Komise rostoucí měrou potřebuje rázné a přiměřené 

nástroje IT, které by její šetření zacílily a rychle ukončily.  

Aby bylo zajištěno, že výdaje budou v rámci nového víceletého finančního rámce co nejúčinněji 

vynaloženy, zaměřujeme se na změnu pravidel státní podpory cíleným způsobem. Chceme zajistit, 

aby vnitrostátní financování – například z evropských strukturálních a investičních fondů 

spravovaných na vnitrostátní úrovni – a centrálně spravované finanční prostředky EU bylo možné 

snadno kombinovat, ovšem aby přitom nebyly vytěsněny soukromé investice nebo nebyla 

nepatřičně narušena hospodářská soutěž. 

K zachování relevance je navíc zapotřebí systematické sebehodnocení. V loňském roce jsme 

v souladu s pokyny Komise pro zlepšování právní úpravy zahájili hodnocení pravidel státní podpory, 

které bylo spolu s některými dalšími opatřeními přijato v rámci modernizace státní podpory. Tato 

„kontrola účelnosti“ ověří, zda tato pravidla skutečně fungují tak, jak byla zamýšlena, a poskytne 

základ pro rozhodnutí, která Komise přijme v budoucnu ohledně dalšího prodloužení či případné 

aktualizace pravidel. 

Směrnice ECN+ přijatá v prosinci loňského roku navíc zajistí, aby všechny vnitrostátní orgány pro 

hospodářskou soutěž mohly být náležitě financovány a řádně vybaveny k prosazování pravidel 

hospodářské soutěže v celé Evropské unii. Vnitrostátní orgány v současné době přijímají přibližně 

85 % všech rozhodnutí, jimiž se uplatňují pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže, a jejich posílení 

bude znamenat rychlejší, jednotnější a v konečném důsledku i účinnější prosazování pravidel EU 

v oblasti hospodářské soutěže. 

Celkově mám za to, že naše činnost v roce 2018 a v posledních letech ukázala, jak politika 

hospodářské soutěže přispívá k spravedlnosti na trzích a k dosažení spravedlivých výsledků pro 

občany EU tím, že zajišťuje, aby podniky mohly soutěžit na jednotném trhu za rovných podmínek, 

z čehož mají následně užitek spotřebitelé. Soustavně jsme přijímali opatření na ochranu i obnovu 

spravedlivé hospodářské soutěže v řadě klíčových odvětví, jako je digitální ekonomika, trh s energií, 

odvětví dopravy a finanční trhy. Nadále jsme se snažili zajistit, aby členské státy neposkytovaly 

vybraným společnostem neoprávněné daňové výhody, jež by těmto společnostem umožňovaly 

vyhýbat se odvodu jejich spravedlivého podílu na daních. Zároveň díky pravidlům státní podpory 

Evropské unie mohly členské státy dále podporovat významné projekty společného evropského 

zájmu, jako je například integrovaný projekt oznámený společně Francií, Německem, Itálií 

a Spojeným královstvím, který se týká výzkumu a inovací v oblasti mikroelektroniky, což je jedna z 

šesti klíčových základních technologií, kterou považujeme za zásadní pro budoucí průmyslový rozvoj. 

V neposlední řadě jsme i nadále působili na mezinárodní scéně, kde prosazujeme kulturu spravedlivé 

hospodářské soutěže jak v Evropské unii, tak ve světě.  
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Tento rok je pro Evropskou unii rokem významných změn, neboť se připravuje na přijetí nového 

týmu vedoucích představitelů pro příští institucionální cyklus. V této souvislosti má naše politika 

v oblasti hospodářské soutěže i nadále stěžejní význam pro zajištění spravedlivé, udržitelné 

a konkurenceschopné Evropy. Politika hospodářské soutěže je a bude klíčovým nástrojem pro další 

posilování konkurenceschopnosti a vytváření podmínek pro stimulaci růstu a vytváření pracovních 

míst, investice do technologií zítřka a podporu jednotného trhu, jakož i pro posílení evropských 

průmyslových odvětví a jejich schopnost obstát i v celosvětové konkurenci. 

Neboť silná evropská ekonomika potřebuje účinnou hospodářskou soutěž, aby byla i nadále 

inovativní, dynamická a úspěšná. A protože se nacházíme v historickém okamžiku, kdy námi učiněná 

rozhodnutí budou určující pro to, v jakém světě budeme žít v následujících desetiletích, musíme se 

i dále zaručit, že budeme ochraňovat hodnoty, jež jsou pro Evropany důležité.  


