Hospodárska
súťaž
Cieľom pravidiel hospodárskej súťaže EÚ je zabezpečiť, aby všetky podniky
súťažili na jednotnom trhu za spravodlivých a rovnakých podmienok v prospech
spotrebiteľov, podnikov a európskeho hospodárstva ako celku.
Spoločne s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže a s vnútroštátnymi súdmi Európska komisia presadzuje politiku
hospodárskej súťaže EÚ a pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby podniky medzi sebou súťažili za spravodlivých podmienok. To pomáha
znižovať ceny a zvyšovať kvalitu, podporuje inovácie a efektívnosť a vytvára širšie možnosti voľby pre spotrebiteľov.

Čo EÚ robí
Komisia prijíma opatrenia, pokiaľ ide o:
●●

●●

●●

●●

●●

kartely alebo iné nezákonné dohovory, v ktorých sa podniky dohodnú, že
nebudú medzi sebou súťažiť alebo že
umelo stanovia vyššie ceny;
prípady, keď hlavní aktéri zneužívajú svoje dominantné postavenie na
trhoch, aby sa pokúsili vytlačiť konkurentov alebo účtovať neprimerané
ceny;
fúzie a prevzatia podnikov, ktorými by
sa mohla obmedziť hospodárska súťaž
na jednotnom trhu;
finančnú podporu (štátnu pomoc) od
vlád členských štátov EÚ podnikom,
ktorou sa môže narúšať hospodársku súťaž na jednotnom trhu
uprednostňovaním niektorých
podnikov pred inými, a
medzinárodnú podporu kultúry
hospodárskej súťaže, aby podniky z EÚ mohli súťažiť v rámci
spravodlivej hospodárskej súťaže
na trhoch kdekoľvek vo svete.

Vyšetrovanie praktík narúšajúcich
hospodársku súťaž sa môže týkať

nielen tovaru, ale aj profesií a služieb. Komisia monitoruje pomoc, ktorú vlády členských
štátov poskytujú podnikom, s cieľom zabezpečiť, aby to pre niektoré podniky neznamenalo nespravodlivé zvýhodnenie oproti
konkurentom. Štátna pomoc sa môže povoliť, ak predstavuje pomoc alebo podporu
pre znevýhodnené regióny, malé a stredné
podniky, výskum a vývoj, ochranu životného
prostredia, odbornú prípravu, zamestnanosť
alebo kultúru.
Komisia v rokoch 2016 a 2017 uložila
pokuty členom kartelu výrobcov nákladných
automobilov zloženého zo šiestich vedúcich

https://bit.ly/2JDslXW

spoločností, ktoré vyrábajú viac ako 90 %
stredne veľkých a ťažkých nákladných
automobilov predávaných v Európe: Scania,
Daimler, DAF, Iveco, MAN a Volvo/Renault.
Komisia uložila týmto šiestim spoločnostiam pokutu v celkovej výške 3,8 miliardy
EUR. Tieto peniaze idú do rozpočtu EÚ, čím
sa znižuje príspevok daňovníkov.
Veľkým podnikom sa bráni v tom, aby svoju
vyjednávaciu pozíciu využívali na stanovenie
podmienok, ktoré by ich dodávateľom alebo
zákazníkom sťažovali obchodovanie s konkurentmi. V roku 2017 napríklad Európska
komisia uložila spoločnosti Google pokutu
vo výške 2,42 miliardy EUR za zneužitie
dominantného postavenia na trhu
v oblasti vyhľadávačov tým, že na
svojich stránkach s výsledkami vyhľadávania zvýhodňovala svoju službu
porovnávania cien oproti službám
konkurentov. V júli 2018 bola zasa
spoločnosti Google uložená ďalšia
pokuta vo výške 4,34 miliardy EUR
za uloženie nezákonných obmedzení
výrobcom zariadení, v ktorých sa
používa operačný systém Android.
Informácie o ďalších prípadoch nájdete na: europa.eu/!xb66yG.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/competition_sk
@EU_Competition

EÚ je

vám k dispozícii
ONLINE

Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch
Európskej únie na webovej stránke Europa: https://europa.eu/european-union/
index_sk

OSOBNE

V rámci celej EÚ existujú stovky informačných centier Europe Direct.
Adresu centra najbližšieho k vám nájdete na tejto webovej stránke:
https://europa.eu/european-union/contact_sk

TELEFONICKY ALEBO E-MAILOM

Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Túto
službu môžete kontaktovať:
—	prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11
(niektorí operátori môžu tieto hovory spoplatňovať),
— prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: 00 32 2 299 9696, alebo
—	
e-mailom na tejto webovej stránke: https://europa.eu/european-union/
contact_sk

PÍSOMNÉ INFORMÁCIE O EURÓPE

Publikácie o EÚ možno získať jedným kliknutím na webovom sídle:
https://publications.europa.eu/sk/publications

ZASTÚPENIA EURÓPSKEJ KOMISIE

Európska komisia má úrady (zastúpenia) vo všetkých členských štátoch Európskej
únie: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/localoffices-eu-member-countries_sk

STYČNÉ KANCELÁRIE V ČLENSKÝCH ŠTATOCH

Európsky parlament má styčnú kanceláriu v každom členskom štáte Európskej
únie: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/stay-informed/
liaison-offices-in-the-member-states

DELEGÁCIE EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska únia má delegácie aj v iných častiach sveta:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en
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