
Článok 102 ZFEÚ 
 

ZNEUŽITIE DOMINANTNÉHO 
POSTAVENIA NA TRHU 

 



Článok 102 ZFEU 

• Akékoľvek zneužívanie dominantného 
postavenia na vnútornom trhu či jeho 
podstatnej časti jedným alebo viacerými 
podnikmi sa zakazuje ako nezlučiteľné s 
vnútorným trhom, ak sa tým ovplyvní 
obchod medzi členskými štátmi. 

 



Článok 102 ZFEU 
Takéto zneužívanie môže zahŕňať najmä: 

 
– priame alebo nepriame vynucovanie neprimeraných nákupných alebo 

predajných cien alebo iných obchodných podmienok; 

  
– obmedzovanie výroby, odbytu alebo technického rozvoja na úkor 

spotrebiteľov; 
 

– uplatňovanie nerovnakých podmienok voči obchodným partnerom pri 
rovnakých plneniach, čím ich v hospodárskej súťaži znevýhodňujú; 

 
– podmieňovanie uzatvárania zmlúv prijatím dodatočných záväzkov, ktoré 

svojou povahou alebo podľa obchodných    zvyklostí 
nesúvisia s predmetom týchto zmlúv. 

 



Článok 102 ZFEU 

Základné prvky témy: 

1. podnik 

2. relevantný trh 

3. dominantné postavenie podniku 

4. vplyv na obchod medzi členskými štátmi 

5. zneužitie dominantného postavenia, zneužívajúce 
praktiky 

 



Dominantné postavenie 

• Dominantné postavenie podniku sa prejavuje v jeho 
schopnosti zvýšiť ceny nad konkurenčnú úroveň bez 
výraznejšej straty z objemu predaja, ktorá by znamenala, že 
daný cenový nárast je nerentabilný a musí byť revidovaný.  
 

• Ide o to, že na nejakom trhu neexistujú dostatočne veľké 
konkurenčné firmy, ktoré by predávali rovnaký alebo aspoň 
veľmi podobný výrobok.  
 

• Podnikateľské subjekty zastávajúce takéto postavenie sú často 
vystavované pokušeniu neprimeraným spôsobom využívať 
výhody a schopnosti vyplývajúce z ich jedinečného 
postavenia. 



• Pri skúmaní dominantného postavenia je 
nevyhnutné zamerať sa na nasledovné aspekty: 

a) pozícia ekonomickej sily na trhu 

b) moc správať sa nezávisle  

c) schopnosť zabrániť existencii účinnej súťaži na 
relevantnom trhu 

 



Kolektívna dominancia 

• Článok 102 Zmluvy o fungovaní EU predpokladá, že 
subjektom zakázaného správania môže byť aj skupina 
podnikov.  

 

• Keďže zmluva sa už bližšie vysvetleniu pojmu nevenuje, 
opäť sme odkázaní na výklad Súdneho dvora  

 

Commercial Solvents (6 a 7-73) 

• „…podniky, ktoré majú na spoločnom trhu dominantné 
postavenie a ich správanie sa vyznačuje jednotným 
postupom, musia byť považované za jednu 
hospodársku jednotku a sú komunitárne zodpovedné.“ 

 



Dominantné postavenie 

• Dominantné postavenie na trhu má podnik alebo 
niekoľko podnikov, ktorí nie sú vystavení 
podstatnej súťaži, alebo ktorí vzhľadom na svoju 
ekonomickú silu sa môžu správať nezávisle vo 
vzťahu k iným podnikateľom a spotrebiteľom a 
môžu obmedzovať hospodársku súťaž.  

 

• Schopnosť správať sa nezávisle pritom neznamená, 
že neexistuje žiadna konkurencia.  

 



Zneužite dominantného postavenia 

• Zneužívanie postavenia na trhu vyplýva z nerovnomernej 
trhovej sily obchodných partnerov.  
 

• Zmluva FEU sa zneužitím zaoberá iba v tom rozsahu, že ho 
reprobuje, pričom na rozdiel od úpravy dohôd obmedzujúcich 
hospodársku súťaž (článok 101) ide o zákaz absolútny 
a bezvýnimočný. 
 

• L´Oréal  (C-31/80) 
 „objektívny pojem pre správanie podniku v dominantnom 

postavení na už oslabenom trhu, kedy toto správanie 
spočívajúce v použití prostriedkov odlišných od tých, ktoré 
vládnu v normálnej súťaži výrobkov, má za následok narušenie 
súťaže a bráni rozvoju ďalšej konkurencie.“ 
 



• Vo vzťahu k zneužívaniu je potrebné rozlišovať 
medzi dvoma formami, v ktorých sú na jednej 
strane vytvárané obmedzenia vstupu na trh alebo je 
súťažiteľ vylučovaný – vylučovacie zneužívanie 
(exclusionary abuse)  

 

• a na druhej strane prípady, kde dominantný podnik 
zneužíva svoju hospodársku silu nad slabšími 
konkurentmi, obchodnými partnermi a zákazníkmi – 
vykorisťovateľské zneužívanie (exploitative abuse).  

 



• Ďalšou špecialitou skúmanej problematiky je, že za 
určitých okolností podnik majúci dominantné 
postavenie na jednom trhu, môže svojim správaním 
porušiť ustanovenia článku 102 Zmluvy o FEU na inom 
trhu.  
 

• Dôvodom takéhoto konania môže byť napríklad snaha 
ochrániť alebo posilniť svoje dominantné postavenie na 
prvom trhu alebo aj získanie súťažnej výhody na 
druhom trhu.  
 

• V prvom prípade ide o dominantné spoločnosti, ktoré 
zneužijú svoje postavenie na jednom trhu za účelom 
získania výhody na maloobchodných alebo 
pridružených trhoch.  
 



Neprimerané obchodné podmienky 

... Takéto zneužívanie môže zahŕňať najmä: 

 

• priame alebo nepriame  
• vynucovanie neprimeraných nákupných alebo predajných cien 

alebo  

• iných obchodných podmienok 



Odmietnutie dodávok 

...Takéto zneužívanie môže zahŕňať najmä: 

• obmedzovanie  
• výroby,  

• odbytu alebo  

• technického rozvoja  

• na úkor spotrebiteľov; 

  



Diskriminácia 

...Takéto zneužívanie môže zahŕňať najmä: 

• uplatňovanie nerovnakých podmienok voči 
obchodným partnerom  

• pri rovnakých plneniach,  

• čím ich v hospodárskej súťaži znevýhodňujú;  



Viazanie 

... Takéto zneužívanie môže zahŕňať najmä: 

• podmieňovanie uzatvárania zmlúv prijatím 
dodatočných záväzkov,  

• ktoré svojou povahou alebo podľa obchodných 
zvyklostí nesúvisia s predmetom týchto zmlúv.  

 

 



Iné praktiky 
koncepcia unikátnych zariadení 

• Problematika unikátnych zariadení (z angl. essential 
facility) sa dotýka osobitného druhu abuzívneho 
správania.  

• Podstatou koncepcie unikátnych zariadení je 
skutočnosť, že niečo – „unikátne zariadenie“ je 
vlastnené alebo ovládané podnikom 
v dominantnom postavení, ku ktorému iné podniky 
(konkurenti vlastníka unikátneho zariadenia) 
potrebujú prístup za účelom poskytovania tovarov 
alebo služieb svojim zákazníkom.  

 



Iné praktiky 
koncepcia unikátnych zariadení 

• V súčasnosti možno unikátne zariadenie definovať 
ako zariadenie, infraštruktúru alebo jej časť, miesto 
alebo právo, vybudovanie alebo nadobudnutie 
ktorých iným podnikateľom nie je objektívne 
možné a bez prístupu ku ktorým alebo bez 
uplatnenia ktorých by došlo alebo mohlo dôjsť 
k obmedzeniu súťaže na príslušnom relevantnom 
trhu  

• (túto definíciu prevzal aj slovenský zákonodarca v 
§ 8 zákona o hospodárskej súťaži). 

 



Iné praktiky 
koncepcia unikátnych zariadení 

• V súvislosti s prijatím doktríny unikátnych zariadení 
v praxi vyvstalo veľa otázok:  

– čo presne zahŕňa unikátne zariadenie?  

– Kedy a komu musí byť poskytnutý prístup?  

– Na aké obdobie?  

– Za akú cenu? 

 


