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SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU 

HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV  

Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2019 

1. Úvod  

Rok 2019 znamenal pre Európsku úniu začiatok nového volebného obdobia. Po májových 

voľbách, v ktorých bola zaznamenaná najvyššia účasť voličov od roku 1994 (50,66 %)
1
, dal 

Európsky parlament zelenú novej Európskej komisii na základe priorít uvedených 

v politických usmerneniach zvolenej predsedníčky Komisie Ursuly von der Leyenovej
2
. 

V poverovacom liste adresovanom Margrethe Vestagerovej, výkonnej podpredsedníčke pre 

Európu pripravenú na digitálny vek, sa zdôrazňuje potreba „zabezpečiť, aby naša politika 

a pravidlá hospodárskej súťaže boli pripravené pre moderné hospodárstvo, aby sa rázne 

presadzovali a aby prispievali k silnému európskemu priemyslu na vnútornej aj na 

celosvetovej úrovni“
3
.  

Základy práva hospodárskej súťaže Európskej únie sú dnes rovnako významné ako v čase 

podpísania Rímskej zmluvy pred vyše 60 rokmi. Európske pravidlá hospodárskej súťaže 

umožňujú podnikom všetkých veľkostí rovnakú príležitosť konkurovať si na vnútornom trhu 

a pomáhať európskym spotrebiteľom pri získavaní spravodlivých podmienok na ňom. 

Presadzovanie pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže pomáha vytvoriť otvorené 

a konkurenčné trhy, ktoré prispievajú k vyššej efektívnosti, inovatívnosti 

a konkurencieschopnosti európskych spoločností na celosvetovej úrovni. V roku 2019 sa 

činnosti Komisie v oblasti politiky hospodárskej súťaže a presadzovania naďalej zameriavali 

na správanie a opatrenia, ktoré sú v rozpore s hospodárskou súťažou, na trhoch, ktoré sú 

dôležité pre občanov EÚ a podniky v EÚ, ako sú telekomunikačný a digitálny sektor, 

energetika a životné prostredie, výroba, finančné služby, daňový systém, poľnohospodárstvo 

a potraviny a doprava.  

Zároveň je dôležité, že rámec hospodárskej súťaže EÚ ostáva pripravený na rýchlo sa meniaci 

svet neustálym prispôsobovaním sa modernému hospodárstvu, ktoré je ekologické a digitálne. 

Európska politika hospodárskej súťaže musí konkrétne reagovať na nové problémy spojené 

s používaním údajov, algoritmov a rýchlo napredujúcich trhov v čoraz viac digitálnom 

prostredí, ako aj posilňovať siete spolupráce medzi orgánmi členských štátov a samotnou 

Komisiou v záujme podpory spravodlivej hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. Zároveň 

prebiehajú hodnotenia príslušných pravidiel štátnej pomoci vrátane usmernení týkajúcich sa 

oblasti životného prostredia a energetiky, ktoré sa prepracujú aj s ohľadom na politické ciele 

európskej zelenej dohody. 

V apríli 2019 Komisia zverejnila správu o politike hospodárskej súťaže pre digitálnu éru
4
, 

ktorú vypracovali traja nezávislí osobitní poradcovia a ktorá mala prispieť informáciami 

k súčasným úvahám Komisie o tom, ako by politika hospodárskej súťaže mohla čo najlepšie 

                                                           
1
  Pozri: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191029IPR65301/final-turnout-data-for-2019-

european-elections- announced.  
2
  Ursula von der Leyenová, Ambicióznejšia Únia: Môj plán pre Európu. Politické usmernenia pre budúcu 

Európsku komisiu 2019 – 2024, úvodné vyhlásenie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu, 16. júla 

2019: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_sk.pdf. 
3
  Ursula von der Leyenová, Poverovací list Margrethe Vestagerovej, výkonnej podpredsedníčke pre Európu 

pripravenú na digitálny vek, 1. decembra 2019, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-

cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-margrethe-vestager_2019_en.pdf. 
4
  Pozri: http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_sk.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-margrethe-vestager_2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-margrethe-vestager_2019_en.pdf
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poslúžiť európskym spotrebiteľom v digitálnom, rýchlo sa meniacom svete. V správe sa 

analyzujú hlavné charakteristiky digitálneho hospodárstva – mimoriadne vysoké výnosy 

digitálnych služieb v porovnaní s rozsahom, sieťové externality a úloha údajov –, ktoré 

umožnili vznik veľkých zavedených digitálnych subjektov.  

Aby sa zabezpečilo, že právo hospodárskej súťaže ostane primerané svojmu účelu, Komisia 

v roku 2019 uskutočnila širšie hodnotenie zamerané na posúdenie fungovania pravidiel 

hospodárskej súťaže s cieľom poskytnúť základné informácie pre rozhodnutia o potrebe 

zlepšenia schopnosti tohto práva riešiť mnohé z týchto problémov a o potrebe zlepšenia 

účinnosti jeho presadzovania. Preskúmanie sa týka antitrustových pravidiel, ktorých platnosť 

uplynie počas nového volebného obdobia, a príslušných usmernení, niekoľkých pravidiel 

štátnej pomoci a pokynov a prebiehajúceho hodnotenia určitých pravidiel týkajúcich sa 

kontroly fúzií. Výkonná podpredsedníčka Vestagerová koncom roka takisto oznámila začiatok 

preskúmania oznámenia o vymedzení trhu.  

Politika hospodárskej súťaže zohráva významnú úlohu aj v rámci modernej priemyselnej 

politiky EÚ, ktorej cieľom je zvýšenie inovatívnosti európskych spoločností, a tým aj ich 

konkurencieschopnosti na medzinárodnej úrovni. Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci 

podporujú tento cieľ v prípade existencie zlyhaní trhu a potreby posilniť hodnotové reťazce. 

Komisia v decembri 2018 a decembri 2019 dospela k záveru, že dva projekty, ktoré spoločne 

oznámilo niekoľko členských štátov a ktoré sa týkali európskych prioritných oblastí 

mikroelektroniky (2018) a batérií (2019), sú v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci 

a prispievajú k spoločnému európskemu záujmu
5
. Zúčastnené členské štáty poskytnú na 

financovanie týchto dvoch projektov spoločne až 5 miliárd EUR, pričom spoločným cieľom 

obidvoch projektov je uvoľnenie ďalších 11 miliárd EUR súkromných investícií.  

Politika EÚ v oblasti hospodárskej súťaže sa vykonáva presadzovaním pravidiel 

vychádzajúcich zo zmlúv opierajúcich sa o dôkladnú hospodársku analýzu a riadny proces. 

Základnými zásadami a štandardmi, ktoré Komisia vykonáva v rámci presadzovania a ktoré 

podporuje po celom svete, je preto nediskriminačné, transparentné a predvídateľné 

presadzovanie, právo na vypočutie, ako aj ochrana dôverných údajov.  

Komisia pri presadzovaní európskych pravidiel hospodárskej súťaže úzko spolupracuje 

s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže členských štátov 

a s vnútroštátnymi súdmi. Zároveň aktívne spolupracuje s príslušnými medzinárodnými 

fórami a s agentúrami na ochranu hospodárskej súťaže z celého sveta na rozvoji skutočne 

globálnych rovnakých podmienok. V rámci Svetovej obchodnej organizácie Komisia vedie 

rokovania o službách elektronického obchodu a telekomunikačných službách, ako aj 

o zlepšení medzinárodných pravidiel týkajúcich sa subvencií.  

Pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže podporujú rast a rozvoj silných európskych 

spoločností, bez ohľadu na ich veľkosť. Na celosvetovej úrovni však európske firmy jednako 

čelia viacerým problémom týkajúcim sa rovnakých podmienok. Na ich riešenie sú vhodnejšie 

iné nástroje než právo hospodárskej súťaže. V súčasnosti Komisia uvažuje okrem iného aj 

o tom, do akej miery existujúci súbor nástrojov EÚ môže slúžiť na riešenie rušivých vplyvov 

zahraničných subvencií a štátneho vlastníctva a ktoré ďalšie nástroje (či ich kombinácia) 

môžu byť potrebné. 

Táto správa predstavuje neúplné zhrnutie činností, ktoré Komisia v roku 2019 vykonala 

v oblasti politiky hospodárskej súťaže (časť I). Táto správa ako taká nie je zameraná na 

činnosti Komisie na podporu hospodárstva EÚ v súvislosti s pandémiou COVID-19. 

                                                           
5
  Pozri https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6862 

a https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6705.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6862
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6705
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Doplňujúce a podrobnejšie informácie o činnostiach uvedených v správe sa nachádzajú 

v sprievodnom pracovnom dokumente útvarov Komisie (časť II) a na webovom sídle GR pre 

hospodársku súťaž
6
. 

2. Ďalšie posilnenie účinnosti politiky EÚ v oblasti hospodárskej súťaže a jej 

presadzovania 

V roku 2019 Komisia začala komplexné hodnotenie a preskúmanie svojich pravidiel 

a usmernení týkajúcich sa hospodárskej súťaže s cieľom posúdiť, do akej miery sú ešte 

primerané svojmu účelu. 

Komisia spúšťa „kontrolu vhodnosti“ pravidiel štátnej pomoci
7
 

V máji 2012 Komisia predstavila veľký balík reforiem zameraných na modernizáciu štátnej 

pomoci, čo v roku 2013 viedlo k prepracovaniu veľkého množstva pravidiel štátnej pomoci. 

Tento komplexný balík reforiem umožňuje členským štátom rýchlo zavádzať opatrenia štátnej 

pomoci, ktorými sa urýchli podpora investícií, hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných 

miest.  

V januári 2019 Komisia spustila proces zameraný na vyhodnocovanie pravidiel v rámci balíka 

modernizácie štátnej pomoci v súlade s usmerneniami Komisie pre lepšiu právnu reguláciu 

a následkom toho sa predĺžila platnosť pravidiel štátnej pomoci, ktorých platnosť by inak 

uplynula koncom roku 2020. Hodnotenie má formu tzv. kontroly vhodnosti a predstavuje 

prípravu na revíziu príslušných usmernení so zreteľom na politické ciele európskej zelenej 

dohody. 

Kontrola vhodnosti balíka modernizácie štátnej pomoci, usmernení pre železnice a poistenia 

krátkodobých vývozných úverov 

Cieľom kontroly vhodnosti je analýza relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, súdržnosti a pridanej 

hodnoty EÚ týchto pravidiel štátnej pomoci a zároveň poskytnúť základ pre rozhodnutia Komisie 

týkajúce sa možnosti ďalšieho predĺženia alebo prípadnej aktualizácie pravidiel.  

Kontrola vhodnosti sa týka týchto dvoch nariadení a deviatich usmernení:  

– všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách a nariadenia o pomoci de minimis,  

– usmernení pre regionálnu pomoc,  

– rámca pre výskum a vývoj,  

– oznámenia o dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu,  

– usmernení o rizikovom financovaní,  

– usmernení o letiskách a letectve,  

– usmernení v oblasti životného prostredia a energetiky, ako aj  

– usmernení na záchranu a reštrukturalizáciu.  

Do prebiehajúcej kontroly vhodnosti boli okrem toho zaradené aj usmernenia pre železnice 

a oznámenie o krátkodobých vývozných úveroch, ktoré neboli súčasťou balíka modernizácie štátnej 

pomoci z roku 2012. 

Členské štáty a ostatné zainteresované strany mali príležitosť poskytnúť svoje príspevky 

a pripomienky ku kontrole vhodnosti počas verejných konzultácií prostredníctvom rozličných 

dotazníkov. Konzultácie sa skončili v júli 2019 s výnimkou dotazníka týkajúceho sa dôležitých 

projektov spoločného európskeho záujmu, ktorý bol otvorený až do konca októbra. Okrem toho 

prebieha aj niekoľko štúdií. 

Navyše vo februári 2019 Komisia otvorila verejné konzultácie s cieľom vyhodnotiť 

a pripraviť prepracovanie existujúcich usmernení k niektorým opatreniam štátnej pomoci 

                                                           
6
  Pozri: https://ec.europa.eu/competition/index_en.html.  

7
  Pozri: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-182_en.  

https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-182_en
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v súvislosti so systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov po roku 

2012 (ďalej len „usmernenia týkajúce sa systému obchodovania s emisiami“)
8
. 

V usmerneniach týkajúcich sa systému obchodovania s emisiami, prijatých v roku 2012 

a založených na systéme obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej 

únii z roku 2005, sa stanovujú podmienky, podľa ktorých členské štáty môžu v období 2013 – 

2020 niektorým spoločnostiam v určitých odvetviach s vysokou spotrebou elektriny nahradiť 

časť vyšších nákladov na elektrinu vyplývajúcich zo systému obchodovania s emisnými 

kvótami skleníkových plynov v EÚ. Po uplynutí ich platnosti 31. decembra 2020 sa 

usmernenia týkajúce sa systému obchodovania s emisiami z roku 2012 aktualizujú s cieľom 

zabezpečiť, že sa upravia podľa nového systému obchodovania s emisiami EÚ na obdobie 

2021 – 2030
9
.  

A napokon, v júni 2019 Komisia začala hodnotenie pravidiel štátnej pomoci týkajúcich sa 

zdravotníckych a sociálnych služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (SGEI) a nariadenia 

o pomoci de minimis na poskytovanie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu
10

, ktorých 

platnosť uplynie v decembri 2020. V rámci tohto hodnotenia sa v období od júla do decembra 

2019 uskutočnili verejné a cielené konzultácie, ktorých výsledky sa náležite zohľadnili 

v hodnotení. 

Komisia skúma nový vývoj na trhu v oblasti vertikálnych dohôd o dodávke a dohôd 

o horizontálnej spolupráci 

V roku 2019 Komisia začala hodnotenie
11

 pravidiel, ktorými sa určité horizontálne dohody
12

 

vynímajú z rozsahu všeobecných pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. Medzi pravidlá 

EÚ v oblasti hospodárskej súťaže o horizontálnych dohodách patria dve nariadenia 

o skupinových výnimkách týkajúce sa dohôd o horizontálnej spolupráci, ktorými sa stanovujú 

výnimky z uplatňovania článku 101 ZFEÚ pre niektoré kategórie dohôd o výskume a vývoji 

a pre dohody o špecializácii. Sprievodné usmernenia k dohodám o horizontálnej spolupráci 

(ďalej len „horizontálne usmernenia“) obsahujú ďalšie usmernenia pomáhajúce spoločnostiam 

pri ich snahe uzatvárať dohody o spolupráci v súlade s právom hospodárskej súťaže 

a poskytujú aj podrobné odporúčania v súvislosti s témami, ako je posudzovanie výmeny 

informácií, spoločného nákupu, spoločnej komercializácie a normalizácie z hľadiska 

hospodárskej súťaže. Platnosť dvoch nariadení o horizontálnych skupinových výnimkách 

uplynie 31. decembra 2022. Hoci horizontálne usmernenia nemajú konečný dátum platnosti, 

vyhodnocujú sa spoločne s nariadeniami o horizontálnych skupinových výnimkách. 

Komisia dosiahla značný pokrok vo svojom hodnotení
13

 nariadenia o vertikálnych 

skupinových výnimkách
14

 a sprievodných usmernení o vertikálnych obmedzeniach. Komisia 

toto hodnotenie otvorila v októbri 2018 s ohľadom na koniec platnosti nariadenia 

o vertikálnych skupinových výnimkách 31. mája 2022. Vo februári 2019 Komisia začala 

                                                           
8
  Pozri: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6600267_en.  

9
  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/410 zo 14. marca 2018, ktorou sa mení smernica 

2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne znižovanie emisií a investície do nízkouhlíkových 

technológií a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814, Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2018, s. 3 – 27. 
10

  Pozri: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/evaluation_sgei_en.html.  
11

  Pozri: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4715393/public-consultation_en.  
12

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1217/2010 zo 14. decembra 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd o výskume a vývoji, Ú. v. EÚ L 335, 18.12.2010, 

s. 36; nariadenie Komisie (EÚ) č. 1218/2010 zo 14. decembra 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie na niektoré kategórie dohôd o špecializácii, Ú. v. EÚ L 335, 18.12.2010, s. 43. 
13

  Pozri: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5068981_en.  
14

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov, Ú. v. EÚ L 102, 

23.4.2010, s. 1. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6600267_en
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/evaluation_sgei_en.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4715393/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5068981_en
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trojmesačné verejné konzultácie so zainteresovanými stranami, po ktorých v auguste 2019 

nasledovala štúdia o vývoji na trhu týkajúcom sa modelov a stratégií distribúcie. Okrem toho 

v novembri 2019 usporiadala hodnotiaci pracovný seminár s aktívnou účasťou 

zainteresovaných strán, na ktorom sa podrobne diskutovalo o oblastiach mimoriadneho 

záujmu pri hodnotení nariadenia o vertikálnych skupinových výnimkách so zameraním sa na 

otázku, ako pravidlá prospievajú spotrebiteľom. 

Vo februári 2019 Komisia zverejnila plán hodnotenia
15

 nariadenia o skupinových výnimkách 

pre motorové vozidlá
16

. Zverejním plánu sa začali štvortýždňové online konzultácie so 

zainteresovanými stranami. Okrem toho bolo zadané vypracovanie štúdie, ktorá umožní lepšie 

pochopiť spôsob, akým sa v poslednom desaťročí vyvíjali podmienky na trhu v sektore 

motorových vozidiel. Platnosť nariadenia o skupinových výnimkách pre motorové vozidlá 

uplynie v máji 2023. 

Účelom týchto hodnotení je umožniť Komisii rozhodnúť o tom, či má nechať tieto pravidlá 

zaniknúť po uplynutí ich platnosti, predĺžiť ich trvanie alebo ich revidovať.  

Modernizácia programu zhovievavosti EÚ 

V záujme ďalšieho zvýšenia účinnosti svojich postupov Komisia v marci 2019 spustila svoj 

online nástroj s názvom eLeniency
17

. V rámci programu zhovievavosti EÚ môžu spoločnosti 

alebo ich právnici už teraz predkladať svoje vyhlásenia v rámci programu zhovievavosti 

Komisii buď prostredníctvom elektronickej pošty na funkčnú emailovú schránku alebo 

prostredníctvom ústneho postupu. Nástroj eLeniency ponúka tretiu možnosť predkladania 

vyhlásení v rámci programu zhovievavosti, a to online v rámci žiadosti o zhovievavosť (na 

získanie oslobodenia od pokút alebo na ich zníženie), v rámci konaní o urovnaní v prípade 

kartelov alebo v rámci spolupráce v nekartelových prípadoch. Znižuje tým náklady 

a zaťaženie spoločností a ich právnych zástupcov zapojených do týchto konaní, pričom sa 

v rámci tohto nástroja uplatňujú rovnaké záruky z hľadiska dôvernosti a právnej ochrany. Od 

jeho spustenia prišlo Komisii prostredníctvom nástroja eLeniency veľké množstvo vyhlásení 

a dokumentov. 

Boj proti kartelom pokračuje 

Vo veku globálnej hospodárskej súťaže je zásadný prístup k vstupným produktom za 

primerané ceny. Kartely často vznikajú v súvislosti s medziproduktmi, ktoré môžu 

predstavovať kľúčové vstupy pre priemysel, a tak môžu mať vplyv na konkurencieschopnosť 

európskeho priemyslu, ako aj na spotrebiteľov. Presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže 

v roku 2019 bolo naďalej zamerané na tieto kartely.  

Komisia v marci 2019 udelila pokutu spoločnostiam Autoliv a TRW
18

, výrobcom 

bezpečnostného vybavenia pre automobily, vo výške 368 miliónov EUR za porušenie 

antitrustových pravidiel EÚ, ktorého sa dopustili svojou účasťou na dvoch karteloch za 

dodávku bezpečnostných pásov, airbagov a volantov pre európskych výrobcov automobilov 

zo skupín Volkswagen Group (Autoliv) a BMW Group (TRW). Tretiemu účastníkovi kolúzie, 

spoločnosti Takata, nebola udelená pokuta, pretože získala úplnú imunitu za odhalenie dvoch 

kartelov Komisii, v súlade s konaním EÚ o zhovievavosti. Všetky spoločnosti uznali svoju 

                                                           
15

  Pozri: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6188380_en.  
16

  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 461/2010 z 27. mája 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov v sektore motorových vozidiel, 

Ú. v. EÚ L 129, 28.5.2010, s. 52. 
17

  Pozri: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_19_1594.  
18

  Vec 40481 – Systémy pre bezpečnosť cestujúcich (II), rozhodnutie Komisie z 5. marca 2019, k dispozícii na 

adrese: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40481.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6188380_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_19_1594
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40481
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účasť na karteloch a súhlasili s urovnaním veci. Toto rozhodnutie o karteli je súčasťou série 

významných vyšetrovaní kolúzií v odvetví automobilových dielov. Komisia už udelila pokutu 

dodávateľom automobilových ložísk, káblových zväzkov v automobiloch, pružnej peny 

používanej (okrem iného) v automobilových sedadlách, nezávislých vykurovacích telies 

v osobných a nákladných automobiloch, alternátorov a štartérov, klimatizačných systémov 

a systémov na chladenie motorov, osvetľovacích systémov, systémov bezpečnosti cestujúcich, 

zapaľovacích sviečok a brzdových systémov
19

. Rozhodnutím z roku 2019 celková suma pokút 

udelených Komisiou za účasť na karteli v tomto odvetví dosiahla 2,15 miliardy EUR. 

Presadzovanie procesných povinností v rámci kontroly fúzií  

Kontrola fúzií v EÚ pomáha zabezpečiť, že všetky spoločnosti pôsobiace na európskych 

trhoch sa môžu zúčastňovať na hospodárskej súťaži za spravodlivých a rovnakých 

podmienok, pričom navrhované transakcie, ktoré by mohli narúšať hospodársku súťaž, 

podliehajú prísnemu dohľadu Komisie. Komisia v roku 2019 naďalej vyvíjala značné úsilie 

v oblasti presadzovania procesných povinností podľa nariadenia EÚ o fúziách
20

.  

V apríli 2019 Komisia udelila pokutu vo výške 52 miliónov EUR spoločnosti General 

Electric (GE)
21

 za poskytnutie nesprávnych informácií v priebehu preskúmania nadobudnutia 

spoločnosti LM Wind spoločnosťou GE. Komisia podľa nariadenia EÚ o fúziách môže udeliť 

pokutu až vo výške 1 % celkového obratu spoločností, ktoré úmyselne alebo z nedbalosti 

poskytnú Komisii nesprávne alebo zavádzajúce informácie. Toto rozhodnutie o udelení 

pokuty nemalo vplyv na schválenie transakcie Komisiou podľa pravidiel EÚ v oblasti fúzií, 

ktoré vychádzalo z opravených informácií v druhom oznámení. 

V júni 2019 Komisia navyše udelila pokutu japonskej spoločnosti Canon
22

, výrobcovi 

zobrazovacích a optických výrobkov, vo výške 28 miliónov EUR za čiastočnú realizáciu 

akvizície spoločnosti Toshiba Medical Systems Corporation pred tým, ako túto skutočnosť 

oznámila Komisia alebo ako ju Komisia schválila (tzv. gun jumping alebo transakcia pred 

vydaním rozhodnutia). Podľa pravidiel EÚ v oblasti fúzií sa vyžaduje, aby účastníci fúzie 

oznámili svoje plánované zlúčenia týkajúce sa EÚ na účely preskúmania Komisiou pred ich 

realizáciou a nevykonávali ich, kým ich neoznámia Komisii a kým ich Komisia nepovolí.  

3. Vyrovnávanie sa s novými problémami v digitálnej, telekomunikačnej a mediálnej 

oblasti  

Predsedníčka Komisie vo svojej politickej iniciatíve nazvanej Európa pripravená na digitálny 

vek
23

 určila digitálnu oblasť ako jednu zo svojich najvyšších priorít pre mandát súčasnej 

Komisie. Politika hospodárskej súťaže zohráva zásadnú a neoddeliteľnú úlohu pri dosahovaní 

dobre fungujúceho jednotného trhu digitálnych služieb. 

                                                           
19

  Veci: AT.39748 – Káblové zväzky pre automobilový priemysel (2013), AT.39922 – Automobilové ložiská 

(2014), AT.39801 – Polyuretánová pena (2014), AT.40055 – Nezávislé kúrenie do áut (2015), AT.40028 – 

Alternátory a spúšťače (2016), AT.39960 – Tepelné systémy (2017), AT.40013 – Systémy osvetlenia (2017), 

AT.39881 – Systémy bezpečnosti cestujúcich (2017) a AT.40113 – Zapaľovacie sviečky (2018). 
20 

 Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie 

ES o fúziách), Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 – 22. 
21

  Vec M.8436 – General Electric Company/LM Wind Power Holding, rozhodnutie Komisie z 8. apríla 2019, 

k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8436.  
22

  Vec M.8179 – Canon/Toshiba Medical Systems Corporation, rozhodnutie Komisie z 27. júna 2019, 

k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8179.  
23

  Pozri: https://ec.europa.eu/info/priorities/europe-fit-digital-age_sk.  

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8436
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8179
https://ec.europa.eu/info/priorities/europe-fit-digital-age_sk
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V apríli 2019 Komisia zverejnila správu o politike hospodárskej súťaže v digitálnom veku
24

, 

ktorú vypracovali traja nezávislí osobitní poradcovia
25

 a ktorá je venovaná budúcim 

problémom súvisiacim s digitalizáciou politiky hospodárskej súťaže. 

Správa o politike hospodárskej súťaže pre digitálnu éru 

Traja osobitní poradcovia vo svojej správe: i) určujú, čo považujú za hlavné špecifické črty digitálnych 

trhov; ii) prezentujú svoje stanoviská k cieľom práva EÚ v oblasti hospodárskej súťaže v digitálnom 

veku a iii) diskutujú o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže na digitálne platformy a dáta, ako aj 

o úlohe kontroly fúzií pri zachovávaní hospodárskej súťaže a inovácií. 

Traja osobitní poradcovia sa domnievajú, že základný rámec práva hospodárskej súťaže je spoľahlivý 

a dostatočne pružný, aby ochránil hospodársku súťaž v digitálnom veku. Odporúčali aj to, aby orgány 

na presadzovanie hospodárskej súťaže a regulačné orgány pre túto oblasť viac zohľadňovali osobitné 

vlastnosti platforiem, digitálne ekosystémy a dátové hospodárstvo s cieľom zabrániť tomu, aby 

dochádzalo k určitému správaniu, ktoré je v rozpore s hospodárskou súťažou, alebo aby toto správanie 

ostalo nepotrestané. Osobitní poradcovia sa navyše domnievajú, že v prípade digitálnych trhov je 

potrebné klásť väčší dôraz na teórie o narušení hospodárskej súťaže a identifikáciu stratégií, ktoré sú 

v rozpore s hospodárskou súťažou. Pokiaľ ide o prístup k údajom, podľa autorov správy by účinnejšie 

riešenia mohli poskytovať sektorové právne predpisy. Správa takisto obsahuje osobitnú analýzu 

a návrhy týkajúce sa otázok súvisiacich s kontrolou fúzií, a to z hľadiska právomocí, ako aj z vecného 

hľadiska. 

Cieľom správy je spoločne s výzvou na prekladanie verejných príspevkov od 7. júla do 30. septembra 

2018 a s konferenciou o formovaní politiky hospodárskej súťaže vo veku digitalizácie, ktorá sa 

uskutočnila 17. januára 2019 v Bruseli, poskytnúť vstupné informácie pre súčasné úvahy Komisie 

o tom, ako by politika hospodárskej súťaže mohla čo najlepšie poslúžiť európskym spotrebiteľom 

v rýchlo sa meniacom svete. 

Výkonná podpredsedníčka Vestagerová 9. decembra 2019 oznámila plánované preskúmanie 

oznámenia Komisie o definícii relevantného trhu na účely práva hospodárskej súťaže 

Spoločenstva (ďalej len „oznámenie o definícii trhu“)
26

, ktoré obsahuje usmernenia o tom, 

ako Komisia uplatňuje koncepciu relevantného trhu výrobkov a relevantného geografického 

trhu pri svojom presadzovaní práva EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. Hlavným dôvodom na 

otvorenie tohto preskúmania je snaha zabezpečiť, aby sa v oznámení odzrkadlil vývoj praxe 

Komisie pri definovaní trhov za posledných dvadsať rokov a aby bolo oznámenie primerané 

pre svet, ktorý sa rýchlo mení a ktorý sa čoraz viac digitalizuje. Cieľom preskúmania je 

poskytnúť usmernenia, ktoré budú presné a aktuálne a ktorými sa stanoví jasný a dôsledný 

prístup k prípadom porušenia antitrustových pravidiel a fúzií v jednotlivých odvetviach, a to 

spôsobom, ktorý je ľahko dostupný.  

Presadzovanie antitrustových právnych predpisov: posilnený dohľad na digitálnych trhoch 

Digitálny vek sa vyznačuje rozmachom online platforiem, z ktorých sa niektoré stali hlavnými 

poskytovateľmi technológií. Rozhodnutia platforiem využívajúcich trhovú silu môžu 

ovplyvňovať veľa ďalších trhov, ktorých podniky sú závislé od týchto platforiem, pokiaľ ide 

o spojenie s ich zákazníkmi. Platformy môžu napríklad pôsobiť ako organizátori a regulátori 

trhu tým, že stanovujú pravidlá spôsobom, ktorý umožňuje, aby trhy ostali otvorené 

hospodárskej súťaži, a v prípade, ak túto silu zneužívajú, ich dvojaká úloha môže spôsobovať 

problémy a narúšať hospodársku súťaž. V júli 2019 boli prijaté nové pravidlá EÚ týkajúce sa 

                                                           
24

  Pozri: https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf.  
25

  Týmito tromi osobitnými poradcami sú Heike Schweitzerová, nemecká profesorka práva, Jacques Crémer, 

francúzsky profesor ekonómie a Yves-Alexandre de Montjoye, belgický odborný asistent v oblasti dátovej 

vedy. 
26

  Oznámenie Komisie o definícii relevantného trhu na účely práva hospodárskej súťaže Spoločenstva, 

Ú. v. ES C 372, 9.12.1997, s. 5 – 13. 

https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf
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transparentnosti pre komerčných používateľov platforiem
27

, ktorých cieľom je zabezpečiť, 

aby európske trhy slúžili ľuďom, a vytvoriť vyššiu mieru transparentnosti a spravodlivosti. 

Okrem presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže budú tieto doplnkové regulačné nástroje 

rovnako slúžiť aj spotrebiteľom a budú vytvárať vyššiu úroveň transparentnosti 

a spravodlivosti. 

Komisia 20. marca 2019 uložila pokutu spoločnosti Google
28

 vo výške 1,49 miliardy EUR za 

zneužívanie dominantného postavenia na trhu, čím porušila antitrustové pravidlá EÚ.  

Vec „Google AdSense“: ochrana hospodárskej súťaže v oblasti inzercie v rámci online 

vyhľadávania  

Komisia udelila pokutu spoločnosti Google vo výške 1 494 459 000 EUR za zneužívanie 

dominantného postavenia na trhu, ktoré spočívalo v tom, že spoločnosť v zmluvách s webovými 

sídlami tretích strán stanovila niekoľko obmedzujúcich ustanovení. Toto zneužívanie trvalo vyše desať 

rokov a konkurentom spoločnosti Google bránilo v umiestňovaní inzercie v rámci vyhľadávania na 

týchto webových sídlach. 

Spoločnosť Google bola výrazne najsilnejším subjektom sprostredkujúcim inzerciu v rámci online 

vyhľadávania v Európskom hospodárskom priestore a jej trhový podiel v rokoch 2006 až 2016 

prevyšoval 70 %. Prostredníctvom služby AdSense pre vyhľadávanie spoločnosť Google pôsobí ako 

sprostredkovateľ medzi inzerentmi a vlastníkmi alebo prevádzkovateľmi webových sídel.  

Komisia pri vyšetrovaní zistila, že: 

– Od roku 2006 spoločnosť Google do svojich zmlúv vkladala doložky o exkluzivite, čím bránila 

editorom v tom, aby na svojich stránkach s výsledkami vyhľadávania umiestňovali akúkoľvek 

inzerciu v rámci vyhľadávania od konkurentov. 

– Spoločnosť Google začala od marca 2009 postupne nahrádzať doložky o exkluzivite doložkami 

o takzvanom prémiovom umiestňovaní. V dôsledku toho konkurenti spoločnosti Google tak nemohli 

umiestniť svoju inzerciu v tej časti stránok s výsledkami vyhľadávania, na ktorú používatelia 

najčastejšie klikajú. 

– Spoločnosť Google okrem toho od marca 2009 do zmlúv zaradila ustanovenia, podľa ktorých editori 

potrebovali písomný súhlas spoločnosti Google pred zmenou spôsobu zobrazovania inzercie 

konkurentov Google. Tieto ustanovenia spoločnosti Google umožnili kontrolovať atraktívnosť 

konkurenčnej inzercie v rámci vyhľadávania. 

Spoločnosť Google ukončila protiprávne postupy niekoľko mesiacov po tom, čo Komisia v júli 2016 

vydala oznámenie námietok v súvislosti s týmto prípadom. 

Postupy spoločnosti Google predstavujú zneužitie dominantného postavenia spoločnosti na trhu 

sprostredkovania inzercie v rámci online vyhľadávania v tom zmysle, že bránia hospodárskej súťaži 

v samotnej veci. Správanie spoločnosti Google rovnako ukrátilo európskych spotrebiteľov o výhody 

efektívnej hospodárskej súťaže na trhu inzercie v rámci online vyhľadávania.  

Dominantné postavenie na trhu ako také nie je podľa antitrustových pravidiel EÚ protiprávne, 

spoločnosti s takýmto postavením však nesú osobitnú zodpovednosť za to, aby nezneužívali svoje 

silné postavenie na trhu tým, že budú obmedzovať hospodársku súťaž, či už na trhu, kde majú 

dominantné postavenie, alebo na oddelených trhoch.  

                                                           
27

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore spravodlivosti 

a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb, Ú. v. EÚ L 186, 

11.7.2019, s. 57 – 79. 
28

  Vec AT.40411 – Google Search (AdSense), rozhodnutie Komisie z 20. marca 2019, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40411. 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40411
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Podľa rozhodnutia Komisie spoločnosť Google musí minimálne ukončiť svoje protiprávne konanie, 

pokiaľ to ešte nespravila, a zdržať sa akéhokoľvek opatrenia, ktoré má rovnaký alebo rovnocenný cieľ 

alebo účinok. Google takisto podlieha občianskoprávnym žalobám o náhradu škody
29

, ktoré na súdy 

členských štátov môže podať akákoľvek osoba alebo podnik dotknutý protisúťažným správaním 

spoločnosti. 

V minulosti, v júni 2017, už Komisia spoločnosti Google uložila pokutu vo výške 

2,42 miliardy EUR za zneužívanie dominantného postavenia na trhu internetových 

vyhľadávačov spočívajúce v tom, že spoločnosť protiprávne zvýhodňovala vlastné služby 

porovnávania cien
30

; a v júli 2018 pokutovala spoločnosť Google sumou 4,34 miliardy EUR 

za protiprávne praktiky týkajúce sa mobilných zariadení s operačným systémom Android
31

, 

ktorých cieľom bolo posilnenie dominantného postavenia internetového vyhľadávača 

spoločnosti Google. Európska komisia spolu s prípadom z marca 2019 spoločnosti Google 

uložila antitrustové pokuty v celkovej výške 8,25 miliardy EUR.  

Dňa 17. júla 2019 Komisia začala formálne antitrustové vyšetrovanie s cieľom posúdiť, či 

spoločnosť Amazon
32

 svojím používaním citlivých údajov nezávislých maloobchodníkov, 

ktorí predávajú prostredníctvom programu Marketplace spoločnosti Amazon, neporušuje 

pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. Pri poskytovaní služby Marketplace nezávislým 

predajcom spoločnosť Amazon nepretržite zbiera údaje o činnostiach prebiehajúcich na jej 

platforme. Podľa predbežného zisťovania Komisie sa zdá, že spoločnosť Amazon používala 

informácie citlivé z hľadiska hospodárskej súťaže o predajcoch zapojených do programu 

Marketplace, o ich produktoch a o transakciách v rámci tohto programu. Komisia vyšetruje 

                                                           
29

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách 

upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení 

práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie, Ú. v. EÚ L 349, 5.12.2014, s. 1 – 19. 
30

  Vec AT.39740 – Google Search (Shopping), rozhodnutie Komisie z 27. júna 2017, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740.  
31

  Vec AT.40099 – Google Android, rozhodnutie Komisie z 18. júla 2018, k dispozícii na adrese: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40099. 
32

 Vec AT.40462 – Amazon Marketplace, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40462.  

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39740
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40099
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40462
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bežné zmluvy medzi spoločnosťou Amazon a predajcami zapojenými do programu 

Marketplace, ktoré maloobchodným činnostiam spoločnosti Amazon umožňujú analyzovať 

a používať údaje o nezávislých predajcoch zhromaždené z údajov dostupných službe Amazon 

Marketplace. 

Antitrustové pravidlá EÚ chránia cenovú súťaž a lepší výber pre spotrebiteľov v oblasti 

elektronického obchodu 

Rýchlo rastúci trh online obchodovania v Európe dosiahol v roku 2019 objem vyše 

600 miliárd EUR, pričom viac ako polovica Európanov nakupuje online. Elektronické 

obchodovanie vytvára významné možnosti pre spotrebiteľov, ktorí môžu využívať prístup 

k väčšiemu výberu tovarov a služieb a môžu porovnávať ceny z celej Európy, ako aj pre 

podniky, ktoré môžu obchodovať na celom jednotnom trhu, ktorý zahŕňa viac než 

500 miliónov ľudí, pričom im na to stačí jedno webové sídlo, ktoré im slúži ako obchodný 

výklad.  

Z výsledkov prieskumu Komisie v odvetví elektronického obchodu, ktoré boli uverejnené 

10. mája 2017
33

 ako súčasť stratégie digitálneho jednotného trhu Komisie, vyplýva, že došlo 

k zvýšeniu používania zmluvných obmedzení na lepšiu kontrolu distribúcie produktov. 

Účinné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže v tejto oblasti je preto veľmi dôležité.  

Rozhodnutím Komisie zo 7. marca 2019 nadobúdajú záväzky ponúknuté štúdiami Disney, 

NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros. a spoločnosťou Sky
34

 právnu záväznosť v rámci 

antitrustových pravidiel EÚ. Tieto záväzky sú odpoveďou na obavy Komisie týkajúce sa 

určitých doložiek v licenčných zmluvách k filmom týchto štúdií za platené televízne 

vysielanie uzatvorených so spoločnosťou Sky UK súvisiacich s geografickým blokovaním. 

Komisia 5. apríla 2019 poslala oznámenie námietok týkajúce sa možných protiprávnych 

dvojstranných zmlúv spoločnosti Valve, vlastníkovi najväčšej platformy na distribúciu 

počítačových hier na svete s názvom Steam, a piatim vydavateľom počítačových hier, 

spoločnostiam Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media a ZeniMax
35

. Komisia 

vyjadrila obavy, že spoločnosť Valve a päť vydavateľov počítačových hier sa v rozpore 

s antitrustovými pravidlami EÚ dohodli o používaní aktivačných kľúčov využívajúcich 

geografické blokovanie s cieľom zabrániť cezhraničnému predaju. Okrem toho vyjadrila 

obavy, že štyria vydavatelia počítačových hier možno porušili pravidlá EÚ v oblasti 

hospodárskej súťaže tým, že do svojich zmlúv s niekoľkými ďalšími distribútormi, inými než 

spoločnosť Valve, vložili zmluvné obmedzenie vývozu.  

Presadzovanie antitrustových právnych predpisov v odvetví telekomunikácií 

Komisia 18. júla 2019 uložila pokutu spoločnosti Qualcomm
36

 vo výške 242 miliónov EUR 

za zneužívanie dominantného postavenia na trhu prostredníctvom predátorskej cenotvorby na 

celosvetovom trhu s čipovými súpravami, ktoré sú v súlade s univerzálnym mobilným 

telekomunikačným systémom (UMTS), normou pre siete tretej generácie (3G), čím porušila 

antitrustové pravidlá EÚ. Týmto rozhodnutím sa potvrdilo, že v období od polovice roku 2009 

do polovice roku 2011 spoločnosť Qualcomm poskytla určité množstvo troch čipových 

súprav UMTS dvom svojim kľúčovým zákazníkom, spoločnostiam Huawei a ZTE, pod cenou 

                                                           
33

 Pozri: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_final_report_sk.pdf a pozri: 

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html.  
34

  Vec AT.40023 – Cezhraničný prístup k platenej televízii, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40023.  
35

  Veci AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media, AT.40420 – ZeniMax, AT.40422 – Bandai Namco 

a AT.40424 – Capcom. Pozri aj: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2010_en.htm.  
36

  Vec AT.39711 – Qualcomm (predátorské správanie), rozhodnutie Komisie z 18. júla 2019, k dispozícii na 

adrese: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39711.  

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_final_report_sk.pdf
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40023
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2010_en.htm
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39711
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s úmyslom vytlačiť z trhu svojho konkurenta, spoločnosť Icera. Spoločnosť Icera bola startup 

zo Spojeného kráľovstva a v tom čase aj hlavným konkurentom spoločnosti Qualcomm 

v špičkovom segmente trhu s čipovými súpravami UMTS. Pokuta predstavuje 1,27 % obratu 

spoločnosti Qualcomm v roku 2018 a jej účelom je aj odradiť účastníkov trhu od toho, aby sa 

v budúcnosti zúčastňovali na podobných praktikách, ktoré sú v rozpore s hospodárskou 

súťažou. 

Komisia 7. augusta 2019 prijala oznámenie námietok proti dvom najväčším operátorom 

v Česku, O2/CETIN a T-Mobile
37

 v súvislosti s dohodou o spoločnom využívaní siete medzi 

týmito stranami. Komisia predbežne dospela k záveru, že táto konkrétna dohoda o spoločnom 

využívaní siete je v rozpore s hospodárskou súťažou, pretože môže odstrániť motiváciu týchto 

dvoch mobilných operátorov zlepšovať svoje siete a služby v prospech spotrebiteľov. 

Predbežná analýza Komisie bola v súlade so zásadami, ktoré uplatnil Orgán európskych 

regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) vo svojej spoločnej pozícii k spoločnému 

využívaniu mobilnej infraštruktúry z 13. júna 2019
38

.  

Komisia 16. októbra 2019 nariadila spoločnosti Broadcom
39

, najväčšiemu dodávateľovi 

čipových súprav používaných v televíznych settopboxoch a modemoch, aby prestala 

uplatňovať určité ustanovenia v dohodách so šiestimi hlavnými zákazníkmi. Komisia vo 

svojom posúdení dospela k záveru, že spoločnosť Broadcom na prvý pohľad zneužila svoje 

dominantné postavenie na trhu systémov integrovaných na čipe, ktoré sa používajú i) 

v televíznych settopboxoch, ii) v optických modemoch a iii) v modemoch xDSL, tým, že 

uzatvorila dohody s výrobcami televíznych settopboxov a modemov obsahujúce ustanovenia 

o exkluzivite. Komisia navyše dospela k záveru, že bez predbežných opatrení by mohlo dôjsť 

k závažnému a nenapraviteľnému porušeniu hospodárskej súťaže. Komisia dospela k záveru, 

že v záujme zabránenia marginalizácii alebo vytlačeniu konkurentov z trhu je potrebné 

bezodkladne zasiahnuť. Predbežné opatrenia sa uplatňujú počas troch rokov alebo dovtedy, 

kým Komisia buď neprijme konečné rozhodnutie vo veci správania spoločnosti Broadcom, 

alebo kým neukončí vyšetrovanie, podľa toho, čo nastane skôr. Vyšetrovanie vo veci samej 

stále pokračuje. Predbežné opatrenia patria medzi nástroje, ktoré má Komisia k dispozícii na 

základe nariadenia (ES) č. 1/2003, ktoré však za posledných 18 rokov až do tohto prípadu 

nepoužila.  

Prostredníctvom rozhodnutia o predbežných opatreniach môže Komisia spoločnosti nariadiť, 

aby počas vyšetrovania zastavila činnosť. Predbežné opatrenia sa môžu ukladať na obdobie 

trvania vyšetrovania s cieľom zabrániť tomu, aby údajné protisúťažné správanie spôsobilo 

vážne a nenapraviteľné porušenie trhu, ktoré by nebolo možné napraviť prijatím konečného 

opatrenia vo veci vyšetrovania Komisie. Predbežné opatrenia sa vo všeobecnosti považujú za 

opatrenia používané vo výnimočných prípadoch z dôvodu zaťaženia, ktoré kladú na 

spoločnosť, ktorej ešte nebolo dokázané porušenie existujúcich pravidiel. Vo väčšine 

prípadov na obnovenie podmienok hospodárskej súťaže stačí rozhodnutie o zákaze 

obsahujúce príkaz na zastavenie činnosti alebo nápravné opatrenia.  

                                                           
37  

Vec AT.40305 – Spoločné využívanie siete – Česká republika, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40305.  
38

  
 
Pozri: 

https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/common_app

roaches_positions/8605-berec-common-position-on-infrastructure-sharing.  
39

  Vec AT.40608 – Broadcom, k dispozícii na adrese: 

 https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40608.  

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40305
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/common_approaches_positions/8605-berec-common-position-on-infrastructure-sharing
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/common_approaches_positions/8605-berec-common-position-on-infrastructure-sharing
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40608
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Preskúmanie fúzií v odvetví telekomunikácií a médií 

V telekomunikačnom odvetví Komisia 15. júla 2019 povolila nadobudnutie spoločnosti DNA 

spoločnosťou Telenor.
40

 Spoločnosť DNA poskytuje mobilné a pevné telekomunikačné 

služby, služby širokopásmového pripojenia a televízneho vysielania vo Fínsku, kým 

spoločnosť Telenor pôsobí v oblasti mobilných a pevných telekomunikačných služieb 

a služieb televízneho vysielania v regióne severských krajín. Činnosti spoločností sa 

prekrývali len veľmi málo a po zlúčení na trhu stále pôsobí niekoľko silných subjektov. 

Komisia okrem toho po podrobnom vyšetrovaní 18. júla 2019 schválila nadobudnutie podniku 

káblového vysielania spoločnosti Liberty Global v Česku, Nemecku, Maďarsku a Rumunsku 

spoločnosťou Vodafone.
41

 Schválenie je podmienené úplným splnením balíka záväzkov 

ponúknutých spoločnosťou Vodafone. 

V odvetví médií Komisia 12. novembra 2019 povolila nadobudnutie spoločnosti Bonnier 

Broadcasting spoločnosťou Telia
42

. Na základe podrobného vyšetrovania sa Komisia obávala, 

žeby transakcia významne znížila hospodársku súťaž vo Fínsku a Švédsku. Schválenie je 

podmienené úplným splnením balíka záväzkov ponúknutých spoločnosťou Telia.  

Presadzovanie pravidiel štátnej pomoci v prípade širokopásmových sietí 

Digitálna infraštruktúra predstavuje kľúčového činiteľa digitalizácie. Je preto nevyhnutné, aby 

primeraná širokopásmová infraštruktúra vyhovovala novým potrebám na veľmi vysoké 

digitálne rýchlosti, kapacity a kvalitu. Komisia v oznámení o gigabitovej spoločnosti
43

 z roku 

2016 identifikovala siete s veľmi vysokou kapacitou ako jednu zo svojich strategických 

priorít. Verejné financovanie je v rovnakej miere potrebné na zabezpečenie, aby vidiecke 

a odľahlé oblasti a iné oblasti s nedostatočným pokrytím mohli využívať nové technológie 

spôsobom, pri ktorom nebudú zaostávať žiadne oblasti či občania. Zároveň by nemalo dôjsť 

k vytlačeniu súkromných investícií a narušenie hospodárskej súťaže sa musí znížiť na 

minimum.  

V roku 2019 Komisia schválila niekoľko schém pomoci pre širokopásmové siete podľa 

pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci. Tieto schémy sa týkali systému poukazov na rýchlejšie 

služby širokopásmového pripojenia v Grécku v hodnote 50 miliónov EUR
44

; verejnej podpory 

pre írsky národný plán širokopásmového pripojenia v Írsku v hodnote 2,6 miliardy EUR
45

; 

schémy pomoci pre vysokorýchlostné širokopásmové siete v Španielsku v hodnote 

400 miliónov EUR
46

; a schválenia bavorskej schémy pomoci pre širokopásmové siete s veľmi 

vysokou kapacitou v Nemecku, ktorá nasledovala po predchádzajúcom gigabitovom pilotnom 

                                                           
40

  Vec M.9370 – Telenor/DNA, rozhodnutie Komisie z 15. júla 2019.  

Pozri: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9370. 
41

  Vec M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets, rozhodnutie Komisie z 18. júla 2019.  

Pozri: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8864. 
42

  Vec M.9064 – Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding, rozhodnutie Komisie z 12. novembra 2019. 

Pozri: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9064. 
43

  Pozri: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-connectivity-competitive-digital-

single-market-towards-european-gigabit-society. 
44

  Vec SA.49935 – Superfast Broadband (SFBB) Project – Greece [Projekt superrýchleho širokopásmového 

pripojenia (SFBB) – Grécko], rozhodnutie Komisie zo 7. januára 2019, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_49935.  
45

  Vec SA.54472 – National Broadband Plan – IE (Národný plán širokopásmového pripojenia – IE), 

rozhodnutie Komisie z 15. novembra 2019, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_54472.  
46

  Vec SA.53925 – Broadband Scheme for NGA White and Grey Areas – Spain [Systém širokopásmového 

pripojenia pre biele a sivé oblasti prístupových sietí novej generácie (NGA) – Španielsko], rozhodnutie 

Komisie z 10. decembra 2019, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_53925. 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9370
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8864
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9064
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-connectivity-competitive-digital-single-market-towards-european-gigabit-society
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-connectivity-competitive-digital-single-market-towards-european-gigabit-society
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_49935
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_54472
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_53925
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projekte, do ktorého sa zapojilo šesť bavorských obcí a ktorý Komisia schválila v decembri 

2018
47

.  

4. Politika hospodárskej súťaže na podporu cieľov EÚ v oblasti nízkouhlíkovej 

energetiky a životného prostredia 

V decembri 2019 Komisia prijala oznámenie o európskej zelenej dohode, v ktorom sa uvádza 

prehľad politických iniciatív na dosiahnutie nulovej bilancie emisií skleníkových plynov do 

roku 2050 a na riešenie environmentálnych problémov
48

. Politika hospodárskej súťaže, ako aj 

všetky ostatné politiky Komisie, prispeje k dosiahnutiu týchto ambicióznych cieľov. Počas 

roku 2019 Komisia dokonca začala tzv. kontrolu vhodnosti usmernení v oblasti životného 

prostredia a energetiky a pokračovala v hodnotení svojich usmernení k niektorým opatreniam 

štátnej pomoci v súvislosti so systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových 

plynov po roku 2012 (ďalej len „usmernenia týkajúce sa systému obchodovania 

s emisiami“)
49

 v rámci prípravy na ich revíziu s cieľom zabezpečiť ich úpravu podľa nového 

systému obchodovania s emisiami EÚ na obdobie rokov 2021 – 2030
50

. Prebiehajúca kontrola 

vhodnosti balíka modernizácie štátnej pomoci je prípravou na revíziu príslušných usmernení 

so zreteľom na politické ciele európskej zelenej dohody do roku 2021. 

Štátna pomoc na podporu ambícií EÚ v oblasti nulového znečistenia a podporu efektívneho 

využívania zdrojov 

Komisia v roku 2019 schválila dodatočnú verejnú podporu do konca roku 2022 vo výške 

195 miliónov EUR pre elektrické autobusy a nabíjaciu infraštruktúru v Nemecku
51

. Okrem 

toho schválila verejnú podporu vo výške 430 miliónov EUR na modernizáciu dieselových 

vozidiel používaných v samosprávach, v ktorých boli v roku 2017 prekročené limity emisií 

NOx
52

. Obidva druhy opatrení sú v súlade s environmentálnymi cieľmi EÚ, ako aj 

s európskou stratégiou pre nízkoemisnú mobilitu a jej podporou prechodu na vozidlá 

s nulovými emisiami v mestách a vytvorenia trhu s takýmito vozidlami. 

Komisia takisto schválila českú schému pomoci
53

, v rámci ktorej sa poskytuje pomoc 

                                                           
47

  Vec SA.54668 – Bavarian gigabit scheme – DE (Bavorský gigabitový plán – DE), rozhodnutie Komisie 

z 29. novembra 2019, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_54668.  
48

  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu 

a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Európska zelená dohoda, COM/2019/640 final/2. Pozri: 

https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en.  
49

  Pozri: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares2018-6600267_sk.  
50

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/410 zo 14. marca 2018, ktorou sa mení smernica 

2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne znižovanie emisií a investície do nízkouhlíkových 

technológií a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814, Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2018, s. 3 – 27. 
51

  Zvýšenie rozpočtu a predĺženie schémy pomoci SA.48190 Nemecko – Support scheme for the acquisition of 

electric buses for urban public transport (Schéma podpory na nákup elektrických autobusov určených na 

mestskú verejnú dopravu), rozhodnutie Komisie z 26. februára 2018, k dispozícii na adrese:  

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48190. 
52

  SA.53054 – Scheme for retrofitting heavy municipal vehicles (Schéma pomoci pre modernizáciu ťažkých 

vozidiel samospráv) SA.53055 – Scheme for retrofitting heavy commercial vehicles (Schéma pomoci pre 

modernizáciu ťažkých úžitkových vozidiel) a SA.53056 – Scheme for retrofitting light commercial and 

municipal vehicles (Schéma pomoci pre modernizáciu ľahkých úžitkových vozidiel a ľahkých vozidiel 

samospráv). Nemecko oznámilo zmenu týchto schém pomoci, ktorú Komisia schválila 25. októbra 2019 

v rámci vecí SA.55230, SA.55231 a SA.55232 v uvedenom poradí. Zmenou sa okrem iného zaviedlo 

pružnejšie chápanie oprávnených samospráv. 
53

  Vec SA.35179 – Česká republika – Promotion of electricity from secondary sources (Podpora elektrickej 

energie zo sekundárnych zdrojov), rozhodnutie Komisie z 26. septembra 2019, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35179. 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_54668
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares2018-6600267_sk
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zariadeniam na výrobu elektriny z odpadového tepla a z banských plynov. Táto schéma 

pomoci prispieva k efektívnemu využívaniu zdrojov tým, že znižuje spotrebu primárnych 

zdrojov energie používaných na výrobu elektriny.  

Komisia 25. novembra 2019 schválila podporu pre výstavbu a prevádzku vysoko účinného 

zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla v Bulharsku vo výške 93,8 milióna EUR
54

. 

Zariadenie má vyrábať teplo a elektrinu s použitím paliva z nerecyklovateľného komunálneho 

odpadu.  

Komisia 28. januára 2019 schválila investičnú pomoc pre chemickú spoločnosť LG Chem
55

 

vo výške 36 miliónov EUR určenú pre novú továreň na výrobu batérií do elektrických 

vozidiel v Poľsku. Nová továreň má dodávať batérie pre vyše 80 000 elektrických vozidiel 

ročne a vznikne v nej vyše 700 priamych pracovných miest, čím prispeje k rozvoju 

Dolnosliezskeho vojvodstva a zároveň ostane zachovaná hospodárska súťaž. Tento projekt 

nebolo možné vykonať bez verejného financovania. 

Štátna pomoc na podporu energie z obnoviteľných zdrojov 

Cieľom kontroly štátnej pomoci je maximalizovať environmentálne, sociálne a hospodárske 

prínosy obmedzených verejných prostriedkov minimalizáciou nákladov, ktoré vznikajú štátu, 

priemyselným odvetviam a spotrebiteľom, zabezpečením toho, aby verejné prostriedky 

nevytlačili súkromné výdavky, ako aj tým, že prispieva k rovnakým podmienkam na 

jednotnom trhu. Komisia v roku 2019 pokračovala v schvaľovaní schém štátnej pomoci, čím 

členským štátom umožnila plniť ich ciele energetickej efektívnosti a prispievať k znižovaniu 

emisií oxidu uhličitého v súlade s environmentálnymi cieľmi EÚ.  

Komisia 14. júna 2019 schválila podporu pre výrobu elektrickej energie z obnoviteľných 

zdrojov v Taliansku vo výške 5,4 miliardy EUR
56

 s cieľom pomôcť krajine dosiahnuť jej ciele 

v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Prostredníctvom schémy pomoci sa podporí 

výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, akými sú veterná energia na pevnine, 

fotovoltická slnečná energia, hydroelektrická energia a splaškové plyny, a schéma sa má 

uplatňovať do roku 2021.  

Dňa 26. júla 2019 Komisia schválila podporu určenú šiestim veterným parkom na mori vo 

Francúzsku
57

. Výstavba sa má začať tento rok a parky by mali byť v prevádzke od roku 2022. 

                                                           
54

  Vec SA.54042 – Sofia waste-to-energy project/cogeneration unit with recovery of energy from RDF- 

Bulgaria (Projekt energetického zhodnocovania/zariadenie kombinovanej výroby s energetickým 

zhodnocovaním paliva z odpadu v Sofii – Bulharsko), rozhodnutie Komisie z 25. novembra 2019, 

k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_54042. 
55

  Vec SA.47662 – LIP – Aid to LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o. (LIP – Pomoc pre LG Chem Wrocław 

Energy Sp. z o.o.), rozhodnutie Komisie z 28. januára 2019, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47662.  
56

  Vec SA.53347 – Taliansko – Support to electricity from renewable sources 2019-2021 (Podpora pre 

elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov na roky 2019 – 2021), rozhodnutie Komisie zo 14. júna 2019, 

k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_53347. 
57

  Vec SA.45274 – France – Offshore wind park of Courseulles (Francúzsko – Morský veterný park 

Courseulles), rozhodnutie Komisie z 26. júla 2019; SA.45275 – France – Offshore wind park of Fécamp 

(Francúzsko – Morský veterný park Fécamp), rozhodnutie Komisie z 26. júla 2019; SA.45276 – France – 

offshore wind park of Saint-Nazaire (Francúzsko – Morský veterný park Saint-Nazaire), rozhodnutie 

Komisie z 26. júla 2019; SA.47246 – France – Offshore wind park in Islands of Yeu et Noirmoutier 

(Francúzsko – Morský veterný park na ostrovoch Yeu a Noirmoutier), rozhodnutie Komisie z 26. júla 2019; 

SA.47247 – France – Offshore wind park of Dieppe (Francúzsko – Morský veterný park Dieppe), 

rozhodnutie Komisie z 26. júla 2019 a SA.48007 – France – Offshore wind park of Saint-Brieuc 

(Francúzsko – Morský veterný park Saint-Brieuc), rozhodnutie Komisie z 26. júla 2019.  

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_54042
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47662
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_53347


 

15 
 

Podporné opatrenia pomôžu Francúzsku zvýšiť podiel elektriny vyrábanej z obnoviteľných 

zdrojov energie, aby mohlo splniť svoje ciele v oblasti zmeny klímy, v súlade 

s environmentálnymi cieľmi EÚ
58

.  

Nariadenie a politika hospodárskej súťaže spoločne zaručujú bezpečnosť dodávok energie pre 

európskych občanov a podniky  

Kapacitné mechanizmy sú opatrenia prijaté členskými štátmi zamerané na zabezpečenie toho, 

aby ponuka elektrickej energie bola v strednodobom a dlhodobom horizonte schopná 

uspokojiť dopyt. Tieto mechanizmy sú navrhnuté tak, aby vyplnili očakávané výpadky 

kapacity a zaistili bezpečnosť dodávok energie. Je dôležité, aby koncepcia kapacitných 

mechanizmov zabránila narušeniam hospodárskej súťaže, pretože v opačnom prípade by 

viedla k vyšším cenám za elektrinu pre spotrebiteľov, poskytovala by neoprávnené výhody 

určitým poskytovateľom energetických služieb alebo by bránila tokom elektrickej energie cez 

hranice v EÚ. 

Zároveň kapacitné mechanizmy nemôžu nahradiť reformy trhu s elektrickou energiou na 

vnútroštátnej a európskej úrovni. Podľa nového nariadenia o trhu s elektrinou
59

 členské štáty 

musia do plánovania zaviesť kapacitné mechanizmy s cieľom prezentovať plán reformy trhu 

na riešenie regulačných a iných zlyhaní, ktoré oslabujú investičné stimuly v odvetví elektriny. 

Nariadením sa takisto zabráni v tom, aby sa na kapacitných mechanizmoch zúčastňovali 

výrobné kapacity s vysokou intenzitou emisií. 

V roku 2019 Komisia vydala dve rozhodnutia týkajúce sa kapacitných mechanizmov 

v Taliansku
60

 a vo Veľkej Británii (po podrobnom vyšetrovaní)
61

, v ktorých už boli 

zohľadnené ustanovenia nariadenia o trhu s elektrinou týkajúce sa kapacitných mechanizmov.  

Vyšetrovanie potenciálnych kartelov, ktoré bránia využívaniu inovatívnych technológií   

Usmernenia Komisie k dohodám o horizontálnej spolupráci obsahujú okrem iného 

vysvetlenie foriem spolupráce medzi podnikmi zameraných na skvalitnenie výrobkov 

a inovácií, ktoré podľa práva EÚ v oblasti hospodárskej súťaže nevzbudzujú obavy. Je 

nezákonné, aby sa spoločnosti dohodli na obmedzení hospodárskej súťaže v oblasti kvality 

a inovácií. Komisia 5. apríla 2019 poslala oznámenie námietok spoločnostiam BMW, Daimler 

a skupine Volkswagen Group (Volkswagen, Audi, Porsche)
62

, v ktorom ich informovala 

o svojom predbežnom stanovisku, podľa ktorého od roku 2006 do roku 2014 porušovali 

antitrustové pravidlá EÚ tým, že uzavreli tajné dohody s cieľom obmedziť hospodársku súťaž 

v súvislosti s technológiou na znižovanie emisií benzínových a dieselových osobných 

automobilov. Podľa predbežného stanoviska Komisie bolo správanie výrobcov automobilov 

zamerané na obmedzenie hospodárskej súťaže v súvislosti s inováciami týkajúcimi sa dvoch 

systémov na znižovanie emisií a mohlo mať za následok, že spotrebiteľom bola odopretá 

možnosť nákupu automobilov, ktoré menej znečisťujú ovzdušie, napriek tomu, že výrobcovia 

túto technológiu mali k dispozícii. 

                                                                                                                                                                                     
Pozri: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4749. 

58
  Pozri: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024. 

59
  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou, 

Ú. v. EÚ L 158, 14.6.2019, s. 54. 
60

  Vec SA.53821 – Modification of the Italian capacity mechanism (Úprava talianskeho kapacitného 

mechanizmu), rozhodnutie Komisie zo 14. júna 2019, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_53821.  
61

  Vec SA.35980 – GB capacity mechanism (Kapacitný mechanizmus Spojeného kráľovstva), rozhodnutie 

Komisie z 24. októbra 2019, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35980.  
62

  Vec AT.40178 – Car emissions (Automobilové emisie), k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40178.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4749
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_53821
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35980
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40178
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5. Ochrana hospodárskej súťaže v spracovateľskom priemysle  

Presadzovaním pravidiel hospodárskej súťaže v spracovateľskom priemysle sa zabezpečí, aby 

sa spoločnosti mohli zúčastňovať na hospodárskej súťaži na jednotnom trhu za spravodlivých 

a rovnakých podmienok. Presadzovaním pravidiel štátnej pomoci navyše dochádza 

k presmerovaniu verejných finančných prostriedkov na výskum, odbornú prípravu 

a energetickú efektívnosť. Iba inovačné podniky s udržateľnými obchodnými plánmi môžu 

spotrebiteľom a podnikom v EÚ poskytovať inteligentný tovar a služby za 

konkurencieschopné ceny. Zvýšenie efektívnosti a dlhodobej konkurencieschopnosti 

podnikov EÚ na jednotnom trhu pripravuje tieto spoločnosti na súťaž na globálnom trhu. 

Rozhodnutia o fúziách a vyšetrovania fúzií v základných odvetviach s veľkými prekážkami 

vstupu na trh  

Kontrola fúzií v EÚ pomáha zabezpečiť, aby sa spoločnosti pôsobiace na jednotnom trhu 

mohli zúčastňovať na hospodárskej súťaži za spravodlivých a rovnakých podmienok. 

Oznámené transakcie, ktoré by mohli vážne narúšať hospodársku súťaž podliehajú prísnemu 

dohľadu Komisie. Pri posudzovaní Komisia zohľadňuje výhody, ktoré fúzie prinášajú a ktoré 

môžu mať pozitívny vplyv na náklady, inovácie a ďalšie aspekty, za predpokladu, že sú 

overiteľné, týkajú sa danej fúzie a pravdepodobne sa prenesú na spotrebiteľov. V prípade 

obáv z narušenia hospodárskej súťaže majú účastníci fúzie možnosť rozptýliť tieto obavy tým, 

že ponúknu záväzky. Ak sa nenájdu alebo nedohodnú primerané a dostatočné záväzky, 

Komisia danú transakciu zakáže. V posledných desiatich rokoch Komisia schválila vyše 3 000 

fúzií, z čoho vyše 90 % bolo schválených bezpodmienečne. Na porovnanie, Komisia v tom 

istom období zablokovala iba desať fúzií, z toho tri v roku 2019.  

Základný spracovateľský priemysel a odvetvie spotrebného tovaru v roku 2019 naďalej tvorili 

podstatnú časť činností Komisie súvisiacich s presadzovaním pravidiel hospodárskej súťaže.  

Komisia 6. februára 2019 zakázala spoločnosti Siemens navrhované nadobudnutie spoločnosti 

Alstom
63

 na základe nariadenia EÚ o fúziách. Spoločnosti Siemens a Alstom, ktoré sú obidve 

poprednými subjektmi v odvetví železničnej dopravy, neponúkli dostatočné nápravné 

opatrenia, ktorými by natrvalo rozptýlili obavy Komisie.  

Fúzia spoločností Siemens/Alstom: ochrana prevádzkovateľov železničnej dopravy a cestujúcich 

Vlaky a návestné zariadenia, ktoré ich navádzajú, sú nevyhnutnou súčasťou dopravy v Európe. 

Spoločnosť Siemens (Nemecko) a spoločnosť Alstom (Francúzsko) sú svetovými lídrami 

v železničnej doprave a navrhovanou transakciou by sa spojili dvaja najväčší dodávatelia železničných 

koľajových vozidiel (vlakov) a návestných zariadení v Európskom hospodárskom priestore (EHP), 

a to nielen z hľadiska veľkosti kombinovaných operácií, ale aj z hľadiska ich geografickej stopy. 

Obidve spoločnosti majú aj silné postavenie na celosvetovej úrovni. 

Komisia vo svojom dôkladnom posúdení dospela k záveru, že bez dostatočných nápravných opatrení 

by fúzia poškodila hospodársku súťaž na niekoľkých trhoch so železničnými návestnými systémami 

a na trhu s vysokorýchlostnými vlakmi. Fúzia by spoločnostiam zabezpečila jednoznačné vedúce 

postavenie na niekoľkých trhoch so železničnými návestnými systémami a v jej dôsledku by sa stali 

dominantným subjektom na trhu s vysokorýchlostnými vlakmi v EHP. Na všetkých relevantných 

trhoch, na ktorých sa zistili obavy z narušenia hospodárskej súťaže, by konkurenčný tlak zvyšných 

konkurentov nestačil na zabezpečenie efektívnej hospodárske súťaže. Komisia v rámci svojho 

vyšetrovania takisto dôkladne posúdila konkurenčné prostredie vo zvyšku sveta a usúdila, že k vstupu 

nových konkurentov vrátane prípadných čínskych dodávateľov na trhy s vysokorýchlostnými 

železničnými koľajovými vozidlami alebo návestnými zariadeniami v EHP, v prípade ktorých sa zistili 

                                                           
63

  Vec M.8677 – Siemens/Alstom, rozhodnutie Komisie zo 6. februára 2019, k dispozícii na adrese: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8677.  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8677
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obavy z narušenia hospodárskej súťaže, v blízkej budúcnosti pravdepodobne nedôjde.  

Spoločnosti Siemens a Alstom ponúkli nápravné opatrenia, ktoré nestačili na rozptýlenie obáv 

Komisie z narušenia hospodárskej súťaže. Účastníci trhu, ktorých Komisia požiadala, aby vyjadrili 

svoje názory o navrhovaných nápravných opatreniach, poskytli negatívne reakcie potvrdzujúce 

posúdenie Komisie. 

Bez primeraných nápravných opatrení, ktoré by rozptýlili jej obavy z narušenia hospodárskej súťaže 
na trhu s vysokorýchlostnými železničnými koľajovými vozidlami a na trhoch so železničnými 

návestnými zariadeniami Komisia dospela k záveru, že fúzia by viedla k vyšším cenám, menšiemu 

výberu dodávateľov a inovatívnych výrobkov na úkor prevádzkovateľov vlakov, manažérov 

železničnej infraštruktúry a v konečnom dôsledku aj miliónov Európanov, ktorí každodenne využívajú 

železnicu na dopravu do práce alebo vo voľnom čase. Navrhovanú transakciu preto zakázala. 

Komisia 6. februára 2019 takisto podľa nariadenia EÚ o fúziách zakázala spoločnosti Wieland 

navrhované nadobudnutie spoločnosti Aurubis Rolled Products a podielu spoločnosti Aurubis 

v spoločnosti Schwermetall
64

. Obavy Komisie sa týkali oslabenia hospodárskej súťaže 

a vyšších cien za valcované medené výrobky používané európskymi výrobcami. Veľké 

množstvo európskych priemyselných nákupcov vyjadrilo obavy aj v súvislosti s prístupom 

k predvalcovaným pásom od spoločnosti Schwermetall a so zvýšením cien valcovaných 

výrobkov. Spoločnosti Wieland a Aurubis boli dvaja z troch najväčších výrobcov 

valcovaných výrobkov z medi v Európe. V prípade dokončenia ich fúzie by spoločnosť 

Wieland získala dominantné postavenie na trhu s valcovanými výrobkami z medi, jej trhový 

podiel v Európe by bol vyšší než 50 % a ostal by iba jeden ďalší konkurent s trhovým 

podielom vyšším než 10 %. Keďže spoločnosť Wieland nebola ochotná skutočne sa zaoberať 

vyjadrenými obavami, Komisia navrhovanú transakciu zakázala. 

V odvetví výroby plastov Komisia 18. januára 2019 na základe podrobného vyšetrovania 

schválila nadobudnutie podniku spoločnosti Solvay, zaoberajúceho sa výrobou polyamidu 

                                                           
64

  Vec M.8900 – Wieland/Aurubis rolled products/Schwermetall, rozhodnutie Komisie zo 6. februára 2019, 

k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8900.  

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8900
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(nylónu), spoločnosťou BASF
65

 pod podmienkou odčlenenia väčšiny relevantných aktív 

spoločnosti Solvay v EHP. Komisia identifikovala riziko, že oznámená transakcia by mohla 

viesť k zvýšeniu cien a/alebo poklesu množstva dostupných vstupov v celom hodnotovom 

reťazci súvisiacom s nylónom 6.6, ako aj k vyšším cenám pre konečných zákazníkov. Medzi 

výrobky z nylónu 6.6 patria špeciálne plasty používané v automobilovom, elektronickom 

alebo stavebnom priemysle. Často sa používajú ako náhrada za ťažšie kovové časti a na 

dosiahnutie úspor energie. Komisia 25. novembra 2019 schválila nákup odpredaného podniku 

spoločnosťou Domo Chemicals
66

. 

Komisia zakázala 11. júna 2019 na základe nariadenia EÚ o fúziách navrhovaný spoločný 

podnik spoločností Tata Steel a ThyssenKrupp
67

, v ktorom by sa spojili činnosti spoločností 

ThyssenKrupp a Tata Steel v EHP súvisiace s plochou uhlíkovou oceľou a elektrooceľou. 

Spoločnosť ThyssenKrupp, druhý najväčší výrobca plochej uhlíkovej ocele v EHP, a Tata 

Steel, tretí najväčší výrobca, sú takisto významnými výrobcami kovom potiahnutej 

a laminovanej ocele na obaľovanie a plochej galvanizovanej uhlíkovej ocele pre 

automobilový priemysel. Obavy Komisie sa týkali oslabenia hospodárskej súťaže (menší 

výber pre zákazníkov nakupujúcich oceľ) a vyšších cien za rôzne druhy ocele. Strany 

neponúkli dostatočné nápravné opatrenia, ktorými by tieto obavy rozptýlili. Komisia takisto 

požiadala o názor účastníkov trhu na navrhované nápravné opatrenia a ich reakcia bola 

negatívna. Komisia v dôsledku toho navrhovanú transakciu zakázala. 

Po podrobnom vyšetrovaní Komisia 1. októbra 2019 schválila nadobudnutie podniku 

pôsobiaceho v odvetví hliníka Aleris konkurenčnou spoločnosťou Novelis
68

 po splnení 

podmienok. Komisia sa obávala, že transakcia bude mať za následok vyššie ceny pre 

európskych zákazníkov hliníkových plechov na karosérie, ktoré sa používajú pri výrobe 

automobilov, aj s cieľom znížiť spotrebu paliva a množstvo emisií. Na rozptýlenie obáv 

Komisie spoločnosti ponúkli odpredaj celého podniku na výrobu hliníkových plechov na 

karosérie spoločnosti Aleris v Európe vrátane jej výrobného závodu v Belgicku. Odpredaj 

zahŕňal aktíva v oblasti výskumu a vývoja, ako aj financovanie investícií s cieľom ešte viac 

zlepšiť jeho schopnosti. Keďže navrhovaným odpredajom by sa odstránilo celé prekrytie 

vytvorené transakciou v oblasti hliníkových plechov na karosérie v Európe, Komisia dospela 

k záveru, že transakcia upravená záväzkami už nebude vzbudzovať obavy z narušenia 

hospodárskej súťaže. Schválenie je podmienené úplným splnením záväzkov. 

Komisia takisto začala podrobné vyšetrovania rozličných navrhovaných fúzií 

v spracovateľskom priemysle. Začatím podrobných vyšetrovaní nie sú dotknuté ich výsledky. 

Dňa 4. októbra 2019 Komisia otvorila podrobné vyšetrovanie podľa nariadenia EÚ o fúziách 

s cieľom posúdiť navrhované vytvorenie dvoch spoločných podnikov výrobcami lietadiel 

Boeing a Embraer
69

. Komisia sa obávala, že transakcie by mohli mať za následok vyššie ceny 

a menší výber, pokiaľ ide o komerčné lietadlá.  

                                                           
65

  Vec M.8674 – BASF/Solvay’s EP and P&I Business, rozhodnutie Komisie z 18. januára 2019, k dispozícii 

na adrese: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8674.  
66

  Vec M.9553 – Domo Investment Group/Solvay’s EEA EP and P&I Business, rozhodnutie Komisie 

z 25. novembra 2019, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9553. 
67

  Vec M.8713 – Tata Steel/Thyssenkrupp/JV, rozhodnutie Komisie z 11. júna 2019, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8713.  
68

  Vec M.9076 – Novelis/Aleris, rozhodnutie Komisie z 1. októbra 2019, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9076.  
69

  Vec M.9097 – Boeing/Embraer, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9097. Spoločnosť Boeing 

25. apríla 2020 ukončila dohodu o založení spoločných podnikov so spoločnosťou Embraer. 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9553
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8713
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9076
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9097
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Navyše 30. októbra 2019 Komisia začala podrobné vyšetrovanie s cieľom určiť, či by 

navrhované nadobudnutie spoločnosti Chantiers de l'Atlantique spoločnosťou Fincantieri
70

 

mohlo výrazne obmedziť efektívnu hospodársku súťaž. Obidve lodiarske spoločnosti sú 

svetovými lídrami na trhu, ktorý už je koncentrovaný a má obmedzené kapacity.  

Navyše 17. decembra 2019 Komisia v súlade s nariadením EÚ o fúziách začala podrobné 

vyšetrovanie s cieľom posúdiť navrhované nadobudnutie spoločnosti Daewoo Shipbuilding & 

Marine Engineering CO., Ltd (DSME) inou lodiarskou skupinou, skupinou Hyundai Heavy 

Industries Holdings (HHIH)
71

. Komisia sa obáva, že v dôsledku fúzie môže dôjsť k zníženiu 

hospodárskej súťaže na rozličných svetových trhoch stavby nákladných lodí. Stavba 

nákladných lodí predstavuje pre EÚ dôležité priemyselné odvetvie. Európske lodné prepravné 

spoločnosti sú hlavnými zákazníkmi spoločností DSME a HHIH a tvoria 30 % celosvetového 

dopytu po nákladných lodiach. 

Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci prispievajú k podpore inovácií  

V júni 2014 Komisia prijala oznámenie o dôležitých projektoch spoločného európskeho 

záujmu (IPCEI), v ktorom uviedla kritériá, podľa ktorých členské štáty môžu podporovať 

nadnárodné projekty strategického významu pre EÚ
72

. V oznámení sa objasňujú pravidlá 

zlučiteľnosti tak, aby sa uľahčila spolupráca medzi členskými štátmi na projektoch, ktoré 

jednoznačne prispievajú k hospodárskemu rastu, udržateľnosti, tvorbe pracovných miest 

a konkurencieschopnosti EÚ. Rámec si takisto vyžaduje záväzky s cieľom zabezpečiť 

rozsiahle šírenie nových poznatkov po celej EÚ, ako aj podrobné posúdenie hospodárskej 

súťaže s cieľom minimalizovať akékoľvek neprimerané narušenia. Rámec dôležitých 

projektov spoločného európskeho záujmu dopĺňa ostatné pravidlá štátnej pomoci, ako je 

všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (GBER)
73

 a rámec pre výskum, vývoj 

a inovácie
74

, ktorý takisto umožňuje podporovať inovačné projekty a zároveň obmedzuje 

potenciálne narušenia hospodárskej súťaže.  

V decembri 2018 Komisia zistila, že integrovaný projekt pre výskum a inováciu 

v mikroelektronike, kľúčovej podpornej technológii, ktorý spoločne oznámili Francúzsko, 

Nemecko, Taliansko a Spojené kráľovstvo, je v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej 

pomoci a prispieva k spoločnému európskemu záujmu
75

. Uvedené štyri členské štáty majú 

poskytnúť až 1,75 miliardy EUR na financovanie tohto projektu, ktorého cieľom je uvoľnenie 

ďalších 6 miliárd EUR súkromných investícií.  

Po tomto prvom dôležitom projekte spoločného európskeho záujmu nasledoval v decembri 

2019 druhý projekt týkajúci sa batérií. Výroba batérií predstavuje pre európske hospodárstvo 

a spoločnosť strategický záujem pre svoj potenciál z hľadiska ekologickej mobility, čistej 

energie, udržateľnosti a konkurencieschopnosti. 

                                                           
70

  Vec M.9162 – Fincantieri/Chantiers De L'Atlantique, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9162.  
71

  Vec M.9343 – Hyundai Heavy Industries Holdings/Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, 

k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9343.  
72

  V súlade s článkom 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 
73

  Pozri: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html. 
74

  Oznámenie Komisie – Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie, Ú. v. EÚ C 198, 27.6.2014, 

s. 1 – 29. 
75

  Veci SA.46705 (Francúzsko), SA.46578 (Nemecko), SA.46595 (Taliansko) a SA.46590 (Spojené 

kráľovstvo). Pozri aj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6862.  

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9162
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9343
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6862
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Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu: podpora pre všetky segmenty hodnotového 

reťazca pre batérie 

V decembri 2019 Komisia schválila druhý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu na podporu 

výskumu a inovácií v spoločnej európskej prioritnej oblasti batérií, ktorý spoločne oznámili Belgicko, 

Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko a Švédsko
76

. Sedem členských štátov 

v nasledujúcich rokoch poskytne financovanie vo výške približne až 3,2 miliardy EUR, ktoré má 

uvoľniť ďalších 5 miliárd EUR súkromných investícií.  

Celý projekt sa má podľa plánu skončiť v roku 2031 (pričom každý podprojekt má iný harmonogram). 

Do projektu bude zapojených 17 priamych účastníkov, prevažne priemyselných subjektov vrátane 

malých a stredných podnikov (MSP). 

 
Projekt je súčasťou Európskej aliancie pre batérie medzi Komisiou, zainteresovanými členskými 

štátmi a priemyselnými subjektmi, ktoré v máji 2018 prijali strategický akčný plán pre batérie.  

6. Zabezpečenie rovnakých podmienok v oblasti daní 

Zabezpečenie rovnakých podmienok pre spoločnosti tak, aby súťažili v samotnej veci, a to aj 

v súvislosti so zdanením, zvyšuje dôveru v jednotný trh. Členské štáty nadnárodným 

skupinám nemôžu poskytovať daňové výhody, ktoré nie sú dostupné iným spoločnostiam 

(často miestnym podnikom), pretože by to vážne narušilo hospodársku súťaž. Navyše tým 

verejné zdroje a daňovníci EÚ prichádzajú o veľmi potrebné finančné prostriedky na boj proti 

zmene klímy, na budovanie infraštruktúry a na investície do inovácií.  

Všeobecný súd 24. septembra 2019 vyniesol prvé rozsudky týkajúce sa rozhodnutí Komisie, 

v ktorých dospel k záveru, že záväzné stanoviská v prospech spoločností Starbucks
77

 a Fiat
78

 

                                                           
76

  Veci SA.54793 (Belgicko), SA.54801 (Nemecko), SA.54794 (Francúzsko), SA.54806 (Taliansko), 

SA.54808 (Poľsko), SA.54796 (Švédsko) a SA.54809 (Fínsko). Pozri aj: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6705.  
77

  Spojené veci T-760/15 a T-636/16, Holandské kráľovstvo a ostatní/Európska komisia, rozsudok 

z 24. septembra 2019, ECLI:EU:T:2019:669. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6705
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predstavovali štátnu pomoc. Všeobecný súd v prípade Fiatu potvrdil rozhodnutie Komisie 

z 21. októbra 2015
79

 a vyjadril súhlas s tým, že Komisia svoje pravidlá štátnej pomoci 

uplatnila správne, aby posúdila, či existovali neoprávnené výhody, a že sa nesnažila 

o harmonizáciu daňových pravidiel v EÚ. Všeobecný súd takisto súhlasil so zistením 

Komisie, že luxemburské záväzné daňové stanovisko bolo selektívne, takže nebolo dostupné 

všetkým spoločnostiam. V prípade spoločnosti Starbucks Všeobecný súd zrušil rozhodnutie 

Komisie z 21. októbra 2015
80

, keď dospel k záveru, že Komisia nebola schopná preukázať 

existenciu výhody v prospech spoločnosti. V obidvoch prípadoch Všeobecný súd podporil 

prístup Komisie pri používaní pravidiel štátnej pomoci v daňových prípadoch.  

Komisia pokračuje v boji proti selektívnym daňovým výhodám 

V roku 2019 Komisia ďalej prešetrovala opatrenia agresívneho daňového plánovania so 

zreteľom na pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci a posudzovala, či nevedú k neoprávnenej 

štátnej pomoci.  

Komisia 2. apríla 2019 dospela k záveru, že Spojené kráľovstvo poskytlo neoprávnené daňové 

zvýhodnenie určitým nadnárodným spoločnostiam tým, že im udelilo výnimku z uplatňovania 

súboru predpisov na ochranu proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam známym ako 

pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti
81

.  

Komisia 10. januára 2019 začala podrobné vyšetrovanie s cieľom preskúmať, či záväzné 

stanoviská, ktoré Holandsko vydalo spoločnosti Nike
82

, mohli tejto spoločnosti poskytnúť 

nespravodlivú výhodu nad jej konkurentmi v rozpore s pravidlami EÚ v oblasti štátnej 

pomoci. Formálne vyšetrovanie Komisie sa týka daňového zaobchádzania s dvomi 

spoločnosťami skupiny Nike v Holandsku. V období medzi rokmi 2006 až 2015 holandské 

daňové orgány vydali záväzné stanoviská, ktorými podporili spôsob výpočtu licenčných 

poplatkov. V dôsledku toho bola v prípade týchto spoločností skupiny zdanená iba 

obmedzená prevádzková marža založená na tržbách. Komisia sa obáva, že licenčné poplatky 

schválené v záväzných stanoviskách nemusia odzrkadľovať hospodársku skutočnosť. Zdá sa, 

že sú tieto poplatky vyššie v porovnaní s poplatkami, na ktorých by sa dohodli nezávislé 

podniky v trhových podmienkach podľa zásady trhového odstupu. 

Komisia 16. septembra 2019 na základe rozsudku Všeobecného súdu, ktorým sa zrušilo 

rozhodnutie o nadmernom zisku v Belgicku
83

 z dôvodu potreby posudzovania záväzných 

stanovísk v rámci pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci individuálne, začala samostatné 

podrobné vyšetrovanie 39 záväzných stanovísk Belgicka týkajúcich sa nadmerného zisku 

                                                                                                                                                                                     
78

  Spojené veci T-755/15 a T-759/15, Luxemburské veľkovojvodstvo a Fiat Chrysler Finance Europe/Európska 

komisia, rozsudok z 24. septembra 2019, ECLI:EU:T:2019:670. 
79

  Vec SA.38375 – Štátna pomoc, ktorú poskytlo Luxembursko spoločnosti Fiat, rozhodnutie Komisie 

z 21. októbra 2015, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375.  
80

  Vec SA.38374 – Štátna pomoc, ktorú Holandsko poskytlo spoločnosti Starbucks, rozhodnutie Komisie 

z 21. októbra 2015, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374. 
81

  Vec SA.44896 – Schéma štátnej pomoci, ktorú Spojené kráľovstvo poskytlo v súvislosti s oslobodením od 

dane z príjmov z financovania skupinových spoločností pre kontrolované zahraničné spoločnosti, 

rozhodnutie Komisie z 2. apríla 2019, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44896.   
82

  Vec SA.51284 – Holandsko – Údajná pomoc spoločnosti Nike, rozhodnutie Komisie z 10. januára 2019, 

k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_51284. 
83

  Vec SA.37667 – Oslobodenie nadmerného zisku od dane v Belgicku, rozhodnutie Komisie z 11. januára 

2016, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37667.  

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44896
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_51284
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37667
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vydaných nadnárodným spoločnostiam
84

. Komisia sa zároveň proti rozsudku Všeobecného 

súdu odvolala na Súdny dvor a v odvolaní požaduje podrobnejšie vysvetlenie týkajúce sa 

existencie schémy pomoci. Konanie stále prebieha. 

7. Zvýšenie odolnosti finančného sektora v kontexte bankovej únie 

Všeobecná stabilizácia finančného sektora v Európe po finančnej kríze a pretrvávajúce 

vykonávanie regulačného rámca bankovej únie ďalej prispievali k zníženiu počtu prípadov 

štátnej pomoci vo finančnom sektore.  

V rozhodnutí prijatom 5. decembra 2019 Komisia dospela k záveru, že rekapitalizácia 

nemeckej banky Norddeutsche Landesbank – Girozentrale (NordLB)
85

 bola zlučiteľná 

s trhom. Opatrenia zahŕňali priame investície vo výške 2,8 miliardy EUR a investície na 

realizáciu nevyhnutných štrukturálnych zmien a racionalizácie s cieľom zabezpečiť, aby 

banka NordLB ďalej svoje činnosti na trhu vykonávala so ziskom. Komisia zistila, že štát 

dostal odmenu, akú by za podobných okolností prijal aj súkromný hospodársky subjekt. 

Opatrenia sa teda vykonali za trhových podmienok a bez štátnej pomoci v zmysle pravidiel 

EÚ. Európska centrálna banka ako zodpovedný orgán dohľadu 29. novembra 2019 vydala 

súhlas s plánom. Podobným spôsobom Komisia 29. októbra 2019 dospela k záveru, že plán 

Rumunska vložiť kapitál vo výške 200 miliónov EUR do štátom vlastnenej banky CEC 

Bank
86

 sa uskutočnil za trhových podmienok, a preto v zmysle pravidiel EÚ nešlo o štátnu 

pomoc v prospech banky. 

Napriek zvýšeniu odolnosti bankovníctva EÚ však niektoré časti odvetvia stále čelia 

pretrvávajúci problémom, ako je úroveň nesplácaných úverov, ktorá v niektorých členských 

štátoch ostáva vysoká. Komisia v roku 2019 schválila schému pomoci na ochranu gréckych 

aktív (známu aj ako „Hercules“)
87

 ako pomoc, ktorá nepredstavuje štátnu pomoc, zameranú na 

riešenie nesplácaných úverov v Grécku. Táto schéma pomoci je jedným z príkladov toho, 

akým spôsobom môžu členské štáty pomáhať bankám vyčistiť ich súvahy bez poskytovania 

pomoci alebo narúšania hospodárskej súťaže. 

Pokračovanie v zabezpečovaní spravodlivej hospodárskej súťaže na trhoch s finančnými 

službami v prospech spotrebiteľov aj podnikov 

Prechod na digitálne technológie ovplyvňuje finančné služby rovnako ako ostatné odvetvia 

v Európe. Digitálne technológie podnikom ponúkajú nové možnosti poskytovania lepších 

a lacnejších služieb zákazníkom. Na úplné uvoľnenie potenciálu digitalizácie spoločnosti 

z oblasti finančných technológií potrebujú skutočnú možnosť zúčastniť sa na hospodárskej 

súťaži a prostredníctvom regulačných rámcov sa musia zabezpečiť rovnaké podmienky pre 

všetkých poskytovateľov finančných služieb. 

Presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže v celom finančnom sektore bolo v roku 2019 

naďalej kľúčové na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže, ako aj na ochranu 

                                                           
84

  Pozri: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_5578.  
85

  Vec SA.49094 – Market-conform measures for strengthening capital and restructuring of Norddeutsche 

Landesbank (Opatrenia na posilnenie kapitálu a reštrukturalizáciu banky Norddeutsche Landesbank 

zlučiteľné s trhom), rozhodnutie Komisie z 5. decembra 2019, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_49094.  
86

  Vec SA.53869 – Market-conform recapitalisation of CEC Bank (Rekapitalizácia CEC Bank zlučiteľná 

s trhom), rozhodnutie Komisie z 29. októbra 2019, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_53869.  
87

  Vec SA.53519 – Hellenic Asset Protection Scheme ('Hercules') – Greece [Schéma pomoci na ochranu 

gréckych aktív („Hercules“) – Grécko], rozhodnutie Komisie z 10. októbra 2019, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_53519.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_5578
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_49094
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_53869
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_53519


 

23 
 

finančnej stability. Komisia 22. januára 2019 udelila pokutu kartovej schéme Mastercard
88

 vo 

výške 570 miliónov EUR za porušenie antitrustových pravidiel EÚ tým, že bránila 

obchodníkom v prístupe k cezhraničným službám v oblasti platobných kariet. 

Mastercard II: podpora zdravej hospodárskej súťaže v odvetví platobných služieb  

Mastercard je druhá najväčšia kartová schéma v Európskom hospodárskom priestore (EHP) z hľadiska 

počtu spotrebiteľských kariet a hodnoty transakcií. Platby kartou zohrávajú na jednotnom trhu 

kľúčovú úlohu vzhľadom na to, že európski spotrebitelia a podniky vyše polovicu svojich 

bezhotovostných platieb vykonávajú prostredníctvom kariet. Pri každom použití debetnej alebo 

kreditnej karty spotrebiteľom v predajni alebo na internete banka maloobchodníka zaplatí takzvaný 

„výmenný poplatok“ banke držiteľa karty. Banka obchodníka prenáša tento poplatok na 

maloobchodníka, ktorý ju tak ako akékoľvek iné náklady započíta do konečnej ceny pre všetkých 

spotrebiteľov. 

Komisia pri vyšetrovaní zistila, že podľa pravidiel spoločnosti Mastercard pre cezhraničné transakcie 

museli banky maloobchodníkov uplatňovať výmenné poplatky krajiny, v ktorej sa nachádzal 

maloobchodník. V dôsledku týchto pravidiel platili maloobchodníci väčšie sumy za bankové služby 

súvisiace s prijatím kartových platieb, než by platili v prípade, keby si mohli slobodne vybrať služby 

s nižšou cenou. Pravidlá pre cezhraničné transakcie viedli k vyšším cenám pre maloobchodníkov, ako 

aj pre spotrebiteľov, obmedzovali cezhraničnú hospodársku súťaž a spôsobovali umelé rozdelenie 

jednotného trhu.  

 

Komisia dospela k záveru, že pravidlá spoločnosti Mastercard pre cezhraničné transakcie do 

9. decembra 2015 porušovali antitrustové pravidlá EÚ, keďže obmedzovali možnosť obchodníkov 

využívať lepšie podmienky ponúkané bankami so sídlom v inej krajine jednotného trhu. Na tomto 

základe Komisia rozhodla o uložení pokuty spoločnosti Mastercard vo výške 570 miliónov EUR. 

Nariadením o výmenných poplatkoch
89

 sa od 9. decembra 2015 zaviedli stropy pre výmenné 

poplatky, ktoré sa dovtedy v jednotlivých krajinách EHP značne líšili. Komisia v súčasnosti 

                                                           
88

  Vec AT.40049 – MasterCard II, rozhodnutie Komisie z 22. januára 2019, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40049. 
89

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/751 z 29. apríla 2015 o výmenných poplatkoch za 

platobné transakcie viazané na kartu, Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 1 – 15. 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40049


 

24 
 

posudzuje vykonávanie nariadenia o výmenných poplatkoch z roku 2015 a v tejto súvislosti 

dala vypracovať štúdiu
90

. Komisia uzatvorila samostatné antitrustové vyšetrovania 

multilaterálnych výmenných poplatkov spoločností Mastercard, Visa Inc. a Visa International 

uplatňovaných na transakcie v EHP uskutočnené s použitím spotrebiteľských debetných 

a kreditných kariet vydaných mimo EHP (medziregionálne multilaterálne výmenné poplatky). 

V nariadení o výmenných poplatkoch nebol stanovený strop multilaterálnych výmenných 

poplatkov, ktoré predstavovali značnú záťaž pre európskych obchodníkov a spôsobili 

zvýšenie maloobchodných cien pre všetkých spotrebiteľov. V roku 2014, keď spoločnosť 

Visa Europe ponúkla záväzky, bolo ukončené konanie, ktoré sa jej týkalo
91

. V roku 2019 

spoločnosti Mastercard, Visa Inc. a Visa International, každá za seba, ponúkli záväzky, že 

znížia medziregionálne multilaterálne výmenné poplatky v priemere o 40 % v súlade so 

záväznými stropmi alebo na úroveň nižšiu než tieto stropy. Komisia 29. apríla 2019 prijala 

dve rozhodnutia, ktorými tieto záväzky nadobudli právnu záväznosť v súlade s antitrustovými 

pravidlami EÚ
92

. 

Okrem toho 16. mája 2019 Komisia prostredníctvom dvoch rozhodnutí o urovnaní uložila 

pokuty piatim bankám za účasť na dvoch karteloch na spotovom devízovom trhu (FOREX)
93

 

týkajúcich sa kurzov 11 významných mien. V prvom rozhodnutí (kartel „Forex – Three-Way 

Banana Split“) bola uložená pokuta v celkovej výške 811 miliónov EUR bankám Barclays, 

Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup a JPMorgan. Porušovanie sa začalo 18. decembra 

2007 a skončilo sa 31. januára 2013. Druhým rozhodnutím (kartel „Forex – Essex Express“) 

bola uložená pokuta v celkovej sume necelých 258 miliónov EUR bankám Barclays, RBS 

a MUFG Bank (predtým Banka Tokyo-Mitsubishi). Porušovanie sa začalo 14. decembra 2009 

a skončilo sa 31. júla 2012. Obidve rozhodnutia sa týkajú aj švajčiarskej banky Union Bank of 

Switzerland (UBS), pokuta jej však nebola uložená, pretože Komisii odhalila existenciu 

kartelov.  

V roku 2019 Komisia pokračovala v podrobnom monitorovaní sektora poskytovania úverov 

a uverejnila správu
94

 o syndikovaní úverov v EÚ, ktorá sa zaoberala aj spôsobom, akým tieto 

syndikáty vznikajú a fungujú, a ich vplyvom na hospodársku súťaž na trhoch s úvermi. 

Syndikované úvery sú dôležité nástroje pri financovaní veľkých projektov infraštruktúry 

a inovácií. 

V sektore poisťovníctva Komisia v máji 2019 začala formálne antitrustové vyšetrovanie 

asociácie Insurance Ireland
95

 s cieľom posúdiť, či spoločnostiam, ktoré chceli ponúkať svoje 

služby na trhu s poistením motorových vozidiel v Írsku, nebolo neoprávnene zabránené 

v prístupe k databáze spravovanej asociáciou Insurance Ireland v mene spoločností, ktoré sú 

jej členmi. V prípade, ak sa toto podozrenie preukáže, vyšetrované postupy by mohli byť 

v rozpore s pravidlami EÚ v oblasti hospodárskej súťaže a mohli by viesť k zníženiu 

možnosti voľby a k menej konkurenčným cenám pre írskych vodičov, pokiaľ ide o poistenie 

                                                           
90

  Pozri: https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0120161enn.pdf.  
91

  Vec AT.39398 – VISA MIF, rozhodnutie Komisie z 26. februára 2014. Pozri: 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39398/39398_9728_3.pdf.  
92

  Veci AT.39398 – Visa MIF a AT.40049 – Mastercard II, rozhodnutia Komisie z 29. apríla 2019. 

Pozri:https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40049 

a https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39398.  
93

  Vec AT.40135 – FOREX, rozhodnutie Komisie zo 16. mája 2019, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40135. 
94 

 Pozri: https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419330enn.pdf. 
95

  Vec AT.40511 – Insurance Ireland: Insurance claims database and conditions of access (Insurance Ireland: 

databáza poistných nárokov a podmienky prístupu k nej), k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40511. 

https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0120161enn.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39398/39398_9728_3.pdf
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40049
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39398
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40135
https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419330enn.pdf
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40511
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motorových vozidiel. Formálne vyšetrovanie sa začalo po kontrolách na írskom trhu 

s poistením motorových vozidiel, ktoré sa uskutočnili v júli 2017. 

8. Zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže v potravinárskom a spotrebiteľskom 

sektore a v zdravotníctve  

Vďaka jednotnému trhu sa maloobchodníkom a spotrebiteľom otvorili možnosti nákupu 

širšieho spektra produktov v celej Európe za nižšie ceny. Keď spoločnosti obmedzujú 

obchodníkov v predaji tovaru v zahraničí a cez internet na jednotnom trhu EÚ, vedie to 

k menšiemu výberu a vyšším spotrebiteľským cenám. Európske pravidlá hospodárskej súťaže 

zakotvené v Zmluve o fungovaní EÚ
96

 zakazujú dohody medzi spoločnosťami, ktoré bránia 

hospodárskej súťaži na jednotnom trhu EÚ, obmedzujú ju alebo ju narúšajú.  

Presadzovanie antitrustových právnych predpisov v oblasti cezhraničného predaja 

spotrebného tovaru   

V roku 2019 Komisia podrobne skúmala niekoľko prípadov porušujúcich antitrustové 

pravidlá EÚ, pri ktorých sa nadobúdateľom licencie bránilo v predaji licencovaných výrobkov 

v inej krajine.  

Komisia 13. mája 2019 uložila pokutu spoločnosti Anheuser-Busch InBev NV/SA (AB 

InBev)
97

 vo výške 200,4 milióna EUR za porušenie antitrustových pravidiel EÚ, ktoré 

spočívalo v tom, že spoločnosť obmedzila predaj piva medzi susednými členskými štátmi EÚ.  

Nepretržitý boj proti cezhraničným praktikám porušujúcim hospodársku súťaž na jednotnom trhu  

Spoločnosť AB InBev je najväčší výrobca piva na svete. Najobľúbenejšou značkou piva v jej 

sortimente je v Belgicku pivo Jupiler, ktoré predstavuje približne 40 % z celého belgického trhu 

s pivom z hľadiska objemu predaja. Spoločnosť AB InBev predáva pivo Jupiler aj v iných členských 

štátoch EÚ, okrem iného aj v Holandsku a vo Francúzsku.  

Komisia pri vyšetrovaní, ktoré začala v júni 2016, zistila, že spoločnosť AB InBev v Holandsku 

predáva pivo Jupiler maloobchodníkom a veľkoobchodníkom za nižšie ceny než v Belgicku z dôvodu 

vyššej konkurencie. Komisia takisto dospela k záveru, že spoločnosť AB InBev má na belgickom trhu 

s pivom dominantné postavenie a že toto postavenie v Belgicku zneužívala tým, že supermarketom 

a veľkoobchodníkom obmedzila možnosť nakupovať pivo Jupiler za nižšie ceny v Holandsku 

a dovážať ho do Belgicka. Tým došlo k obmedzeniu cezhraničného predaja na jednotnom trhu, a preto 

belgickí spotrebitelia museli za pivo Jupiler platiť viac.  

Porušovanie pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže trvalo od 9. februára 2009 do 31. októbra 

2016 a Komisia spoločnosti AB InBev uložila pokutu vo výške 200 409 000 EUR. Rozhodnutím 

Komisie zároveň nadobudlo na nasledujúcich päť rokov právnu záväznosť nápravné opatrenie 

zabezpečujúce, že spoločnosť AB InBev bude na obale svojich výrobkov uvádzať povinné informácie 

o potravinách vo francúzskom aj v holandskom jazyku. Komisia sa rozhodla znížiť pokutu spoločnosti 

AB InBev o 15 % vzhľadom na to, že sa spoločnosť priznala k porušeniu, a vzhľadom na vykonanie 

nápravných opatrení zameraných na uprednostnenie cezhraničného obchodu s jej výrobkami.  

                                                           
96

  Pozri: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E101:SK:HTML.  
97

  Vec AT40134 – AB InBev Beer Trade Restrictions (Obmedzenia obchodu s pivom zo strany spoločnosti AB 

InBev), rozhodnutie Komisie z 13. mája 2019, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40134.  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E101:SK:HTML
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40134
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Dominantné postavenie na trhu ako také nie je v zmysle antitrustových pravidiel EÚ nezákonné. 

Spoločnosti s dominantným postavením však nesú osobitnú zodpovednosť za to, aby nezneužívali 

svoju silnú trhovú pozíciu tým, že budú obmedzovať hospodársku súťaž či už na trhu, kde majú 

dominantné postavenie, alebo na iných trhoch. 

Komisia 25. marca 2019 uložila pokutu spoločnosti Nike
98

 vo výške 12,5 milióna EUR za to, 

že zakázala obchodníkom predávať licencovaný tovar, merchandisingové výrobky niekoľkých 

najznámejších európskych futbalových klubov a federácií do iných krajín v rámci EHP. Pri 

svojom vyšetrovaní Komisia zistila, že neexkluzívne licenčné a distribučné zmluvy 

spoločnosti Nike porušovali pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, okrem iného aj z toho 

dôvodu, že sa v ich ustanoveniach výslovne zakazoval aktívny a pasívny predaj cez internet 

a mimo neho do krajín EHP, ktoré neboli konkrétne pridelené nadobúdateľom licencie. 

Spoločnosť Nike takisto presadzovala určité opatrenia na nepriame vykonávanie týchto 

obmedzení predaja, napríklad tým, že nadobúdateľom licencie hrozila ukončením ich zmlúv 

a vykonávaním auditov, ktorých účelom bolo zaistenie dodržiavania týchto obmedzení. 

Podobne bola 9. júla 2019 udelená pokuta spoločnosti Sanrio
99

 vo výške 6,2 milióna EUR za 

to, že bránila obchodníkom v predaji licencovaného tovaru do iných krajín EHP. Toto 

obmedzovanie sa týkalo výrobkov zobrazujúcich postavičky, ktoré vlastní spoločnosť Sanrio, 

ako napríklad Hello Kitty. Spoločnosť Sanrio predovšetkým obmedzila jazyky, ktoré 

nadobúdatelia licencie mohli používať na merchandisingových výrobkoch. Protiprávne 

postupy spoločnosti Sanrio trvali približne 11 rokov. Pokuty spoločností Sanrio a Nike boli 

znížené o 40 %, pretože okrem toho, že sa priznali k vlastnému porušovaniu, takisto vo veľkej 

miere spolupracovali s Komisiou, a to nad rámec svojich právnych povinností. Komisia 

                                                           
98

  Vec AT.40436 – Licensed Merchandise – Nike (Licencovaný tovar – Nike), k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40436.  
99

  Vec AT.40432 – Licensed Merchandise – Sanrio (Licencovaný tovar – Sanrio), k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40432.  

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40436
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40432
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zároveň vykonala tretie vyšetrovanie týkajúce sa udeľovania licencií spoločnosťou Universal 

Studios
100

, vlastníkom práv aj na filmové série Mimoni a Jurský svet. 

Komisia 27. septembra 2019 uložila pokutu spoločnosti Coroos a skupine Groupe CECAB
101

 

v celkovej výške 31,6 milióna EUR za porušenie antitrustových pravidiel EÚ. Spoločnosti 

Bonduelle nebola pokuta uložená, pretože Komisii odhalila existenciu kartelov. Spoločnosti 

Bonduelle, Coroos a skupina Groupe CECAB sa vyše 13 rokov zúčastňovali na karteli na 

dodávky určitých druhov zeleniny konzervovanej v plechovkách maloobchodníkom a/alebo 

potravinárskym spoločnostiam v EHP. Tieto spoločnosti určovali ceny, dohodli si trhové 

podiely a objemové kvóty, rozdelili si zákazníkov a trhy, koordinovali svoje odpovede na 

verejné ponukové konania a vymieňali si citlivé obchodné informácie. Porušovanie prebiehalo 

v celom EHP a trvalo od 19. januára 2000 do 11. júna 2013 (Bonduelle) a do 1. októbra 2013 

(Coroos a Groupe CECAB). Tieto tri spoločnosti sa priznali k svojej účasti na karteli 

a súhlasili s urovnaním veci. 

V novembri 2019 Komisia okrem toho začala formálne antitrustové vyšetrovanie s cieľom 

posúdiť, či dve z najväčších francúzskych skupín maloobchodníkov Casino Guichard-

Perrachon (známa ako „Casino“) a Les Mousquetaires (známa ako „Intermarché“)
102

 porušili 

pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže tým, že koordinovali svoje správanie na trhu. 

Vyšetrovanie je súčasťou úsilia Komisie zabezpečiť, aby moderné maloobchodné potraviny 

boli pre spotrebiteľov prínosom. 

Politika hospodárskej súťaže prispieva k cenovo dostupným a inovačným liekom 

Komisia 28. januára 2019 uverejnila správu s názvom Presadzovanie práva hospodárskej 

súťaže vo farmaceutickom odvetví (2009 – 2017) – Európske orgány na ochranu 

hospodárskej súťaže spolupracujú na zabezpečovaní cenovo dostupných a inovačných 

liekov
103

. Správa obsahuje komplexný prehľad a príklady toho, ako Komisia a vnútroštátne 

orgány na ochranu hospodárskej súťaže 28 členských štátov v období medzi rokmi 2009 až 

2017 presadzovali antitrustové pravidlá EÚ a pravidlá v oblasti fúzií vo farmaceutickom 

odvetví. Zo správy vyplýva, že vďaka presadzovaniu hospodárskej súťaže EÚ bolo možné 

udržať úroveň inovácií v tomto odvetví tým, že došlo k zásahom proti postupom, ktoré by 

mohli narušovať stimuly inovácie.  

V roku 2019 Komisia pokračovala v konaní v dvoch veciach, v ktorých boli vyšetrované 

spoločnosti podozrivé z toho, že zabránili spotrebiteľom v prístupe k účinným, inovačným 

a cenovo dostupným liekom, alebo im prístup k nim obmedzili. Prvý prípad sa týka praktík 

takzvaného platenia za meškanie, ktorými bolo zdržané uvedenie generika modafinil
104

 na trh. 

Modafinil je liek používaný na liečbu poruchy spánku. Komisia sa snaží ukončiť toto 

vyšetrovanie v priebehu roku 2020. Druhý prípad sa týka prebiehajúceho formálneho 

                                                           
100

  Vec AT.40433 – Filmový merchandising, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40433. Rozhodnutie, ktorým 

bola spoločnosti NBC Universal uložená pokuta vo výške 14,3 milióna EUR za zmluvné obmedzenia 

v neexkluzívnych licenčných zmluvách týkajúce sa predaja merchandisingových výrobkov s filmami tejto 

spoločnosti, bolo prijaté 30. januára 2020. 
101

  Vec AT.40127 – Coroos and Groupe CECAB (Coroos a Groupe CECAB), rozhodnutie Komisie z 13. mája 

2019, k dispozícii na adrese: pozri: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_5911. 
102

  Vec AT.40466 – Alliance Casino & Intermarché, rozhodnutie Komisie z 13. mája 2019, k dispozícii na 

adrese: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40466.  
103

  Pozri: http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/report2019/index.html 

a https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-741_sk. 
104

  Vec AT.39686 – Cephalon, pozri: IP/17/2063 zo 17. júla 2017: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

2063_en.htm. 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40433
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_5911
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40466
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/report2019/index.html
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-741_sk
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2063_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2063_en.htm
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antitrustového konania proti spoločnosti Aspen Pharma
105

 za podozrenie zo zneužívania 

dominantného postavenia na trhu. Komisia vyšetruje obvinenia, že spoločnosť Aspen Pharma 

mohla požadovať nespravodlivé a nadmerné ceny za sortiment liekov na liečbu rakoviny vo 

všetkých krajinách EHP okrem Talianska
106

. Komisia sa snaží ukončiť tento prípad v roku 

2020. 

9. Dopravné a poštové služby  

Konkurencieschopnosť odvetví dopravných a poštových služieb je dôležitá pre riadne 

fungovanie jednotného trhu, pričom má priaznivé účinky presahovania na ostatné odvetvia 

európskeho hospodárstva integrovaného do globálnych trhov. V týchto sektoroch je 

hospodárska súťaž mimoriadne dôležitá v záujme prínosu pre spotrebiteľov, rast a pracovné 

miesta. 

Štátna pomoc v odvetví dopravy prispieva k predchádzaniu narúšania hospodárskej súťaže  

Komisia 2. augusta 2019 zistila, že marketingové dohody uzatvorené medzi miestnym 

združením pre podporu turistických a hospodárskych tokov (Association for the Promotion of 

Touristic and Economic Flows, „APFTE“) a spoločnosťou Ryanair
107

 na letisku 

v Montpellieri sú podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ nezákonné. V období medzi rokmi 2010 

až 2017 združenie APFTE uzatvorilo niekoľko marketingových dohôd so spoločnosťou 

Ryanair a jej dcérskou spoločnosťou Airport Marketing Services (AMS), podľa ktorých 

letecká spoločnosť a jej dcérska spoločnosť prijali platby výmenou za podporu mesta 

Montpellier a okolia ako turistickej destinácie na webovom sídle spoločnosti Ryanair. Tieto 

platby spoločnosti Ryanair poskytli selektívnu výhodu nad jej konkurentmi. Francúzsko teraz 

musí vymôcť od spoločnosti Ryanair neoprávnenú štátnu pomoc vo výške 8,5 milióna EUR. 

Komisia v súčasnosti vyšetruje ďalšie dohody medzi subjektmi verejného sektora a leteckými 

spoločnosťami na regionálnych letiskách Girona a Reus
108

 v Španielsku. 

Komisia 28. februára 2019 začala podrobné vyšetrovanie na posúdenie toho, či dánska 

a švédska verejná podpora pre pevné spojenie cez most cez Øresund
109

 bola v súlade 

s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci. V júni 2019 navyše Komisia začala podrobné 

vyšetrovanie na určenie toho, či bol model verejného financovania pevného spojenia cez 

Fehmarnskú úžinu
110

 medzi Dánskom a Nemeckom v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej 

pomoci. Obidve podrobné vyšetrovania sa riadia rozhodnutím Všeobecného súdu o zrušení 

predchádzajúcich rozhodnutí Komisie, ktorými Komisia schválila príslušné programy 

podpory.  

Komisia 16. decembra 2019 v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci schválila päť 

schém pomoci na podporu námornej dopravy na Cypre, v Dánsku, Estónsku, Poľsku a vo 
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Vec AT.40394 – Aspen. Pozri: IP/17/1323 z 15. mája 2017: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-

1323_en.htm a http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40394/40394_235_3.pdf. 
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 Taliansky orgán na ochranu hospodárskej súťaže 29. septembra 2016 prijal rozhodnutie o porušení voči 

spoločnosti Aspen. 
107

  Vec SA.47867 – Pomoc spoločnosti Ryanair na letisku v Montpellieri, rozhodnutie Komisie z 2. augusta 

2019, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_sa_47867.  
108

  Vec SA.33909 – Letiská Girona a Reus – pomoc spoločnosti Ryanair, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33909.  
109

  Veci SA.52162 a SA.52617 – Štátna pomoc v prospech konzorcia Øresund Bridge. Pozri: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1468. 
110

  Vec SA.39078 – Financovanie projektu pevného spojenia cez Fehmarnskú úžinu, k dispozícii na adrese: 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39078.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1323_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1323_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40394/40394_235_3.pdf
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_sa_47867
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33909
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1468
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39078
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Švédsku
111

. Schémy pomoci predstavujú podporu registrácie lodí v Európe a prispievajú 

k celosvetovej konkurencieschopnosti odvetvia bez neprimeraného narušenia hospodárskej 

súťaže. 

Štátna pomoc pre poštové služby: udržiavanie rovnakých podmienok  

Kontrolou štátnej pomoci v odvetví poštových služieb sa zabezpečuje, aby v prípade, keď je 

poskytovateľ poštových služieb, etablovaný poskytovateľ, poverený nákladným záväzkom 

vyplývajúcim zo služieb vo verejnom záujme, žiadna kompenzácia, ktorá sa poskytovateľovi 

vyplatí, nesmie narúšať hospodársku súťaž medzi etablovaným poskytovateľom poštových 

služieb a novými účastníkmi.  

Komisia 22. júla 2019 schválila náhradu za služby vo verejnom záujme vo výške 

171,74 milióna EUR, ktorú Taliansko poskytlo talianskej pošte Poste Italiane
112

 na 

distribúciu novín a publikácií knižných vydavateľov a neziskových organizácií v období 2017 

– 2019 za znížené sadzby.  

Navyše 14. júna 2019 Komisia začala podrobné vyšetrovanie s cieľom posúdiť, či sú 

kapitálové injekcie, ktoré poskytli Dánsko a Švédsko spoločnosti PostNord a spoločnosť 

PostNord spoločnosti Post Danmark, v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci
113

. 

Spoločnosť Post Danmark je vnútroštátny prevádzkovateľ poštových služieb v Dánsku a je 

100 % dcérskou spoločnosťou spoločnosti PostNord, ktorá je vo vlastníctve Dánska (40 %) 

a Švédska (60 %).  

10. Spájanie síl na podporu európskej a globálnej kultúry hospodárskej súťaže  

Keďže svetové trhy sa naďalej integrujú a čoraz viac spoločností sa spolieha na globálne 

hodnotové reťazce, orgány na ochranu hospodárskej súťaže musia viac než kedykoľvek 

predtým prehĺbiť svoju spoluprácu a dohodnúť sa na spoločných normách a postupoch. 

Účinné presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže závisí v rastúcej miere od spolupráce 

s ostatnými orgánmi presadzovania.  

Komisia naďalej stojí na čele medzinárodnej spolupráce v oblasti hospodárskej súťaže na 

multilaterálnej aj na bilaterálnej úrovni. V roku 2019 sa Komisia ďalej aktívne zúčastňovala 

na medzinárodných fórach, ktoré sa venujú hospodárskej súťaži, ako je Výbor OECD pre 

hospodársku súťaž, Medzinárodná sieť pre hospodársku súťaž (ICN), Svetová banka 

a Konferencia Organizácie Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD). Komisia je 

naďalej odhodlaná podporovať kultúru ďalekosiahlej hospodárskej súťaže, ako aj 

presadzovanie globálnych rovnakých podmienok, v ktorých môžu spoločnosti súťažiť na 

základe kvality výrobkov. V roku 2019 Komisia pokračovala vo svojom úsilí o zlepšenie 

medzinárodných pravidiel týkajúcich sa subvencií. Reforma pravidiel týkajúcich sa subvencií 

je jednou z hlavných priorít EÚ v oblasti modernizácie obchodných pravidiel WTO. Prispela 

aj k dosiahnutiu spoločnej dohody s orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže krajín G7, 

pokiaľ ide o problémy, ktoré pre analýzu hospodárskej súťaže predstavuje digitálne 

hospodárstvo. 
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  Veci SA.51809 (Cyprus), SA.52069 (Dánsko), SA.53469 (Estónsko), SA.46380 (Poľsko), SA.46740 

(Švédsko). Pozri: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6780.  
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  Vec SA.48492 – Compensation to Poste Italiane for reduced tariffs for publishers and not-for profit 

organizations 2017-2019 (Náhrada za služby Poste Italiane poskytované vydavateľom a neziskovým 

organizáciám v období 2017 – 2019 za znížené sadzby), rozhodnutie Komisie z 22. júla 2019, k dispozícii na 

adrese: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48492.  
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  Veci SA.49668 a SA.53403 – Údajná štátna pomoc spoločnosti Post Danmark. Pozri: 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3008_en.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6780
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48492
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3008_en
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Na bilaterálnej úrovni sa Komisia zameriava na integrovanie ustanovení o hospodárskej 

súťaži a kontrole štátnej pomoci do dohôd o voľnom obchode. V roku 2019 Komisia 

pokračovala v rokovaniach o dohodách o voľnom obchode s Austráliou, Azerbajdžanom, 

Čile, Indonéziou, Novým Zélandom, Tuniskom a Uzbekistanom a ukončila rokovania 

s Kirgizskom a Mercosurom.  

V roku 2019 Komisia pokračovala aj v spolupráci s Čínou v oblasti politiky hospodárskej 

súťaže a vo veciach súvisiacich s Čínou a potvrdila referenčný rámec pre dialóg EÚ – Čína 

o politike hospodárskej súťaže
114

 a memorandum o porozumení týkajúce sa dialógu v oblasti 

režimu kontroly štátnej pomoci a systému kontroly spravodlivej hospodárskej súťaže
115

. Ešte 

stále prebiehajú rokovania Komisie o komplexnej investičnej dohode s Čínou.  

Komisia navyše pokračovala v technickej spolupráci na politike hospodárskej súťaže a jej 

presadzovaní s hlavnými obchodnými partnermi Európskej únie, s ktorými Komisia podpísala 

memorandá o porozumení. Pokiaľ ide o susedné krajiny, Komisia sa v roku 2019 zúčastnila 

na monitorovaní vykonávania acquis Únie v oblasti hospodárskej súťaže v krajinách, ako je 

Ukrajina. 

A napokon, Komisia pokračovala v monitorovaní súladu kandidátskych krajín na prístup do 

EÚ s ich záväzkami v oblasti politiky hospodárskej súťaže v rámci dohôd o stabilizácii 

a pridružení. 

Spolupráca s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže v rámci Európskej 

siete pre hospodársku súťaž 

Od roku 2004 Komisia a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže vo všetkých 

členských štátoch EÚ spolupracujú v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (ESHS)
116

. 

Cieľom ESHS je vybudovanie účinného právneho rámca na presadzovanie európskeho práva 

hospodárskej súťaže voči spoločnostiam vykonávajúcim cezhraničné obchodné praktiky, 

ktoré obmedzujú hospodársku súťaž. 

V roku 2019 Komisia ďalej zabezpečovala dôsledné uplatňovanie článkov 101 a 102 

prostredníctvom ESHS. Medzi dva z kľúčových podporných mechanizmov spolupráce 

uvedených v nariadení 1/2003
117

 patrí povinnosť vnútroštátnych orgánov na ochranu 

hospodárskej súťaže informovať Komisiu o novom vyšetrovaní vo fáze prvého úradného 

vyšetrovacieho opatrenia a konzultovať predpokladané rozhodnutia s Komisiou. V roku 2019 

sa v rámci siete začalo 138 nových vyšetrovaní a podaných bolo 95 predpokladaných 

rozhodnutí v porovnaní so 165 novými vyšetrovaniami a 75 predpokladanými rozhodnutiami 

v roku 2018. Tieto čísla zahŕňajú vyšetrovania a rozhodnutia Komisie, a to v uvedenom 

poradí.  

Dôsledné presadzovanie pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže popri týchto 

mechanizmoch spolupráce uvedených v nariadení (ES) č. 1/2003 v rovnakej miere 

zabezpečujú aj ostatné pracovné toky spolupráce v rámci ESHS. Sieť sa stretáva pravidelne 

na zasadnutiach, na ktorých sa diskutuje o prípadoch v skorej fáze, o politických otázkach, 

ako aj o veciach strategického významu. V roku 2019 sa usporiadalo 28 stretnutí medzi 

horizontálnymi pracovnými skupinami a sektorovými podskupinami, v ktorých si úradníci 

orgánov na ochranu hospodárskej súťaže vymieňali svoje názory. 
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  Pozri: https://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/agreement_tor_china_2019.pdf. 
115

  Pozri: https://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/mou_china_2019.pdf. 
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  Oznámenie Komisie o spolupráci v rámci siete orgánov na ochranu hospodárskej súťaže, Ú. v. EÚ C 101, 

27.4.2004, s. 43 – 53 a Ú. v. EÚ C 374, 13.10.2016, s. 10. 
117

  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže 

stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy, Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1 – 25. 

https://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/agreement_tor_china_2019.pdf
https://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/mou_china_2019.pdf
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Zachovanie pravidelného a konštruktívneho dialógu medzi inštitúciami  

Európsky parlament (EP), Rada a dva poradné výbory so svojimi špecifickými úlohami voči 

európskym občanom a zainteresovaným stranám sú kľúčovými partnermi v dialógu o politike 

hospodárskej súťaže. 

V rámci odpovede na správu Parlamentu o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže za 

rok 2017 (spravodajca M. Reimon) Komisia poukázala na prípady záväzných stanovísk, 

konferenciu o hospodárskej súťaži v digitálnom veku, environmentálne problémy, podporu 

pre európsky priemysel a hospodársku súťaž ako jednu z hlavných zásad vnútorného trhu.  

Odpoveď Komisie na uznesenie EP o politike hospodárskej súťaže prijatá 31. januára 2019 

bola uvedená v písomnej odpovedi odoslanej 3. júla
118

. Komisia privítala predovšetkým 

podporu EP silnej a účinnej politike hospodárskej súťaže vrátane jeho podpory na posilnenie 

kapacity vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže s cieľom zabezpečiť 

účinnejšie presadzovanie práva EÚ v oblasti hospodárskej súťaže prostredníctvom takzvanej 

smernice ESHS+ a s cieľom zabezpečiť Komisii dostatočné zdroje a primerané nástroje, aby 

mohla zamerať svoje vyšetrovania a rýchlo ich ukončiť, a to aj v súvislosti s rokovaniami 

o Programe pre jednotný trh v ďalšom viacročnom finančnom rámci. V roku 2019 komisárka 

Vestagerová niekoľkokrát vystúpila v Parlamente. Vo februári vystúpila pred Osobitným 

výborom EP pre daňové rozhodnutia a spoločne s podpredsedom Dombrovskisom sa 

zúčastnila aj na zasadnutí za zatvorenými dverami pracovnej skupiny pre bankovú úniu 

Výboru EP pre hospodárske a menové veci, kde hovorila o prípadoch štátnej pomoci 

týkajúcich sa bánk Banca Carige a Nord LB.  

V marci sa komisárka Vestagerová zúčastnila na štrukturálnom dialógu s Výborom EP pre 

hospodárske a menové veci, kde poukázala na podporu EP pre prácu Komisie v oblasti 

politiky hospodárskej súťaže ako na nástroj na dosiahnutie otvoreného jednotného trhu, ktorý 

bude slúžiť v prospech občanov.  

Okrem dvojstranných stretnutí medzi komisárkou a jednotlivými poslancami Európskeho 

parlamentu (poslanci EP) útvary GR Komisie pre hospodársku súťaž poskytli poslancom EP 

a ich zamestnancom technické prezentácie.  

V decembri sa v rámci cyklu výročnej správy o politike hospodárskej súťaže za rok 2018 

úradujúci generálny riaditeľ GR pre hospodársku súťaž zúčastnil na diskusiách Výboru EP 

pre hospodárske a menové veci po prezentácii návrhu správy spravodajkyne Yon-Courtinovej. 

Komisia po celý rok v rovnakej miere spolupracovala aj s dvoma poradnými výbormi.  

Komisárka Vestagerová bola 16. mája 2019 pozvaná na 543. plenárne zasadnutie Európskeho 

hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), kde sa zúčastnila na výmene názorov s jeho 

členmi o problémoch politiky hospodárskej súťaže pre novú Komisiu a nový EP, najmä 

v súvislosti s digitálnym hospodárstvom a udržateľným rozvojom. Komisárka Vestagerová 

spomenula výzvy pre nový inštitucionálny cyklus, akými sú nové technológie a inovácie, 

dynamika hospodárskeho rastu, efektívny daňový systém, ekologické hospodárstvo, ako aj 

politika v oblasti zmeny klímy orientovaná na budúcnosť.  

V rámci rumunského predsedníctva Rady v prvej polovici roku 2019 bola komisárka 

Vestagerová pozvaná 13. marca na pracovný obed s Výborom stálych predstaviteľov 

(Coreper) venovaný priemyselnej politike. V ten istý deň predsedníctvo usporiadalo 

celodenné stretnutie pracovnej skupiny pre hospodársku súťaž, čo bola príležitosť pre GR pre 

hospodársku súťaž, aby pridelencom členských štátov pre hospodársku súťaž poskytlo 

technické informačné súhrny o širokom okruhu otázok súvisiacich s politikou hospodárskej 
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  Pozri: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=32005&j=0&l=en.  
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súťaže. Na stretnutí sa diskutovalo o témach siahajúcich od digitálnych výzev a priemyselnej 

politiky cez hospodársku súťaž v poľnohospodárstve a farmaceutickom odvetví, kontrolu 

vhodnosti a revíziu všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách až po posledné trendy 

v oblasti dohôd o spolupráci s orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže z Kanady a Japonska.  

Potom 6. mája nasledovala aktualizácia niekoľkých z uvedených tém so zameraním na 

úspechy v oblasti štátnej pomoci vo forme dôležitých projektov spoločného európskeho 

záujmu; záverečná správa osobitných poradcov s názvom Politika hospodárskej súťaže pre 

digitálny vek a výsledky Eurobarometra týkajúce sa vnímania hospodárskej súťaže občanmi. 

Vo februári Komisia, zastupovaná GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a GR pre 

hospodársku súťaž, predložila v rámci Osobitného výboru Rady pre poľnohospodárstvo 

v súlade s článkom 225 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (nariadenie o spoločnej 

organizácii trhov) hlavné zistenia správy o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže na 

odvetvie poľnohospodárstva. V rámci fínskeho predsedníctva Rady v druhej polovici roku 

2019 sa zástupcovia GR pre hospodársku súťaž zúčastnili na diskusiách skupiny na vysokej 

úrovni pre konkurencieschopnosť a rast na tému „Celostný prístup k programu EÚ: vzájomné 

prepojenie politík v oblasti priemyslu a jednotného trhu vrátane služieb“ a poskytli aktuálne 

informácie na tému „Dáta a politika hospodárskej súťaže súvisiaca s hospodárstvom 

založeným na platformách“. 


	V záujme ďalšieho zvýšenia účinnosti svojich postupov Komisia v marci 2019 spustila svoj online nástroj s názvom eLeniency . V rámci programu zhovievavosti EÚ môžu spoločnosti alebo ich právnici už teraz predkladať svoje vyhlásenia v rámci programu zh...
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