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Úvod 

Jedným z mnohých cieľov EÚ je prostredníctvom 
– vnútorného trhu,  

– hospodárskej a menovej únie a  

– uskutočňovaním spoločných politík,  

 podporovať 
» harmonický, vyrovnaný a trvalo udržateľný rozvoj hospodárskych 

činností,  

» neinflačný rast,  

» vysokú úroveň konkurencieschopnosti a zbližovania hospodárskej 
výkonnosti.  

Prostriedkom, ktorý Únia využíva na splnenie týchto 
cieľov je systém zabezpečujúci, aby sa na vnútornom 
trhu nenarúšala súťaž 



1. SP sa zakladá na ekonomických východiskách, 
ktoré determinujú aplikačnú prax 

 

2. Abstraktná právna úprava 

 

3. Aplikácia práva HS Komisiou aj národnými orgánmi 

 

4. Význam súdnych rozhodnutí 

OSOBITOSŤ EURÓPSKEHO SÚŤAŽNÉHO PRÁVA 



1.  
Právny rámec 

• Zmluva o fungovaní EÚ  

– Čl. 3(3) ZEÚ, Protokol 27, Čl. 101-109 ZFEÚ 

• Vykonávacie nariadenia 

• Rozhodnutia Súdneho dvora EÚ 

• Oznámenia Komisie 

• Usmernenia Komisie  

 

 

 



2.  
Inštitúcie 

• Komisia 
• DG Comp 

• Hlavný ekonóm HS 

• Poradné výbory 

• Súdny dvor Európskej únie 

• Národné orgány ochrany súťaže 

• Národné súdy 

 



3.  
Predmet súťažného práva 

Predmetom súťažného práva je ochrana pred 
nežiaducimi zásahmi do súťaže, ktorá smeruje proti: 

 

• štátnej intervencii 

• Stanovuje povinnosť členských štátov zdržať sa opatrení 
smerujúcich k narušeniu hospodárskej súťaže, vrátane 
poskytovania štátnej pomoci narušujúcej súťaž 

 

• Zaväzuje členské štáty prispôsobiť a nevytvárať nové štátne 
monopoly. 

 



 

• protisúťažnému konaniu podnikov 
• Zakazuje akékoľvek dohody medzi podnikateľmi, rozhodnutia 

združení podnikateľov a zosúladené postupy, ktoré môžu 
ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi a ktoré majú za cieľ 
alebo následok vylučovanie, obmedzovanie alebo skresľovanie 
hospodárskej súťaže v rámci vnútorného trhu  

 

• Zakazuje akékoľvek zneužívanie dominantného postavenia na 
vnútornom trhu či jeho podstatnej časti jedným alebo 
viacerými podnikateľmi, ak sa tým ovplyvní obchod medzi 
členskými štátmi 

 

• Zavádza ex ante kontroly vybraných koncentrácií podnikov, 
ktoré budú implementované na vnútornom trhu 

 



4.  
Pôsobnosť súťažného práva 

1. Vecná pôsobnosť 

2. Územná pôsobnosť 

3. Osobná pôsobnosť 



• Okruh vzťahov 
• Kartely 

• Zneužitie dominantného postavenia 

• Koncentrácie podnikov 

• Štátna pomoc 

 

• Národná vs. Komunitárna úprava 
• Rovnaká právna úprava 

• Rozdielne ciele ochrany 

• Paralelná aplikácia oboch právnych úprav 

1. VECNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽNÉHO PRÁVA 



CIELE NÁRODNEJ ÚPRAVY 
• Ochrana súťaže na vnútroštátnom trhu 

 

CIELE KOMUNITÁRNEJ ÚPRAVY 
• Ochrana hospodárskej súťaže 

• Vytváranie vnútorného trhu 

• Odstraňovanie bariér na vnútornom trhu 

 

• Walt Wilhelm (14/68) 

 „Komunitárne a národné právo pozerá na kartely z 
iného uhlu. Zatiaľ čo čl. 101 ZFEÚ ich hodnotí vo svetle 
prekážok, ktoré by mohli brániť obchodu medzi 
členskými štátmi, každá národná legislatíva postupuje 
na základe pre ňu špecifických úvah a posudzuje kartely  
iba v tomto kontexte.“ 

 



• V súťažnom práve určujeme územnú pôsobnosť 
miestom, kde sa prejavili účinky protisúťažného 
konania. 

• Tj. nie miestom, kde došlo k tomuto konaniu. 

 

• Doktrína implementácie 

• Doktrína účinku 

2. ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽNÉHO PRÁVA 



• Adresátmi práva ochrany súťaže sú : 
• Podniky 

• Združenia podnikov 

• Členské štáty 

 

• Čo je to podnik? 

3. OSOBNÁ PÔSOBNOSŤ SÚŤAŽNÉHO PRÁVA 



• Podnik ako subjekt súťažného práva je spoločný pojem 
pre viacero jeho odvetví.  

• Italian Flat Glass (T-68/77, 76/89) : „Súd má za to, že nie je ani 
právny, ani ekonomický dôvod predpokladať, že pojem podnik v čl. 
86 (102) Zmluvy má iný význam ako ten, ktorý je mu pripisovaný 
v kontexte čl. 85 (101) Zmluvy.“ 

 

• autonómny pojem práva Únie a jeho obsah je odlišný 
od vnútroštátnych úprav. 

 

• nie je legálne definovaný ani v primárnom ani 
v sekundárnom práve, jeho obsah je predmetom 
výkladu Súdneho dvora EÚ  

 

PODNIK 



• Klaus Höfner a Fritz Elser v. Macrotron GmbH         
(C 41/90).  

– „koncepcia podniku v rámci súťažného práva zahŕňa 
akúkoľvek osobu zapojenú do hospodárskej činnosti, bez 
ohľadu na jej právnu formu a spôsob jej financovania“.  

 

• Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID 
(MOTOE) v Elliniko Dimosio,  

– „hospodárska činnosť je akákoľvek činnosť spočívajúca 
v ponúkaní tovarov a služieb na danom trhu“  

 



• Pojmovým znakom hospodárskej činnosti podniku 
pritom nemusí byť nevyhnutne činnosť zameraná 
na zisk.  

• Albani International č. C-67/96: „...neziskový charakter fondu 
a znaky solidarity uvedené fondom a vládami, ktoré predložili 
pripomienky, nie sú dostatočným dôvodom na to, aby sa 
odvetvový dôchodkový fond nepovažoval za podnik v zmysle 
pravidiel hospodárskej súťaže Zmluvy,“ 

 

• Pod pojem podnik tiež možno podradiť aj 
verejnoprávne, resp. štátom kontrolované subjekty 
za predpokladu, že v danom prípade nejde o výkon 
verejnej moci.  



Podnikom  
• (ako súboru hmotných, osobných a imateriálnych zložiek podnikania)  

v kontexte súťažného práva je teda každý subjekt  

• vykonávajúci hospodársku činnosť  

• bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania,  

• vrátane fyzických osôb vykonávajúcich hospodársku činnosť. 

 

• ktorý disponuje dostatočnou mierou ekonomickej 
samostatnosti,  

• aby na trhu presadil svoju vôľu a svoje obchodné a v ich 
rámci aj súťažné záujmy.  

 

• právna forma subjektu nie je relevantná a  

• pojmovým znakom hospodárskej činnosti nemusí byť 
činnosť zameraná na zisk.  

 



• Za podnik v súťažnom práve preto možno považovať 
okrem obchodných spoločností, SZČO, osôb 
vykonávajúcich  slobodné povolania, družstiev aj: 

•  obce,  

• štátne orgány VÚC, štátne a verejnoprávne podniky, záujmové 
združenia a iné osoby za predpokladu, že nejde o výkon štátnej 
moci a ich aktivity smerujú k ekonomickej činnosti,  

• entity bez právnej subjektivity,  

• športové združenia,  

• profesionálne združenia a iné združenia či asociácie,  

• ale aj jednotlivcov pokiaľ vstupujú do ekonomickej aktivity. 

 



 Ako sa posudzujú podniky tvoriace ekonomický 
celok?  

 

• doktrína ekonomického celku,  

– zameraná na individuálne posúdenie reálnej možnosti 
autonómneho konania jednotlivých subjektov patriacich 
do takéhoto ekonomického celku  

• dcérske firmy v rámci ekonomickej skupiny,  

• ovládané podniky 

• obchodní zástupcovia v prípade vertikálnych kartelov 

DOKTRÍNA EKONOMICKÉHO CELKU 



 

• Ako posudzovať zodpovednosť právneho nástupcu 
za protisúťažné konanie svojho právneho 
predchodcu?  

 

• Je možné ho (v intenciách súťaže) sankcionovať 
s odôvodnením, že ide o jeden podnik alebo ide 
o nový subjekt, voči ktorému zodpovednosť 
nemožno uplatniť? 

 

TEST EKONOMICKEJ KONTINUITY 



• Združenie podnikov je tvorené všeobecne typovo 
rovnakými podnikmi, ktoré tieto podniky zastupuje 
a chráni ich  spoločné záujmy pred podobnými 
združeniami, vládou a verejnosťou. 

 

• Napríklad: obchodné komory, profesijné združenia, 
atď. 

JUDr. Hana Kováčiková, PhD.                
Paneurópska vysoká škola 

ZDRUŽENIE 
PODNIKOV 



5. 
Výnimky z aplikácie súťažného práva 

• O súťažnom delikte možno hovoriť vtedy, ak ten, kto sa 
dopustil  porušenia práva, mal reálnu možnosť chovať aj iným, 
zákonom aprobovaným spôsobom. 
 

• Pokiaľ takú možnosť nemal, jeho zodpovednosť je 
prinajmenšom otázna. 
 

• T.z.: pokiaľ by plné uplatnenie súťažného práva viedlo k 
znemožneniu naplnenia iného legitímneho cieľa, má byť jeho 
aplikovateľnosť obmedzená. 

 
1. Porušenie súťažného práva prikázané štátom 
2. Oblasť poľnohospodárstva 
3. Sektorová regulácia 
4. Služby všeobecného hospodárskeho záujmu 

 



6. 
Relevantný trh 

Definícia trhu  
• je nástrojom identifikácie a vymedzenia hraníc hospodárskej 

súťaže medzi podnikmi. 

• Slúži na vytvorenie rámca, v ktorom sa uplatňuje politika 
hospodárskej súťaže Komisie.  

 

• Účelom definície trhu je identifikovať 
systematickým spôsobom všetky súťažné bariéry, 
ktorým musia dotknuté podniky čeliť.  

 



• Čl. II.7 Oznámenia K o definícii relevantného trhu  

 „Relevantný trh výrobkov pozostáva zo všetkých výrobkov 
alebo služieb,  

• ktoré sú považované za vzájomne zameniteľné alebo 
nahraditeľné z hľadiska spotrebiteľa,  

• a to na základe ich vlastností, cien a zamýšľaného účelu 
použitia.“ 

 

RELEVANTNÝ TRH - T 



• požiadavka zameniteľnosti tovarov.  

– Test zameniteľnosti z hľadiska dopytu spočíva v sledovaní 
správania spotrebiteľov v prípade zvýšenia ceny jedného 
zo skúmaných výrobkov.  

 

– Ak spotrebitelia vo výraznej miere prejdú na iný výrobok, 
možno konštatovať, že tieto tovary vzájomne súťažia na 
tom istom trhu; ide pritom o kritérium podobnosti 

•  fyzikálnych charakteristík,  

• ceny a  

• účelu použitia. 

 

SUBSTITUČNOSŤ 
DOPYTU 



• Ak je miera substitúcie dostatočná nato, aby zmena 
ceny neprinášala zisk z dôvodu veľkých strát pri 
predaji, do relevantného trhu sa začleňujú 
dodatočné substitúty a oblasti.  

 

 

 

 

 

 

• Takto sa pokračuje ďalej, kým  sa neukáže, že 
permanentná malá zmena ceny sa stáva ziskovou.  

 

Strata 
zákazníkov 

Nárast 
ceny 



• V praxi by vznikla otázka, či by spotrebitelia nealko 
nápojov príchute jablko prešli na nealko s inými 
príchuťami, ak by sa cena jablkového nápoja zvýšila 
o 5 až 10 %.  

 
Jablko  

11 € 

Jablko 

10 € 



• Ak by dostatočné množstvo spotrebiteľov prešlo po 
cenovom zvýšení povedzme na príchuť hruška 

• (dostatočné množstvo je také množstvo spotrebiteľov, pri 
ktorom sa nárast ceny nápoja príchute jablko stal stratovým v 
dôsledku značných strát zo zníženého objemu predaja),  

  

 
Jablko 
11 €  Hruška 

10 € 

Odliv 
zákazníkov 



 potom by sa trh skladal prinajmenšom z nápojov 
príchute jablko a hruška. 

 

Jablko 

Hruška 



• Proces skúmania by bolo potom treba rozšíriť o ďalšie 
disponibilné príchute, až by sme prišli k identifikácii skupiny 
výrobkov, pri ktorých sa cenový nárast nepremieta do 
postačujúcej substitučnosti dopytu. 

JABLKO 

HRUŠKA 

HROZNO 

POMA 
RANČ 

MALINA 



• Substitúciu zo strany ponuky je možné brať do 
úvahy v prípadoch, keď  

 

– dodávatelia sú schopní zmeniť svoju orientáciu na 
výrobu relevantných výrobkov a  

 

– uviesť ich na trh v krátkom časovom horizonte bez toho,  

 

– aby znášali výrazné dodatočné náklady alebo riziká 
spojené s malými a sústavnými zmenami cien.  

SUBSTITUČNOSŤ 
PONUKY 



 
• Čl. II.8 Oznámenia K o definícii relevantného trhu znie:  

 „Relevantný geografický trh zahŕňa oblasť,  

• v ktorej sú dotknuté podniky zapojené do vzťahov dopytu 
a ponuky výrobkov alebo služieb,  

• v ktorej sú súťažné  podmienky dostatočne homogénne a  

• ktorá sa od ostatných susedných oblastí výrazne odlišuje práve 
preto, že  

 konkurenčné podmienky v nej sú zjavne odlišné od podmienok 

v týchto oblastiach. 

RELEVANTNÝ TRH - G 



• Z časového hľadiska je predmetom skúmania 
skutočnosť, či na relevantnom trhu dochádza 
k časovému súbehu ponuky na dopytu, keďže 
dominantné postavenie podniku môže byť 
limitované v čase.  

• Vymedzenie trhu z hľadiska časového vyjadruje 
množstvo (pravidelnosť a opakovanosť) stretov 
ponuky a dopytu a odlišuje ho od stretu ponuky 
a dopytu, ku ktorému dochádza náhodne alebo iba 
ojedinele. 

 

RELEVANTNÝ TRH - Č 



Relevantný trh  

• Určenie relevantného trhu je teda nástrojom na identifikovanie 
a definovanie hraníc súťaže medzi spoločnosťami.  
 

• Relevantný trh pritom predstavuje taký priestorový a časový 
súbeh ponuky a dopytu tovarov alebo služieb, ktoré sú na 
uspokojenie určitých potrieb z hľadiska užívateľa zhodné alebo 
vzájomne zastupiteľné.  
 

• Hlavným účelom definovania relevantného trhu je 
systematickým spôsobom identifikovať obmedzenia v správaní 
súťažiteľov spôsobené súťažou samotnou a identifikovať tých 
konkurentov posudzovaných súťažiteľov, ktorí sú schopní 
ovplyvňovať chovanie týchto súťažiteľov a zabrániť im v správaní 
nezávislom na možných súťažných tlakoch.  



• Pokiaľ ide o rozsah povinnosti Komisie vymedziť RT  
pred zistením porušenia pravidiel HS, je potrebné 
rozlišovať, či má byť aplikovaný čl. 101 alebo 102 
ZFEU. 

 

 Lombard Club  

 (spojené veci T-259/02-264/02 a T-271/02) 

 Vymedzenie relevantného trhu nemá ten istý 
význam podľa toho, či ide o uplatňovanie článku 
101 ES alebo článku 102 ES.  

VÝZNAM DEFINÍCIE RELEVANTNÉHO TRHU  
PRE POSÚDENIE KONANIA SÚŤAŽITEĽA 



Definícia RT má zásadný význam, pre určenie či 
DOHODY, ktoré uzatvárajú podniky  

• môžu narušiť HS z v zmysle oznámenia o dohodách de minimis, 
a/alebo 

 

• môžu mať dopad  na obchod medzi členskými štátmi 

 

• môžu byť kvalifikované  pre vyňatie zo zákazu na základe 
blokovej výnimky resp. legálnej výnimky 

 
 

DOHODY 



• Komisia v oznámení de minimis stanovila minimálne 
prahy, pri prekročení ktorých bude mať za to, že 
dohoda má významný dopad na hospodársku súťaž. 

 

• Pokiaľ je zrejmé, že predaje aspoň 1 účastníka 
protisúťažnej dohody predstavujú významnú časť 
relevantného trhu, mal by byť na celú dohodu 
aplikovaný čl. 101 ZFEU. 



 

 

 

• Pre účely čl. 102 je definícia RT nevyhnutnou 
podmienkou pre posúdenie protisúťažného 
správania, 

 

• Keďže pred zistením zneužitia dominancie je nevyhnutné 
preukázať existenciu dominantného postavenia na danom trhu 

 

• Čo predpokladá, že takýto trh už bol definovaný 

ZNEUŽITIE DP 



 
 
 
• Riadne vymedzenie RT je nevyhnutným predpokladom 

posúdenia  
• účinkov koncentrácie na HS. 
• či spojenie s iným podnikom môže vyvolávať obavy z narušenia HS, 

najmä v dôsledku vzniku alebo posilnenia dominantného postavenia. 

 
• Komisia vykonáva detailnú analýzu RT v prípade, ak má 

v úmysle zamýšľanú koncentráciu nepovoliť. 
 

• Spojenie podnikov, ktorí sú aktívni na iných trhoch, 
obvykle nevytvoria ani neposilnia dominantné 
postavenie v dôsledku spojenia trhových podielov 
strán. 

KONCENTRÁCIE 



7. 
Vplyv na obchod medzi členskými štátmi 

• Ovplyvnenie obchodu medzi členskými štátmi je 
nevyhnutnou podmienkou na to, aby súťažné 
orgány mohli priamo aplikovať komunitárne súťažné 
právo. 

 

• Podobne ako pri pojme podnik, aj inštitút vplyvu na 
obchod medzi členskými štátmi sa pri článku 101 a 
102 ZFEÚ posudzuje rovnako. 



Vplyv na obchod medzi členskými štátmi 

• Miera vplyvu podniku na relevantnom trhu sa 
pritom odvíja od veľkého počtu rôznych faktorov. 
Tými najhlavnejšími aspektmi, vychádzajúc 
z Oznámenia Komisie o vplyve na obchod medzi 
členskými štátmi, však sú: 

a. obchod medzi členskými štátmi 

 

b. schopnosť mať vplyv na obchod medzi členskými štátmi 

 

c. citeľnosť 

 


