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

o hospodárskej súťaži za rok 2018 

Rok 2018 bol pre Komisiu rokom veľmi aktívneho presadzovania politiky a pravidiel EÚ v oblasti 

hospodárskej súťaže: Komisia vydala 395 rozhodnutí o fúziách, 284 rozhodnutí o štátnej pomoci 

a viac ako 20 rozhodnutí v kartelových a antitrustových konaniach, čo predstavuje 40 % nárast oproti 

roku 2017. Zároveň pokračovala v zjednodušovaní postupov v rámci konaní týkajúcich sa 

hospodárskej súťaže s cieľom zlepšiť včasnosť a účinnosť pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. 

Presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže, ktoré boli do zmluvy zakotvené pred 60 rokmi, je 

dôkazom toho, že jemná rovnováha, ktorú dosiahli zakladatelia Únie, platí aj v terajších 

podmienkach. Politika EÚ v oblasti hospodárskej súťaže je kľúčovým politickým nástrojom, ktorý 

umožňuje reagovať na výzvy v hospodárskej a finančnej oblasti. Dôvod je viac než jasný: táto politika 

je pevne založená na pravidlách, skutočnostiach, dôkazoch a ekonomickom hodnotení, vďaka čomu 

zabezpečuje právnu predvídateľnosť z hľadiska zásady právneho štátu a občanom a podnikom 

prináša pridanú hodnotu. Zároveň sa osvedčila ako dobrý základ pre neustále riešenie nových výziev. 

V posledných rokoch trhy prešli prevratnými zmenami a digitalizácia hospodárstva neustále mení 

spôsoby fungovania trhov, ako aj správanie spotrebiteľov. Dnes existujú už len dva typy odvetví – tie, 

ktoré prešli digitálnou transformáciou, a tie, ktoré ňou práve prechádzajú. Hoci táto transformácia 

priniesla vítané inovácie, lepšiu prepojiteľnosť, nové výrobky a služby, súčasne narastajú aj obavy 

verejnosti o jej vplyve na spoločnosť a z pohľadu hospodárskej súťaže aj obavy z koncentrácie moci 

v rukách niekoľkých veľkých digitálnych spoločností. Zachovanie si relevancie si zároveň vyžaduje 

nepretržité spochybňovanie súčasného stavu. 

Preto sme sa dôsledne zamysleli nad tým, čo digitalizácia bude znamenať pre hospodársku súťaž. 

Naše tri vyšetrovania správania spoločnosti Google nám pomohli pochopiť, ako môžu silné podniky 

v tomto digitálnom veku poškodiť hospodársku súťaž. Pred dvoma rokmi sme dokončili prešetrenie 

trhov elektronického obchodu v celej Európe na základe dôkazov od takmer 2 000 európskych 

podnikov. Na základe tohto prešetrenia sme otvorili niekoľko prípadov. 

V januári tohto roku sme v Bruseli zorganizovali konferenciu, na ktorej sa zišlo viac než 500 ľudí, aby 

diskutovali o tom, ako digitálne technológie menia naše trhy. Pri príprave tejto konferencie sme 

získali viac ako 100 písomných príspevkov od rôznych zainteresovaných strán zastávajúcich 

rozmanité názory. Pred niekoľkými mesiacmi nám traja osobitní poradcovia predložili správu, ktorú 

pre nás vypracovali a ktorá sa zaoberá tým, ako digitalizácia ovplyvní spotrebiteľov v Európe a ako 

tomu môžeme prispôsobiť politiku hospodárskej súťaže. 

Jedným z najdôležitejších posolstiev tejto správy je nutnosť zaoberať sa otázkou moci digitálnych 

platforiem. To možno dosiahnuť zachovaním konkurencieschopnosti malých aktérov v prostredí 

dominantných platforiem, obmedzením sily dominantných platforiem a zaistením toho, aby 

k podnikom, ktoré sú ich zákazníkmi, pristupovali spravodlivo a transparentne, dôsledným 

monitorovaním stratégií, ktoré ohrozujú interoperabilitu, a v neposlednom rade reguláciou, ktorá je 

zárukou toho, že digitálne platformy nepretržite podliehajú riadnej demokratickej kontrole. 

V súvislosti s presadzovaním pravidiel hospodárskej súťaže je najdôležitejšou výzvou schopnosť 

rýchlo a účinne zakročiť s cieľom riešiť hrozby pre hospodársku súťaž vhodnými postupmi a venovať 

pozornosť novým stratégiám, ktoré ju môžu narušovať. 

Pokiaľ ide o budúcnosť, Komisia minulý rok navrhla 37 výdavkových programov v rámci budúceho 

viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027. Ak ich spoluzákonodarcovia schvália, bude 

z nich možné priamo podporovať politiku hospodárskej súťaže počas nasledujúcich siedmich rokov, 
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a to s orientačným rozpočtom vo výške 140 miliónov EUR. Jednou z kľúčových priorít časti týkajúcej 

sa hospodárskej súťaže Programu pre jednotný trh je pomôcť Komisii posilniť jej IT nástroje 

a odborné znalosti, aby mohla naďalej účinne presadzovať pravidlá hospodárskej súťaže 

v hospodárstve, ktoré je čoraz viac založené na údajoch. Konkrétne to znamená, že musíme byť 

schopní odhaľovať porušenia predpisov vo svete založenom na algoritmoch a zároveň zvládať 

spisovú dokumentáciu a množstvá dát, ktorých rozsah a zložitosť stále narastá. Pre našu činnosť 

týkajúcu sa hospodárskej súťaže má aj naďalej zásadný význam relevantnosť, kvalita a rýchlosť. 

Vyšetrovania musia byť rýchle, ale zároveň aj dôkladné a presné a spoločnosti majú právo na 

vypočutie. Komisia čoraz viac potrebuje rázne a primerané IT nástroje, ktoré umožňujú viesť cielené 

vyšetrovania a rýchlo ich ukončovať. 

S cieľom zabezpečiť, aby sa prostriedky v rámci nového viacročného finančného rámca vynakladali čo 

najúčinnejšie, sa zameriavame na cielenú zmenu pravidiel štátnej pomoci. Chceme zabezpečiť, aby 

bolo možné bez problémov kombinovať vnútroštátne financovanie – napríklad z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov riadených na vnútroštátnej úrovni – a centrálne riadené fondy 

EÚ bez toho, aby došlo k vytesneniu súkromných investícií alebo narušeniu hospodárskej súťaže. 

Zachovanie si relevancie si vyžaduje aj systematické sebahodnotenie. Minulý rok sme v súlade 

s usmerneniami Komisie o lepšej právnej regulácii začali hodnotenie pravidiel štátnej pomoci, ktoré 

boli prijaté ako súčasť modernizácie štátnej pomoci, a určitých iných pravidiel. Táto „kontrola 

vhodnosti“ bude slúžiť na overenie, či pravidlá skutočne fungovali tak, ako bolo zamýšľané, 

a poskytne základ pre rozhodnutia, ktoré Komisia prijme v budúcnosti o tom, či pravidlá predĺži 

alebo prípadne aktualizuje. 

Smernica o ESHS+ prijatá v decembri minulého roka okrem toho zabezpečí, aby boli všetky 

vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže primerane financované a náležite vybavené na 

presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže v celej Európskej únii. Vnútroštátne orgány v súčasnosti 

prijímajú približne 85 % všetkých rozhodnutí, ktorými sa uplatňujú pravidlá hospodárskej súťaže, 

a ich posilnenie bude znamenať rýchlejšie, jednotnejšie a v konečnom dôsledku aj účinnejšie 

presadzovanie pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. 

Celkovo som presvedčená, že naša činnosť v roku 2018 a v minulých rokoch je dôkazom toho, ako 

politika hospodárskej súťaže prispieva nielen k spravodlivosti na trhoch, ale aj k zabezpečovaniu 

spravodlivých výsledkov pre občanov EÚ vďaka tomu, že podniky môžu súťažiť za rovnakých 

podmienok na jednotnom trhu, čo je v konečnom dôsledku prospešné pre spotrebiteľov. Neustále 

sme prijímali opatrenia na ochranu a obnovu spravodlivej hospodárskej súťaže vo viacerých 

kľúčových odvetviach, ako sú digitálne hospodárstvo, trh s energiou, doprava a finančné trhy. 

Naďalej sme sa snažili zabezpečiť, aby členské štáty neposkytovali vybraným spoločnostiam 

neprimerané daňové výhody, ktoré im umožňujú vyhýbať sa plateniu ich spravodlivého podielu na 

daniach. Pravidlá Európskej únie v oblasti štátnej pomoci zároveň aj naďalej umožňujú členským 

štátom podporovať dôležité projekty spoločného európskeho záujmu, ako je integrovaný projekt, 

ktorý spoločne oznámilo Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Spojené kráľovstvo a ktorý sa týka 

výskumu a inovácií v mikroelektronike ako jednej zo šiestich kľúčových podporných technológií, 

ktoré považujeme za zásadné pre budúci priemyselný vývoj. V neposlednom rade sme boli aj naďalej 

aktívni na medzinárodnej scéne, kde sme presadzovali skutočnú kultúru hospodárskej súťaže 

v Európskej únii a na celom svete. 

Tento rok je pre Európsku úniu rokom dôležitých zmien, keďže sa chystá privítať nový tím vedúcich 

predstaviteľov pre jej ďalší inštitucionálny cyklus. V tejto súvislosti má naša politika hospodárskej 

súťaže aj naďalej zásadný význam pre zabezpečenie spravodlivej, udržateľnej a konkurencieschopnej 
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Európy. Politika hospodárskej súťaže je a bude kľúčovým nástrojom na ďalšie posilnenie 

hospodárskej súťaže a vytváranie podmienok na stimulovanie rastu a tvorbu pracovných miest, 

investície do technológií budúcnosti a podporu jednotného trhu, ako aj na posilnenie európskych 

priemyselných odvetví a ich globálnej konkurencieschopnosti. 

Silné európske hospodárstvo potrebuje efektívnu hospodársku súťaž, aby bolo aj naďalej inovatívne, 

dynamické a úspešné. Keďže momentálne sa nachádzame v historickom momente, v ktorom 

rozhodnutia, ktoré prijímame, formujú svet, v ktorom budeme žiť v nasledujúcich desaťročiach, 

musíme aj naďalej zaručiť, že budeme ochraňovať hodnoty, na ktorých Európanom záleží. 

 


