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1. 
PRÁVNA ÚPRAVA 

• Článok 101 ZFEÚ 

• Nariadenie 1/2003 o vykonávaní článkov 101 a 102 
ZFEU 

• Oznámenie Komisie o horizontálnych karteloch 

• Nariadenia o blokových výnimkách 



Článok 101 
(ods. 1) 

1. Nasledujúce sa zakazuje ako nezlučiteľné s vnútorným 
trhom:  

• všetky dohody medzi podnikateľmi,  

• rozhodnutia združení podnikateľov a  

• zosúladené postupy,  

• ktoré môžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, 

• ktoré majú za cieľ alebo následok  
• vylučovanie,  

• obmedzovanie alebo  

• skresľovanie  

 hospodárskej súťaže v rámci vnútorného trhu. 



Najmä tie, ktoré: 
 
a) priamo alebo nepriamo určujú nákupné alebo predajné ceny 

alebo iné obchodné podmienky;  
 

b) obmedzujú alebo kontrolujú výrobu, odbyt, technický rozvoj 
alebo investície; 

  
c)  rozdeľujú trhy alebo zdroje zásobovania; 
  
d) uplatňujú nerovnaké podmienky pri rovnakých plneniach voči 

ostatným obchodným partnerom, čím ich v hospodárskej súťaži 
znevýhodňujú; 

  
e)  podmieňujú uzatváranie zmlúv s ostatnými zmluvnými stranami 

prijatím dodatočných záväzkov, ktoré svojou povahou alebo podľa 
obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom týchto zmlúv. 



Článok 101 
(ods. 2) 

2. Všetky dohody alebo rozhodnutia zakázané podľa 
tohto článku sú automaticky neplatné. 



Článok 101 
(ods. 3) 

3. Ustanovenia odseku 1 sa však neuplatnia na: 
• dohody alebo kategórie dohôd medzi podnikateľmi, 

• rozhodnutia alebo kategórie rozhodnutí združení podnikateľov, 

• zosúladené postupy alebo kategórie zosúladených postupov, 

• ktoré prispievajú k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru 
alebo k podpore technického alebo hospodárskeho pokroku,  

• pričom umožňujú spotrebiteľom primeraný podiel na 
výhodách z toho vyplývajúcich,  

• a ktoré:  

• neukladajú príslušným podnikateľom obmedzenia, ktoré 
nie sú  nevyhnutné pre dosiahnutie týchto cieľov ; a 

• neumožňujú týmto podnikateľom vylúčiť hospodársku 
súťaž vo vzťahu k podstatnej časti daných výrobkov. 

 



• Ods. 1 = zákaz 

 

• Ods. 2 = neplatnosť právneho aktu 

 

• Ods. 3 = výnimky (deklarácia neaplikovateľnosti) 

ŠTRUKTÚRA ČLÁNKU 



2. 
Formy „dohôd“ 

• Dohoda v zmysle ESP zahŕňa súkromnoprávne aj 
verejnoprávne zmluvy. 

• t.j. aj viacstranné právne úkony, ku vzniku ktorých dochádza v okamihu 
stretu súhlasných prejavov vôle. 

 
Odlišuje sa od 
• konania vo vzájomnej zhode 

• lebo nemá základ v právnom úkone 

• rozhodnutia združenia podnikov 
• lebo je to jednostranný prejav vôle 

DOHODA MEDZI PODNIKMI 



• Rozdiel medzi rozhodnutím a dohodou spočíva v tom, 
že rozhodnutie vychádza z už existujúceho právneho 
úkonu 

• napr. stanovy spoločnosti, spoločenská zmluva, rokovací poriadok 

 na základe ktorého sú jednotlivé podniky združené do 1 
organizačnej jednotky 

 

• Spoločná vôľa, jej prejav a ďalšie úkony sa uskutočňujú 
na základe dohody medzi členmi združenia. Záleží na 
štruktúre a konkrétnych okolnostiach.  

ROZHODNUTIE ZDRUŽENIA PODNIKOV 



• Ide o formu koordinácie medzi podnikmi, ktorá 
nedospela do štádia uzavretia zmluvy vo vlastnom 
slova zmysle, je však základom praktickej 
spolupráce v súťaži, ktorá je spojená s rizikami. 

 

• Účelom je postihnúť všetky zostávajúce druhy 
protisúťažných prejavov, ktoré nie je možné 
podradiť do kategórie dohôd alebo rozhodnutí. 

 

ZOSÚLADENÉ POSTUPY 



3. 
TYPY DOHÔD 

Horizontálne dohody  

• uzatvárajú súťažitelia pôsobiaci na jednom trhu 
(konkurenti) 

 

Vertikálne dohody 

• Dohoda medzi súťažiteľmi, ktorý pre účely predmetnej 
dohody pôsobia na rôznych úrovniach výrobného a 
distribučného reťazca. 

 

• Vertikálne dohody sú obvykle menej nebezpečné ako 
horizontálne dohody. 

• Dôkaz – dohody o cene a ich dopad na spotrebiteľa 



= akákoľvek forma zakázaného správania (dohoda, 
rozhodnutie alebo zosúladený postup) medzi 
podnikmi na rovnakej úrovni z hľadiska výroby, 
resp. obchodu a distribúcie na trhu 

 

• Spolupráca má „horizontálnu povahu“ vtedy, ak ide 
o dohodu medzi skutočnými alebo potenciálnymi 
konkurentmi. 

Horizontálny kartel 



= „vertikálne dohody“ sú dohody alebo zosúladené 
postupy  dvoch alebo viacerých podnikov,  

 

 z ktorých každý na účely  tejto dohody alebo 
zosúladeného postupu pôsobí na inej  úrovni 
výrobného alebo distribučného reťazca, a  

  

 ktoré sa týkajú podmienok, za ktorých strany môžu 
kupovať, predávať alebo  ďalej predávať určité 
tovary alebo služby. 

 

VERTIKÁLNE DOHODY 



4.  
Narušenie súťaže 

• Aby bola dohoda zakázaná, musí mať 
• Za cieľ alebo 

• následok 

• Narušenie hospodárskej súťaže. 

 

• ZFEU pojem narušenie HS nedefinuje. 
• Cieľom súťažného práva je ochrana  súťažného procesu a nie 

jednotlivých súťažiteľov 

• Základným kritériom pre posúdenie, či určitá praktika narúša 
súťažný proces by malo byť blaho spotrebiteľa. 



5.  
DOHODY DE MINIMIS 

• Článok 101 ZFEU možno aplikovať iba na dohody, 
ktoré 

– môžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, a 

– súčasne nemajú zanedbateľný dopad na HS 

 

• Dohody, ktoré majú zanedbateľný dopad na HS, nie 
sú považované za zakázané dohody. 

 



6. 
Kartelové praktiky 

• Článok 101/1 ZFEU obsahuje príkladmý výpočet 
protisúťažných praktík. 
 

• Jednotlivé skutkové podstaty je možné naplniť 
ktoroukoľvek formou protisúťažného konania 

• dohoda, rozhodnutie, zosúladený postup 

 
 a sú namierené tak proti primárnemu 

• poctivá, slobodná a efektívna súťaž 

 
 ako aj sekundárnemu objektu ochrany 

• obchod medzi štátmi. 



1. Cenový kartel 

2. Obmedzenie alebo kontrola výroby, odbytu, 
technického rozvoja a investícií 

3. Rozdelenie trhov a zdrojov zásob 

4. Diskriminácia obchodných partnerov 

5. Junktimy 

6. Výhradné predaje a kúpy 



6. 
Výnimky zo zákazu kartelu 

Legálne výnimky (101/3) 

Kartelové praktiky môžu byť prípustné v prípade, ak 
1. prispievajú k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru 

alebo k podpore technického alebo hospodárskeho 
pokroku, pričom 

2. umožňujú spotrebiteľom primeraný podiel na 
výhodách z toho vyplývajúcich, a ktoré zároveň: 

3. neukladajú príslušným podnikateľom obmedzenia, 
ktoré nie sú nevyhnutné pre dosiahnutie týchto cieľov 
a 

4. neumožňujú týmto podnikateľom vylúčiť hospodársku 
súťaž vo vzťahu k podstatnej časti daných výrobkov 

 



Blokové výnimky 

• Právny režim blokových výnimiek  
• sa odlišuje od princípu udeľovania  individuálnych výnimiek. 

• sa vzťahujú na celé skupiny dohôd, ktoré sú definované 
všeobecne len podľa zmluvného typu.  

• Z hľadiska právnej úpravy ide o nariadenia v zmysle 
čl. 288 ZFEÚ, ktoré vydáva Komisia na základe 
splnomocnenia Radou.  

 

• Nariadenia o blokových výnimkách  
• Sú vo všetkých častiach záväzné,  

• majú všeobecnú platnosť a  

• aplikujú sa priamo vo všetkých členských štátoch. 

• Sú časovo obmedzené 



V súčasnosti sú v platnosti nasledujúce nariadenia 
Komisie o blokových výnimkách: 

• č.330/2010 o uplatňovaní čl. 101 ods.3 ZFEÚ na 
kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených 
postupov 

• č. 1400/2002 o vertikálnych dohodách v sektore 
motorových vozidiel 

• č.772/2004 o transfere technológií  

• č. 2658/2000 o dohodách o špecializácii 

• č.2659/2000 o dohodách o výskume a vývoji 

• č. 358/2003 o dohodách v sektore poisťovníctva 

• č.823/2000 o dohodách medzi linkovými 
prepravnými spoločnosťami. 



Základné zásady posudzovania podľa 
článku 101  

Posudzovanie podľa článku 101 pozostáva z dvoch krokov.  

1) v posúdení, či predmet dohody medzi podnikmi, ktorá môže 
ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, je v rozpore s 
hospodárskou súťažou, alebo má skutočné či potenciálne 
obmedzujúce účinky na hospodársku súťaž.  

 

2) Druhým krokom podľa článku 101 ods. 3, ktorý sa stane 
aktuálnym len v prípade, že sa zistí, že dohoda obmedzuje 
hospodársku súťaž v zmysle článku 101 ods. 1, je stanoviť 
výhody v prospech hospodárskej súťaže, ktoré dohoda 
prináša, a posúdiť, či tieto účinky v prospech hospodárskej 
súťaže prevážia nad obmedzujúcimi účinkami na 
hospodársku súťaž.  


