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PREDHOVOR 

Predkladaná vysokoškolská učebnica predstavuje čiastkovú učebnicu na účely výučby predmetu 

Klinika súťažného práva vyučovaného v rámci magisterského študijného programu na Právnickej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave na Ústave európskeho práva. 

Učebnica sa zameriava na jednu parciálnu otázku vnútorného trhu, ktorou je hospodárska súťaž. 

Matéria učebnice je zameraná na príklady aktuálnej rozhodovacej praxe a je zameraná na praktické cvičenie 

teoretických vedomostí študentov práva. Používanie predkladanej učebnice predpokladá určité znalosti 

európskeho práva ako i národného práva. 

Obsah učebnice bol pripravený vzhľadom na právny stav v decembri 2019 a vzhľadom na 

dynamicky meniace sa vzťahy v rámci vnútorného trhu je pri štúdiu potrebné doplniť samoštúdiom o aktuálne 

údaje. 

Autori ďakujú recenzentom za ich cenné rady a pripomienky a Mgr. Adamovi Máčajovi za pomoc 

pri finálnych úpravách učebných textov 
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1 ZÁKLADNÉ SÚŤAŽNÉ POJMY 

Fungujúca hospodárska súťaž je predpokladom rozvoja vnútorného trhu. Vnútorný trh ako 

miesto, kde sa realizuje voľný pohyb osôb, služieb, tovaru a kapitálu, poskytuje jeho 

účastníkom súťažné prostredie, kde realizujú svoje podnikateľské a iné ekonomické aktivity. 

Oblasť hospodárskej súťaže patrí do výlučných kompetencií Európskej únie, ktorá svojou 

legislatívnou reguláciou zabezpečuje homogénne uplatňovanie súťažných pravidiel všetkými 

členskými štátmi.  

 

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

proti:  

(i) 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. 

(ii) 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. 

 

Oproti iným úniovým politikám, súťažné právo vykazuje určité špecifiká: 

• zakladá sa na ekonomických východiskách, ktoré determinujú aplikačnú prax 

• je preň charakteristická abstraktná právna úprava 

• mimoriadny význam majú rozhodnutia Súdneho dvora EÚ 

• antitrustové pravidlá môžu byť paralelne aplikované Európskou komisiou ako aj 

národnými orgánmi ochrany súťaže1 

 

Na druhej strane, podobne ako iné politiky, aj súťažné právo vytvára autonómne 

pojmy, ktorých obsah je odlišný od vnútroštátneho. Pred tým, ako sa v ďalšej časti týchto 

učebných textov budeme venovať jednotlivým súťažným a protisúťažným konaniam 

účastníkov trhu, považujeme za vhodné vysvetliť niektoré autonómne pojmy súťažného práva.  

 

1.1 RELEVANTNÝ TRH 

Definícia trhu je nástrojom identifikácie a vymedzenia hraníc hospodárskej súťaže 

medzi podnikmi. Slúži na vytvorenie rámca, v ktorom sa uplatňuje úniová politika hospodárskej 

súťaže. Hlavným účelom definície trhu je identifikovať systematickým spôsobom všetky 

súťažné bariéry, ktorým musia dotknuté podniky čeliť. Cieľom definície trhu je identifikovať 

takých skutočných konkurentov dotknutých podnikov v dimenzii výrobkov a geografickej 

dimenzii, ktorí môžu ovplyvniť ich trhové správanie a zabrániť im správať sa nezávisle od 

účinného konkurenčného tlaku. Z tohto pohľadu teda definícia trhu umožňuje, inter alia, aj 

 
1 Pozri k tomuto Oznámenie Komisie o spolupráci medzi Komisiou a súdmi členských štátov EÚ pri uplatňovaní 

článkov 81 a 82 Zmluvy o ES, OJ C 127, 9.4.2016, s. 13–21 



prepočítanie trhových podielov, ktoré vyjadrujú dôležitý údaj o sile trhu na účely posúdenia 

dominancie alebo na účely posudzovania existencie a významnosti kartelových dohôd. Trh 

v tomto význame označujeme ako relevantný trh. Ide o špecifický pojem súťažného práva a v 

skutočnosti vymedzuje obsah legislatívneho pojmu „vnútorný trh“ obsiahnutého v generálnych 

klauzulách článkov 101, 102 a. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ). 

 

Pojem relevantný trh legálne definovala Európska komisia vo svojom Oznámení 

o definícii relevantného trhu.2 Komisia týmto oznámením implementovala do svojej činnosti 

princíp právnej istoty, keď účastníkov trhu jednoznačným spôsobom informovala o spôsobe 

posúdenia tohto aspektu súťaže v prípade, keď bude vyšetrovať možné protisúťažné konania. 

Relevantný trh, v rámci ktorého sa posudzuje konkrétny prípad hospodárskej súťaže, je 

výsledkom kombinácie relevantného trhu výrobkov a geografického trhu.  

 

Tovarový relevantný trh pozostáva zo všetkých výrobkov a/alebo služieb, ktoré sú 

považované za vzájomne zameniteľné alebo nahraditeľné z hľadiska spotrebiteľa, a to na 

základe ich vlastností, cien a zamýšľaného účelu použitia. 

 

Geografický relevantný 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. 

 

Základné princípy definície trhu 

 

• Konkurenčné prekážky 

Spoločnosti sú vystavené trom hlavných konkurenčným prekážkam, ktorých zdrojmi sú: 

substitučná povaha dopytu, substitučná povaha ponuky a potenciálna konkurencia. Z 

ekonomického hľadiska, pre definíciu relevantného trhu predstavuje substitučnosť dopytu 

najbezprostrednejšiu a najúčinnejšiu disciplinárnu silu pôsobiacu na dodávateľov daného 

výrobku, a to najmä v oblasti rozhodovania o cenách. Podnik alebo skupina podnikov nemôže 

mať podstatný vplyv na prevládajúce podmienky predaja (teda napr. na ceny), ak môžu 

zákazníci veľmi ľahko prejsť na substitučný výrobok alebo na iných dodávateľov umiestnených 

inde na trhu. V zásade spočíva definícia trhu v identifikácii účinných alternatívnych zdrojov 

ponuky tovarov pre zákazníkov dotknutých podnikov, a to tak po stránke výrobkov/služieb, ako 

aj po geografickej stránke. 

 

• Substitučnosť dopytu 

Zhodnotenie substitučnosti dopytu zahŕňa určenie škály výrobkov, ktoré spotrebiteľ vníma ako 

vzájomné substitúty. Jeden spôsob takého určenia možno chápať ako špekulatívny experiment, 

v ktorom za postulát zoberieme hypoteticky malú, stálu zmenu cien smerom nahor, pričom 

skúmame pravdepodobné reakcie zákazníkov na túto zmenu. Vymedzenie trhu sa zameriava na 

ceny z praktických a prevádzkových príčin, presnejšie na substitučnosť dopytu vyplývajúcu z 

malých, stálych zmien v relatívnych cenách.  

Z koncepčného hľadiska uvedený prístup znamená, že začneme typom výrobkov/služieb, ktoré 

dotknuté podniky predávajú a oblasťou, v ktorej ich predávajú. Dodatočné výrobky a oblasti 

budú začlenené alebo vylúčené z definície trhu v závislosti od toho, či hospodárska súťaž pri 

týchto dodatočných výrobkoch a oblastiach ovplyvňuje, alebo obmedzuje dostatočne 

 
2 Oznámenie Komisie o definícii relevantného trhu na účely práva hospodárskej súťaže spoločenstva , OJ C 372, 

9. 12. 1997, s. 5-13 



cenotvorbu daných subjektov v krátkodobom časovom horizonte. Otázkou, ktorú je potrebné 

zodpovedať, je to, či zákazníci dotknutých podnikov okamžite zmenia orientáciu na iný 

výrobok - substitút alebo na dodávateľa so sídlom v inej oblasti, ak nastane v danom výrobku 

a v daných geografických oblastiach hypoteticky malá (5 až 10 %-ná), ale trvalá relatívna 

zmena ceny smerom nahor. Ak je miera substitúcie dostatočná na to, 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. Podobná analýza sa uplatňuje v prípadoch týkajúcich sa koncentrácie 

kúpnej sily, kde je počiatočným bodom dodávateľ. V tomto prípade slúži cenový test na 

identifikáciu alternatívnych distribučných kanálov, resp. maloobchodných jednotiek pre 

výrobky dodávateľa.  

 

• Substitučnosť ponuky 

Substitúciu zo strany ponuky je možné brať do úvahy najmä za situácie, keď je účinnosť a 

bezprostrednosť dopadu ponukovej substitúcie porovnateľná s dopadmi substitúcie dopytovej. 

Znamená to, že dodávatelia sú schopní zmeniť svoju orientáciu na výrobu relevantných 

výrobkov a uviesť ich na trh v krátkom časovom horizonte (t.j. v období, ktoré si nevyžaduje 

výrazné prispôsobovanie existujúcich hmotných a nehmotných aktív) bez toho, aby znášali 

výrazné dodatočné náklady alebo riziká spojené s malými a sústavnými zmenami cien. Ak sú 

splnené tieto podmienky, dodatočná produkcia uvedená na trh má na konkurenčné správanie 

podnikov disciplinárny efekt. Takýto dopad, pokiaľ ide o jeho bezprostrednosť a účinnosť, je 

porovnateľný s dopytovou substitúciou. 

K takýmto situáciám dochádza, keď spoločnosti dodávajú na trh širokú škálu (tak kvalitatívnu, 

ako aj typovo pestrú) z jedného výrobku; ak aj nie sú pre konečného spotrebiteľa alebo skupinu 

spotrebiteľov kvalitatívne odlišné výrobky plne zameniteľné, všetky sa zahrnú do jedného trhu 

výrobkov za predpokladu, že väčšina dodávateľov je schopná ponúknuť a predať tieto 

kvalitatívne odlišné výrobky okamžite a bez výrazne zvýšených nákladov. V takýchto 

prípadoch zahŕňa relevantný trh výrobkov všetky výrobky vzájomne zameniteľné z hľadiska 

ponuky aj dopytu, pričom súčasný objem predaja týchto výrobkov bude súhrnom celkovej 

hodnoty alebo objemu trhu. To isté zdôvodnenie môže viesť k vytváraniu skupín z rozličných 

geografických oblastí. 

Ak by si substitučnosť ponuky žiadala výrazne prispôsobiť existujúce hmotné a nehmotné 

aktíva, prípadne by bola spojená s dodatočnými investíciami, strategickými rozhodnutiami, 

resp. časovými posunmi, nebude sa substitučnosť považovať za základ pre vymedzenie trhu.  

 

• Potenciálna konkurencia 

Tretím zdrojom konkurenčných prekážok je potenciálna konkurencia, ktorá sa pri prvotnej 

definícii trhov neberie do úvahy. Je tomu tak preto, že podmienky, za ktorých potenciálna 

konkurencia znamená skutočné obmedzenie hospodárskej súťaže, závisia od analýzy 

špecifických faktorov a okolností vzťahujúcich sa na podmienky vstupu na trh. Ak sa takáto 

analýza požaduje, vykonáva sa spravidla v neskoršom štádiu šetrenia, najčastejšie vtedy, keď 

už je pozícia dotknutých firiem na relevantnom trhu určená, to jest, keď je pozícia zdrojom 

obáv z hľadiska hospodárskej súťaže. 

 

Proces definície relevantného trhu  

 

Dimenzia výrobkov 

Existuje pomerne široká škála dôkazov umožňujúcich zhodnotenie miery pravdepodobnosti, 

podľa ktorej by substitúcia mala nastať. V individuálnych prípadoch sú určité typy dôkazov 

smerodajné, pričom ich povaha úzko súvisí so špecifikami odvetvia a výrobkov/služieb, ktoré 



sú predmetom skúmania. Tie isté typy dôkazov sú v inom prípade úplne irelevantné. Vo väčšine 

prípadov je rozhodnutie založené na podrobnom zvážení viacerých kritérií a rôznych 

dôkazových položiek. Komisia sa riadi otvoreným prístupom využívajúcim empirické dôkazy 

do tej miery, aby bolo možné efektívne zužitkovať všetky dostupné informácie relevantné v 

danom prípade. Komisia nepresadzuje rigidnú hierarchiu informačných zdrojov alebo typov 

dôkazného materiálu. 

Na základe predbežných dostupných informácií, resp. informácií predložených dotknutými 

podnikmi, je Komisia schopná sformulovať prvú širšiu definíciu možných relevantných trhov, 

v rámci ktorých sa bude analyzovať koncentrácia alebo obmedzenie hospodárskej súťaže. Vo 

všeobecnosti sa z praktických dôvodov pri individuálnych prípadoch zväčša rozhoduje medzi 

niekoľkými možnými relevantnými trhmi. Napríklad, pri vymedzení trhu výrobkov bude treba 

zodpovedať otázku, či výrobky A a B patria, alebo nepatria na ten istý trh výrobkov. Často sa 

stáva, že samotné zahrnutie produktu B postačuje na to, aby boli vylúčené akékoľvek obavy 

týkajúce sa hospodárskej súťaže. V takých situáciách nie je potrebné zvažovať, či trhy obsahujú 

aj nejaké iné výrobky, a ani nie je nutné dosiahnuť konečné rozhodnutie o presnom vymedzení 

trhu výrobkov. Ak podľa dostupných alternatívnych definícií trhu nepredstavujú skúmané 

aktivity zdroj pochybností týkajúcich sa hospodárskej súťaže, otázka definície trhov zostáva 

otvorená tak, aby sa znížilo bremeno kladené na spoločnosti v súvislosti s poskytovaním 

informácií. 

 

Geografická dimenzia 

Komisia najprv pristúpi k zhodnoteniu charakteru geografického trhu na základe najširších 

indikácií rozdelenia trhových podielov dotknutých spoločností a ich konkurentov a k 

predbežnej analýze cien a cenových rozdielov na národnej úrovni, úrovni spoločenstva a 

Európskeho hospodárskeho priestoru. Prvotné poznatky vytvárajú základ pre formulovanie 

pracovných hypotéz a ďalších požiadaviek Komisie smerujúcich k presnej definícii 

geografického trhu. Pri šetrení je potrebné objasniť pozadie trhových podielov a im 

zodpovedajúcich cenových konfigurácií. Spoločnosti napríklad môžu mať vysoký trhový 

podiel na domácom trhu z historických príčin, a naopak homogénna prítomnosť spoločností na 

celom území Európskeho hospodárskeho priestoru môže byť zhodná s národnými a 

regionálnymi geografickými trhmi. Prvotná pracovná hypotéza bude porovnávaná s analýzou 

dopytových charakteristík (dôležitosť národných a miestnych preferencií, súčasná vzorka 

nákupov zákazníkov, produktová a značková diferenciácia a iné) s cieľom určiť, či spoločnosti 

v rôznych oblastiach skutočne predstavujú alternatívny zdroj ponuky pre spotrebiteľov. 

Teoretický postup je opäť založený na substitúcii vo vzťahu k pohybom cien. Otázkou, ktorú 

treba zodpovedať, je to, či zákazníci rozhodnú preorientovať v krátkej dobe a so 

zanedbateľnými dodatočnými nákladmi svoje zákazky na spoločnosti umiestnené v inej oblasti. 

Ak je to nevyhnutné, nasleduje ďalšie skúmanie faktorov ponuky s cieľom uistenia, že 

spoločnosti umiestnené v rôznych oblastiach nebudú čeliť konkurenčným prekážkam pri 

rozvoji predajných aktivít na celom geografickom trhu. Táto analýza bude zahŕňať aj 

prešetrenie požiadaviek na prítomnosť na danom trhu s cieľom predávať na ňom, vstup do 

distribučných kanálov, rozbor nákladov spojených s rozvojom vlastnej distribučnej siete a 

prítomnosť alebo absencia regulatívnych prekážok vyplývajúcich z verejného obstarávania, 

cenových regulácií, kvót a sadzieb obmedzujúcich obchod alebo výrobu, produkčných limitov, 

technických noriem, monopolov, slobody podnikania, požiadaviek administratívnych povolení, 

noriem v balení produktov atď.3  

 

 
3 V krátkosti povedané, Komisia identifikuje potenciálne prekážky a bariéry izolujúce spoločnosti umiestnené v 

danej oblasti od efektívneho konkurenčného tlaku spoločností alokovaných mimo tejto oblasti s cieľom určiť 

presný rozsah prieniku na trh na národnej, európskej alebo globálnej úrovni. 



Trhová integrácia v Únii 

Komisia nakoniec zvažuje aj prebiehajúci proces trhovej integrácie vo vnútri Únie. Toto sa týka 

najmä definície relevantných geografických trhov pri koncentráciách a spoločných podnikoch. 

Prijaté a implementované opatrenia v rámci programu jednotného trhu na odstránenie bariér a 

ďalšiu integráciu spoločenstva nemožno ignorovať pri posudzovaní dopadu koncentrácie alebo 

štrukturálnych spoločných podnikov na hospodársku súťaž. Situácia, v ktorej boli národné trhy 

umelo navzájom izolované z titulu existencie legislatívnych bariér, ktoré už boli odstránené, vo 

všeobecnosti smeruje k podrobnému posúdeniu výsledkov analýz minulého cenového vývoja, 

trhových podielov a obchodných zvyklostí. Proces trhovej integrácie, ktorý by v krátkom 

časovom rozmedzí viedol k rozšíreniu geografických trhov, je preto možné zohľadniť pri 

definícii geografického trhu na účely posúdenia koncentrácií a spoločných podnikov. 

 

Proces zhromažďovania dôkazov 

Ak je presné vymedzenie trhu považované za nevyhnutné, Komisia často kontaktuje hlavných 

zákazníkov a hlavné spoločnosti v odvetví a požiada ich o názor na hranice trhu výrobkov a 

geografického trhu. Takto získa Komisia vecné informácie potrebné pre záverečné rozhodnutie. 

Komisia v šetrení môže tiež kontaktovať profesijné združenia a spoločnosti aktívne na 

vertikálne orientovaných trhoch smerom nahor, aby bola schopná definovať v potrebnom 

rozsahu samostatné trhy výrobkov a geografické trhy pre rôzne úrovne produkcie a distribúcie 

dotknutých tovarov/služieb. Dodatočné informácie môže tiež Komisia požadovať od 

samotných účastníkov šetrenia. Tam, kde je to vhodné, Komisia zašle písomné žiadosti o 

informácie vyššie uvedeným účastníkom trhu. Tieto formálne žiadosti zvyčajne obsahujú 

otázky týkajúce sa reakcií spoločností na hypotetické cenové zvýšenia alebo ich názorov na 

hranice relevantného trhu. Komisia bude tiež žiadať poskytnutie vecných informácií, ktoré 

považuje za nevyhnutné pre rozhodnutie v otázke rozsahu trhu. Komisia môže tiež začať 

rozhovory s marketingovými riaditeľmi, resp. inými úradnými osobami týchto spoločností, s 

cieľom lepšieho pochopenia vzťahov medzi dodávateľmi a zákazníkmi a lepšieho pochopenia 

problémov týkajúcich sa definície relevantného trhu. V prípade potreby je možné vykonať aj 

návštevu alebo kontrolu obchodných priestorov prešetrovaných subjektov, ich zákazníkov 

a/alebo ich konkurentov, aby sa získali detailnejšie informácie o spôsobe vyroby a o predaji 

výrobkov. 

 

Dôkazy pre definíciu trhu – dimenzia výrobkov 

Analýza vlastností výrobku a účelu jeho použitia umožňuje súťažnej autorite v prvej fáze 

ohraničiť okruh skúmaných potenciálnych substitútov. Avšak vlastnosti výrobku a účel jeho 

použitia sami o sebe nepostačujú na to, aby určili, či sú dva produkty dopytovými substitútmi. 

Vzájomná funkčná zameniteľnosť alebo podobnosť vlastností nemôžu samotné byť 

postačujúcimi kritériami, pretože reakcie zákazníkov na relatívne zmeny cien môžu byť 

ovplyvnené aj inými okolnosťami.  

Typy dôkazov, ktoré Komisia považuje za relevantné pre posúdenie, či dva výrobky sú 

dopytovými substitútmi, možno vymedziť takto: 

• Dôkazy o takejto substitúcii v nedávnej minulosti.  

• Kvantitatívne testy.  

• Názory zákazníkov a konkurentov.  

• Spotrebiteľské preferencie.  

• Bariéry a náklady spojené so zmenou orientácie dopytu na potenciálne substitúty.  

• Rôzne kategórie zákazníkov a cenová diskriminácia.  

 

Dôkazy pre definíciu trhu – geografická dimenzia 

• Dôkazy z minulosti o presmerovaní zákaziek do iných oblastí.  



• Základné vlastnosti dopytu.  

• Názory zákazníkov a konkurentov.  

• Súčasná geografická vzorka nákupov. 

• Obchodné toky a prepravné zvyklosti.  

• Bariéry a náklady spojené so zmenou orientácie zákaziek na spoločnosti v iných 

oblastiach.  

 

Výpočet trhového podielu 

Definícia relevantného trhu v dimenzii výrobkov aj v geografickej dimenzii umožňuje 

identifikáciu dodávateľov a zákazníkov/spotrebiteľov aktívnych na danom trhu. Na tomto 

základe je možné vypočítať celkovú veľkosť trhu a podiel každého z dodávateľov na ňom ako 

veľkosť ich predaja relevantného výrobku v relevantnej oblasti. V praxi sú trhové podiely a 

celková veľkosť trhu dostupné aj prostredníctvom, napríklad, firemných odhadov, expertných 

štúdií realizovaných odvetvovými konzultantmi a/alebo obchodnými združeniami.  

Aj keď sú predajné objemy zvyčajne orientačným bodom pri prepočte trhových podielov, 

existujú aj iné indikácie, ktoré, v závislosti od konkrétneho výrobku alebo odvetvia, môžu 

poskytnúť užitočné informácie napríklad o kapacite, počte uchádzačov vo verejnej súťaži, 

útvaroch leteckej flotily alebo zásobách v takých odvetviach, akým je baníctvo. 

Pri odhade sa získavajú užitočné informácie z objemu predaja, ako aj z hodnoty predaja. V 

prípade diferencovaných výrobkov hodnota predajov a s ňou spojený trhový podiel spravidla 

poskytujú lepší obraz o relatívnej pozícii a sile každého dodávateľa. 
 

1.2 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. Inštitút vplyvu na obchod 

medzi členskými štátmi sa pri článku 101 a 102 ZFEÚ posudzuje rovnako. 

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 
 

1.3 PODNIK 

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

konštatoval už Súd prvého stupňa v rozhodnutí ITALIAN FLAT GLASS
4 , pojem podnik v článku 

102 ZFEÚ označuje rovnako ako v článku 101 ZFEÚ, ekonomickú entitu. Neexistuje ani 

právny, ani ekonomický dôvod predpokladať, že pojem podnik v čl. 102 Zmluvy o FEÚ má iný 

význam ako ten, ktorý je mu pripisovaný v kontexte článku 101. 

 

Pokiaľ ide o vymedzenie jeho obsahu, tento až do súčasnosti definoval Súdny dvor 

prostredníctvom svojich rozhodnutí. 

 
4 Rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. Marca 1992 v spojených veciach Società Italiana Vetro SpA, Fabbrica 

Pisana SpA and PPG Vernante Pennitalia SpA v Európska komisia,  T-68/89, T-77/89 a T-78/89, ECLI: 

ECLI:EU:T:1992:38 



 

HÖFNER
5: „koncepcia podniku v rámci súťažného práva zahŕňa akúkoľvek osobu zapojenú do 

hospodárskej činnosti, bez ohľadu na jej právnu formu a spôsob jej financovania“.  

 

MOTOE
6: „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.  

 

ALBANY INTERNATIONAL
7: „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. Súdny dvor potom  vymedzil 

pojem podnik aj negatívnym   spôsobom, keď konštatoval, že pojem podnik nezahŕňa 

zamestnancov pri výkone ich pracovnej činnosti ani organizácie reprezentujúce 

zamestnávateľov a zamestnancov (BECU
8). Dôležitým kritériom pre posúdenie subjektu za 

podnik, je nevykonávanie činností spojených s výkonom verejnej moci. 

 

Vzhľadom na nie celkom jednotné uplatňovanie tohto pojmu súťažnými autoritami 

v jednotlivých členských štátoch, Únia v  smernici ECN+9 definovala pojem podnik takto: 

„podnik“, ako sa uvádza v článkoch 101 a 102 ZFEÚ, je každý subjekt zapojený do 

hospodárskej činnosti, a to bez ohľadu na jeho právne postavenie a spôsob jeho financovania“. 

 

Na záver tejto časti  je potrebné ešte uviesť, že pri posudzovaní konceptu podniku je nevyhnutné 

prihliadať aj na doktrínu ekonomického celku, rovnako ako na princíp ekonomickej kontinuity. 

 

1.4 Z ROZHODOVACEJ PRAXE 

UNITED BRANDS 27/7610 

 

Predmetom konania bolo posudzovanie zneužitia dominantného postavenia spoločnosti 

United Brands, ktorá bola pestovateľom a dovozcom banánov Chiquita. Zneužívanie podľa 

názoru Komisie spočívalo v tom, že spoločnosť United Brands (i) požadovala od svojich 

distribútorov v Belgicku, Luxembursku, Dánsku, Nemecku, Írsku a Holandsku, aby sa zdržali 

 
5 Rozsudok Súdneho dvora z 23. apríla 1991 vo veci Klaus Höfner a Fritz Elser proti Macrotron GmbH, C-41/90, 

ECLI: ECLI:EU:C:1991:161 
6 Rozsudok Súdneho dvora z 1. júla 2008 vo veci Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) v 

Elliniko Dimosio, C-49/07, ECLI:EU:C:2008:376 
7 Rozsudok Súdneho dvora z 21. septembra 1999 vo veci Albany International BV v Stichting 

Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, C-67/96, ECLI:EU:C:1999:430 
8 Rozsudok Súdneho dvora zo 16. septembra1999 vo veci Trestné konanie proti Jean Claude Becu, Annie 

Verweire, Smeg NV a Adia Interim NV, C-22/98, ECLI:EU:C:1999:419 
9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov na 

ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení 

riadneho fungovania vnútorného trhu, OJ L 11, 14.1.2019, s. 3-33 
10 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. februára 1978 vo veci United Brands v Európska Komisia, 27/76, 

ECLI:EU:C1978:22 



ďalšieho predaja banánov, kým sú zelené, (ii) uplatňovala nerovnaké ceny pre distribútorov, 

ktorí nepatrili do skupiny distribútorov vo vyššie uvedených členských štátoch za rovnaké 

transakcie, (iii) uplatňovala neférové ceny za predaj banánov Chiquita voči svojim zákazníkom 

v Belgicku, Luxewmbursku, Nemecku a Holandsku a (iv) odmietla dodávať banány Chiquita 

dánskej spoločnosti Th. Oelsen počas rokov 1973-75. Predmetom posúdenia Súdnym dvorom 

bola okrem iného aj otázka správneho vymedzenia relevantného trhu Komisiou. 

 

Z odôvodnenia rozhodnutia: 

 

(10) S cieľom určiť, či spoločnosť United Brands má dominantné postavenie na trhu 

banánov, je nevyhnutné definovať tento trh, a to z hľadiska produktového ako aj geografického. 

(11) Konkurenčné príležitosti podľa článku 86 Zmluvy o EHS (dnes čl. 102 ZFEÚ) sa 

musia zohľadniť s ohľadom na osobitné vlastnosti dotknutého tovaru a s ohľadom na jasne 

definovanú územnú oblasť, kde je predávaný a kde podmienky súťaže sú dostatočne homogénne 

pre uplatňovanie vplyvu ekonomickej sily dotknutého podniku, ktorý sa má posudzovať. 

 

Tovarový trh 

(12) V časti tovarového trhu je potrebné predovšetkým posúdiť, či – ako tvrdí odvolateľ – 

banány sú integrálnou súčasťou trhu čerstvého ovocia, pretože sú odôvodnene zameniteľné 

s inými druhmi čerstvého ovocia, ako sú jablká, pomaranče, hrozno, broskyne, jahody, atď., 

alebo či relevantný trh pozostáva výlučne z trhu banánov, ktorý zahŕňa tak značkové ako 

i neznačkové banány, a či tento trh je dostatočne homogénny a odlíšený od trhu čerstvého 

ovocia. 

(13) Odvolateľ na podporu svojich tvrdení uviedol, že banány súťažia s inými druhmi 

čerstvého ovocia v rovnakých obchodoch, na rovnakých policiach za ceny, ktoré sú 

porovnateľné, pričom uspokojujú tie isté potreby: konzumáciu ako dezert alebo medzi hlavnými 

jedlami. 

(14) Predložené štatistiky ukazujú, že výdavky spotrebiteľov na nákup banánov sú na 

najnižšej úrovni medzi júnom a decembrom, kedy je na trhu dostatočná dodávka domáceho 

ovocia. 

(15) Štúdie realizované Potravinárskou a poľnohospodárskou organizáciou (FAO) 

(osobitne v r. 1975) potvrdzuje, že ceny banánov sú relatívne nízke počas letných mesiacov a že 

napríklad ceny jabĺk majú štatisticky významný vplyv na konzumáciu banánov v Nemecku. 

(16) Podľa týchto štúdií sú tiež pozoruhodné niektoré koncoročné zníženia cien počas 

„pomarančovej sezóny“. 

(17) Obdobia sezónnych vrcholov, kedy sú dobré dodávky ostatného čerstvého ovocia, 

majú vplyv nielen na ceny ale aj na objem predajov banánov a následne aj na objem ich 

dovozov. 

(18) Z týchto skutočností odvolateľ usudzuje, že banány a ostatné druhy čerstvého ovocia 

vytvárajú jeden trh a že činnosť spoločnosti United Brands by mal byť pre účely aplikácie 

článku 86 ZEHS  posudzovaný v tomto kontexte. 

(19) Komisia má za to, že existuje dopyt po banánoch, ktorý je odlíšiteľný od dopytu po 

ostatnom čerstvom ovocí, a to osobitne z dôvodu, že banán je veľmi dôležitou súčasťou diéty 

rôznych častí spoločenstva. 

(20) Špecifické kvality banánu ovplyvňujú preferencie zákazníka a znižujú jeho ochotu 

akceptovať iné ovocie ako jeho náhradu. 

(21) Komisia poukazuje na závery zo štúdií citovaných odvolateľom, že vplyv cien 

a dostupnosť ostatných druhov čerstvého ovocia a dostupnosť banánov na relevantnom trhu sú 

len slabo ovplyvniteľné, pričom tieto vplyvy sú príliš slabé a príliš spasmodické na to, aby iné 

druhy čerstvého ovocia mohli byť považované za vytvárajúce spoločný trh s banánmi, alebo 



predstavujúce ich substitút. 

(22) Na to, aby boli banány považované za faktor, ktorý vytvára vlastný trh, ktorý je 

dostatočne odlišný od trhu iného čerstvého ovocia, musí byť možné banány definovať takými 

zvláštnymi znakmi, ktoré sa odlišujú od iného ovocia a ktoré je s nimi zameniteľné iba do určitej 

miery a zároveň je spolu s nimi vystavené konkurencii. 

(23) Je potrebné zohľadniť skutočnosť, že banány nie sú sezónnym ovocím a sú dostupné 

počas celého roka. 

(24) Počas celého roka produkcia prekračuje dopyt a je spôsobilá ho kedykoľvek 

uspokojiť. 

(25) Vďaka svojim osobitným charakteristickým znakom je banán privilegovaným ovocím 

a jeho produkcia a propagácia je adaptovateľná sezónnym výpadkom iného typu čerstvého 

ovocia, ktoré sú známe a merateľné. 

(26) V prípade banánov neexistuje žiadna nevyhnutná sezónna náhrada, keďže 

spotrebiteľom sú dostupné počas celého roka.  

(27) Keďže banán je ovocie, ktoré je vždy dostupné v dostatočnom množstve, otázka, či 

môže byť nahradená iným druhom čerstvého ovocia musí byť posudzovaná z hľadiska 

celoročného obdobia, a to pre účely posúdenia stupňa súťaže medzi banánmi a ostatným 

čerstvým ovocím. 

(28) Štúdie banánového trhu nachádzajúce sa v súdnom spise dokazujú, že na tomto trhu 

nie je signifikantná dlhotrvajúca krížová elasticita o nič viac, ako tam nie je žiadna všeobecná 

sezónna nahraditeľnosť medzi banánmi a ostatnými druhmi čerstvého ovocia, keďže existuje 

iba medzi banánmi a dvoma druhmi ovocia (broskyne a stolové hrozno) v jednej krajine 

(Západné Nemecko) relevantného geografického trhu. 

(29) Pokiaľ ide o dva druhy celoročne dostupného ovocia (pomaranče a jablká), prvé nie 

sú zameniteľné a v druhom prípade existuje iba relatívny stupeň zameniteľnosti. 

(30) Tento malý stupeň zameniteľnosti sa pripisuje práve osobitným vlastnostiam 

banánov a všetkým ostatným faktorom ovplyvňujúcim výber zákazníka. 

(31) Banán má určité vlastnosti, vonkajšiu podobu, chuť, jemnosť, spôsobilosť k tráveniu, 

absenciu zrniečok, jednoducho sa s ním zaobchádza, stále vysoký stupeň produkcie umožňuje 

uspokojiť konštantne vysokú potrebu dôležitej časti populácie, najmä detí, starých osôb 

a chorých. 

(32) Pokiaľ ide o ceny, dve štúdie FAO ukazujú, že ceny banánov sú ovplyvnené iba 

cenami -klesajúcimi cenami- iného ovocia (iba broskýň a stolového hrozna) počas letných 

mesiacov a najmä v júli, a to hodnotou nepresahujúcou 20%. 

(33) Hoci nemožno poprieť, že počas týchto mesiacov a niektorých týždňov na konci roka 

je tento tovar vystavený súťaži zo strany ostatných druhov ovocia, flexibilita, s akou je 

prispôsobený objem dovozu a marketing banánov na relevantnom geografickom trhu znamená, 

že podmienky súťaže sú extrémne limitované a že ich ceny sú adaptované bez akýchkoľvek 

ťažkostí v sprevádzajúcich túto situáciu, keď existuje dostatočná ponuka iného čerstvého 

ovocia. 

(34) Na základe uvedeného, trh banánov je trhom dostatočne odlišným od trhu iného 

čerstvého ovocia. 
 

LOMBARDSKÝ KLUB
11 

V predmetnom konaní išlo o kartelovú dohodu uzavretú medzi rakúskymi bankami. Komisia 

zistila, že osem rakúskych bánk vytvorilo ‚sieť Lombard‘, čo bol systém pravidelných stretnutí 

 
11 Rozsudok Súdneho dvora z 24. septembra 2009 v spojených veciach Erste Group Bank AG (C-125/07), 

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (C-133/07 P), Bank Austria Creditanstalt AG (C-135/07 P), 

Österreichische Volksbanken AG (C-137/07 P) v. Komisia Európskych spoločenstiev, ECLI:EU:C:2009:576 



– tzv. okrúhlych stolov. Tieto okrúhle stoly boli vyčerpávajúce, pokiaľ ide o obsah, a úzko 

previazané, pokiaľ ide o formu, v rámci ktorých ich účastníci v pravidelných intervaloch 

zosúlaďovali svoje správanie v súvislosti s hlavnými ukazovateľmi týkajúcimi sa hospodárskej 

súťaže na trhu bankových produktov a služieb v Rakúsku. 11. júna 2002 Komisia prijala 

rozhodnutie, v ktorom konštatovala uzatvorenie zakázaného kartelu. V rozhodnutí Komisia 

uviedla, že osem bánk porušilo článok 81 ods. 1 ES (dnes čl. 101 ZFEÚ) tým, že sa zúčastnilo 

na dohodách a zosúladených postupoch týkajúcich sa cien, bankových poplatkov a iných 

ukazovateľov hospodárskej súťaže, ktorých cieľom bolo od 1. januára 1995 do 24. júna 1998 

obmedziť hospodársku súťaž na trhu bankových produktov a služieb v Rakúsku. Z rozhodnutia 

ďalej vyplýva, že v Rakúsku majú kartelové dohody medzi bankami, najmä týkajúce sa 

úrokových sadzieb a poplatkov, dlhú tradíciu, ktorá bola až do 80. rokov čiastočne založená na 

právnom základe, ktorý však bol zrušený najneskôr 1. januára 1994, keď Rakúska republika 

vstúpila do Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Úverové inštitúcie však v rámci už 

vytvorenej siete pokračovali v uzatváraní dohôd týkajúcich sa najmä úrokových sadzieb pre 

vklady a úvery. Uzatvárané dohody boli veľmi komplexné čo do obsahu, vysoko 

inštitucionalizované, ako aj navzájom úzko previazané a pokrývali celé rakúske štátne územie. 

Každý bankový produkt bol predmetom osobitného okrúhleho stola, na ktorom sa zúčastňovali 

príslušní zástupcovia druhej a tretej hierarchickej úrovne dotknutých bánk. Toto teoretické 

rozdelenie sa v praxi nedodržiavalo striktne: z času na čas sa navzájom súvisiace otázky, ktoré 

sa týkali rôznych okrúhlych stolov, riešili pri jednom a tom istom okrúhlom stole. Napokon 

tieto rôzne okrúhle stoly boli neoddeliteľnými časťami organického celku. Najvyššiu inštanciu 

(nazývanú ‚klub Lombard‘) predstavovali zástupcovia vedení hlavných rakúskych bánk, ktorí 

sa stretávali raz mesačne, s výnimkou augusta. Okrem otázok všeobecného záujmu, ktoré boli 

z hľadiska hospodárskej súťaže neutrálne, sa táto inštancia zaoberala zmenou úrokovej sadzby, 

opatreniami v oblasti reklamy atď. Na niektorých z týchto stretnutí boli prítomní aj zástupcovia 

Rakúskej národnej banky. Na bezprostredne podriadenej úrovni sa nachádzali technické 

okrúhle stoly, ktoré sa týkali konkrétnych produktov. V tomto smere boli najdôležitejšie 

okrúhle stoly týkajúce sa aktívnych aj pasívnych operácií a  ich cieľom bolo určenie podmienok 

(t.j. úrokových sadzieb) pre úvery a úspory. Stretávali sa buď oddelene, alebo spoločne. 

Výmena informácií medzi ‚klubom Lombard‘ a týmito okrúhlymi stolmi bola mimoriadne 

intenzívna. V každej rakúskej spolkovej krajine sa pravidelne stretávali početné a rôznorodé 

regionálne okrúhle stoly. V niektorých spolkových krajinách bola dokonca vytvorená 

hierarchická štruktúra ‚klubu Lombard‘ a technických okrúhlych stolov. Počas spolkových 

okrúhlych stolov týkajúcich sa aktívnych a/alebo pasívnych operácií sa zástupcovia 

viedenských inštitúcií stretli so zástupcami regiónov, pričom cieľom bolo v podstate rozšíriť 

platnosť ich rozhodnutí na celé rakúske územie. Okrem toho existovali špecializované okrúhle 

stoly, ktoré sa venovali operáciám s podnikmi, operáciám s jednotlivcami v segmente 

‚slobodné povolania‘, hypotekárnym úverom a stavebným úverom (nazývali sa, v uvedenom 

poradí ‚Minilombard‘, ‚okrúhly stôl pre osoby zodpovedné za veľkých klientov‘, ,okrúhly stôl 

«slobodné povolania»‘, ‚lóža o hypotekárnom úvere‘, a ‚okrúhly stôl pasívnych operácií bánk 

pre stavebné úvery‘). Nakoniec niekoľko ďalších okrúhlych stolov sa pravidelne stretávalo 

v súvislosti s otázkami významnými pre hospodársku súťaž: okrúhly stôl finančných riaditeľov  

sa zaoberal úvermi v prospech spolkovej republiky a otázkami týkajúcimi sa podmienok, rôzne 

okrúhle stoly sa zaoberali platobnými operáciami, poplatkami a províziami týkajúcimi sa týchto 

operácií, klub ‚Export‘ bol zameraný na financovanie exportov a okrúhly stôl týkajúci sa 

cenných papierov sa zaoberal minimálnymi poplatkami, províziami a sadzbami platnými pre 

tieto produkty. Medzi týmito špecializovanými okrúhlymi stolmi mal osobitné postavenie 

okrúhly stôl kontrolórov, zložený z predstaviteľov príslušných oddelení hlavných rakúskych 

bánk. V rámci neho sa definovali jednotné základy na výpočty a vypracovávali sa spoločné 

návrhy s cieľom zvýšenia ziskov. Takýmto spôsobom banky zvýšili vzájomnú prehľadnosť ich 



výpočtov a nákladov. Medzi okrúhlymi stolmi, ktorých predmetom boli v podstate podmienky 

úverov, úspor, ako aj bankových poplatkov, prebiehala pravidelná výmena informácií. Často sa 

stávalo, že rozhovory začaté na jednej inštancii boli prerušené dovtedy, kým sa nedosiahla 

dohoda v rámci inej. Napokon nadradené postavenie ‚klubu Lombard‘ malo za dôsledok, že 

v prípade sporu sa čakalo na jeho rozhodnutie. S cieľom, aby sa dohody uzavreté pri 

viedenských okrúhlych stoloch uplatnili na celom rakúskom území (alebo aby sa ostatné 

okrúhle stoly prispôsobili týmto dohodám), dochádzalo k pravidelnému poskytovaniu 

informácií smerom k okrúhlym stolom v spolkových krajinách, alebo naopak, smerom od nich 

k okrúhlym stolom zasadajúcim v hlavnom meste. Regionálne okrúhle stoly z času na čas 

vyslali zástupcov na zasadnutia spolkových okrúhlych stolov týkajúcich sa aktívnych a/alebo 

pasívnych operácií. Komisia v zistila, že počas obdobia, ktorého sa týkalo šetrenie (t. j. od 

1. januára 1994 do konca júna 1998), sa iba vo Viedni uskutočnilo najmenej 300 zasadnutí. 

V ‚sieti Lombard‘ zohrali osobitnú úlohu vrcholové inštitúcie, pokiaľ ide o koordináciu 

a zastupovanie svojich skupín, t. j. v prípade Erste sektor sporiteľní, v prípade RZB sektor 

Raiffeisen, a čo sa týka ÖVAG-u, sektor ľudových bánk. Podľa Komisie ich úloha priamo 

prispievala k dobrému fungovaniu ‚siete Lombard‘. Vrcholové inštitúcie jednak organizovali 

výmenu informácií medzi Viedňou a spolkovými krajinami v rámci samotných skupín; jednak 

obhajovali záujmy vlastnej skupiny voči iným skupinám v karteli. Podľa Komisie boli preto 

ostatnými účastníkmi vnímané ako zástupcovia týchto skupín. Dôsledkom toho boli dohody 

uzavreté nielen medzi týmito inštitúciami, ale aj medzi skupinami.“ Za takýto kartel uložila 

Komisia zúčastneným bankám pokutu. Účastníci kartelu rozhodnutie Komisie napadli. Okrem 

iného namietali : 

- neexistenciu vplyvu na obchod medzi členskými štátmi a nesprávne posúdenie tohto 

aspektu Komisiou 

- pripísanie protiprávneho konania banky Giro Credit jeho právnemu nástupcovi Erste 

bank. 

 

Z odôvodnenia rozhodnutia: 

 

O prvej časti založenej na nesprávnom právnom posúdení, pokiaľ ide o hodnotenie schopnosti 

kartelu pokrývajúceho celé vnútroštátne územie významne ovplyvniť obchod medzi členskými 

štátmi 

 

(36) Po prvé treba na jednej strane pripomenúť, že Súdny dvor rozhodol, že na to, aby boli 

rozhodnutie, dohoda alebo postup spôsobilé ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, musia 

na základe objektívnych právnych alebo skutkových dôvodov umožniť s dostatočnou 

pravdepodobnosťou predpokladať, že by mohli mať priamy či nepriamy, súčasný či potenciálny 

vplyv na obchod medzi členskými štátmi, a to takým spôsobom, že by bolo možné obávať sa, že 

budú brániť vytvoreniu spoločného trhu medzi členskými štátmi. Okrem iného je však potrebné, 

aby tento vplyv nebol bezvýznamný. 

(37) Ovplyvnenie obchodu vnútri Spoločenstva preto vo všeobecnosti vyplýva zo súčasného 

výskytu viacerých faktorov, ktoré by nemuseli byť nevyhnutne určujúcimi faktormi takéhoto 

vplyvu, pokiaľ by boli posudzované samostatne. Na zistenie, či kartel citeľne vplýva na obchod 

medzi členskými štátmi, je potrebné ho skúmať v hospodárskom a právnom kontexte. 

(38) Na druhej strane Súdny dvor už rozhodol, že skutočnosť, že predmetom kartelu je predaj 

výrobkov len v jednom členskom štáte, nestačí na to, aby bolo možné vylúčiť možnosť vplyvu 

na obchod medzi členskými štátmi. Kartel s pôsobnosťou na celom území jedného členského 

štátu má vo svojej podstate za následok upevnenie rozdelenia trhu na vnútroštátnej úrovni, čím 

bráni vzájomnej hospodárskej preniknuteľnosti trhov sledovanej Zmluvou ES. 



(39) Z toho vyplýva, že v rozpore s tým, čo uvádzajú odvolatelia, Súd prvého stupňa v bode 181 

napadnutého rozsudku správne uviedol ako východiskový bod svojich úvah existenciu silnej 

domnienky ovplyvnenia obchodu medzi členskými štátmi, upresniac tiež, že „[túto domnienku] 

je možné vyvrátiť iba vtedy, ak analýza osobitostí dohody a jej hospodárskych súvislostí 

preukáže opak“. 

(40) Súd prvého stupňa pristúpil k tejto analýze v bodoch 182 až 185 napadnutého rozsudku. 

Konkrétne v bode 183 uvedeného rozsudku konštatoval, že „zosúladené postupy v rámci ‚siete 

Lombard‘ totiž zahŕňali nielen takmer všetky úverové inštitúcie v Rakúsku, ale aj veľmi širokú 

škálu bankových produktov a služieb, najmä vklady a úvery, a preto boli schopné zmeniť 

podmienky hospodárskej súťaže v tomto členskom štáte ako celku“. V bode 185 toho istého 

rozsudku skúmal, „možnosť účinku rozdelenia trhu, vychádzajúc z názoru, že ‚sieť Lombard‘… 

mohla prispieť k zachovaniu prekážok vstupu na trhy… tým, že umožnila zachovať štruktúru 

rakúskeho bankového trhu…“. 

(41) Po upresnení cieľa, ktorý sledovali každý z okrúhlych stolov v bodoch 111 až 121 

napadnutého rozsudku, Súd prvého stupňa mohol, bez toho aby sa dopustil nesprávneho 

právneho posúdenia, konštatovať v bode 185 tohto rozsudku, že samotná existencia „siete 

Lombard“ spôsobovala prekážku v slobodnom prístupe na rakúsky trh, z dôvodu čoho kartel 

mohol mať cezhraničný účinok. 

(42) Súd prvého stupňa teda dôvodne prijal záver, že predmetná dohoda mohla mať za následok 

rozdelenie trhov a mohol ovplyvniť medzištátny obchod. 

(43) Po druhé, v rozpore s tým čo uvádza RZB, Súd prvého stupňa nepreniesol dôkazné 

bremeno, ale pri výkone svojej právomoci posúdenia skutkového stavu po analýze konštatoval, 

že odvolatelia nevyvrátili domnienku, podľa ktorej kartel posudzovaný ako celok a vzťahujúci 

sa na celé Rakúsko, mohol ovplyvniť medzištátny obchod. 

(44) Po tretie treba konštatovať, že odôvodnenie, ktoré Súd prvého stupňa uviedol v bode 181 

napadnutého rozsudku nie je v rozpore s tým, čo Súd prvého stupňa uviedol v bode 164 toho 

istého rozsudku. 

(45) V uvedenom bode 164 sa totiž Súd prvého stupňa obmedzil na to, že zamietol argumentáciu 

odvolateľov smerujúcu ku konštatovaniu, že iba preukázanie účinkov rozdelenia trhu kartelu 

mohlo zakladať schopnosť tohto kartelu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi. 

(46) Po štvrté treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry, článok 81 ods. 1 ES (101 (1) 

ZFEÚ) nevyžaduje, aby sa kartely uvedené v tomto ustanovení citeľne dotkli obchodu vo vnútri 

Spoločenstva, ale požaduje, aby bolo určené, že tieto kartely môžu mať takýto účinok. 

(47) V dôsledku toho ÖVAG nemôže uvádzať, že Súd prvého stupňa mal skúmať skutočný dopad 

uvedeného kartelu na obchod medzi členskými štátmi. 

(48) Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že prvú časť skúmaného odvolacieho dôvodu je potrebné 

zamietnuť.  

 

O druhej časti založenej na tom, že Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho právneho 

posúdenia, keď prijal záver, že Komisia mohla pristúpiť k celkovému skúmaniu cezhraničných 

účinkov okrúhlych stolov a tým pristúpil k nesprávnej, nedostatočnej a kontradiktórnej analýze 

vymedzenia relevantného trhu 

 

–       O výhrade založenej na tom, že Súd prvého stupňa mylne vykladal judikatúru 

 

(54) Posúdenie účinkov dohôd vzhľadom na článok 81 ES v sebe zahŕňa nutnosť vziať do úvahy 

konkrétny rámec, do ktorého sú zaradené, najmä hospodársky a právny kontext, v ktorom 

pôsobia dotknuté podniky, povahu dotknutých tovarov alebo služieb, ako aj skutočné podmienky 

fungovania a štruktúry trhu alebo relevantných trhov. 



(55) V napadnutom rozsudku Súd prvého stupňa potvrdil záver Komisie, podľa ktorého 

existovala zásadná dohoda medzi všetkými bankami, ktoré sa zúčastňovali na kartelovej dohode 

na vylúčenie hospodárskej súťaže prostredníctvom cien, týkajúca sa širokého okruhu 

bankových služieb určených tak pre jednotlivcov, ako aj pre podniky vrátane „veľkých 

klientov“. Potvrdil tiež kvalifikáciu jediného celkového kartelu, ktorá bola daná okrúhlym 

stolom. 

(56) Keďže, ako to konštatoval Súd prvého stupňa, išlo o celkový kartel týkajúci sa podstatnej 

časti subjektov finančného sektora jedného členského štátu a širokého okruhu finančných 

produktov a služieb, Súd prvého stupňa sa mohol dôvodne domnievať, že predmetné dohody, 

založené na celkovej úrovni a vykonávané v rámci rozličných okrúhlych stolov, predstavovali 

jediné porušenie, ktoré odôvodňovalo a vyžadovalo si celkové skúmanie schopnosti tohto 

kartelu vytvorenej na ovplyvnenie trhu v rámci Spoločenstva. 

(57) Pokiaľ ide o rozsudok Bagnasco a i., už citovaný, ktorý uvádza odvolateľ, treba 

poznamenať, tak ako to urobil Súd prvého stupňa v bode 171 napadnutého rozsudku, že v tomto 

konaní Súdny dvor nepristúpil k skúmaniu všetkých vplyvov na obchod medzi členskými štátmi 

vytváraných dvomi klauzulami, ktorých sa týkalo konanie vo veci samej, keďže pokiaľ ide 

o prvú, dohoda nemala za cieľ alebo za účinok obmedziť hospodársku súťaž, zatiaľ čo pokiaľ 

ide o druhú, nemohla ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi. 

(58) V dôsledku toho, na rozdiel od kartelov, ktorých sa týkajú tieto konania, otázka skúmania 

všetkých dohôd vzhľadom na podmienku ovplyvnenia obchodu medzi členskými štátmi nie je 

v uvedenom rozsudku nastolená. Z toho vyplýva, že odvolatelia sa nemôžu platne dovolávať 

uvedeného rozsudku na spochybnenie toho, čo bolo konštatované v bode 56 tohto rozsudku. 

(59) Za týchto okolností musí byť výhrada ÖVAG smerujúca k tvrdeniu, že Súd prvého stupňa 

mal v rámci posúdenia podmienky spojenej s ovplyvnením obchodu medzi členskými štátmi 

vykonať oddelené skúmanie predmetných dohôd, zamietnutá. 

 

–       O výhrade založenej na nesprávnej, nedostatočnej a kontradiktórnej analýze Súdu prvého 

stupňa, týkajúcej sa vymedzenia relevantného trhu 

 

(60) Pokiaľ ide v prvom rade o bod 172 napadnutého rozsudku, po pripomenutí, že podľa toho, 

či ide o uplatňovanie článku 81 ES alebo článku 82 ES, Súd prvého stupňa rozhodol, že 

vymedzenie relevantného trhu je irelevantné, keďže Komisia prijala záver, že predmetná 

dohoda obmedzovala hospodársku súťaž a mohla významne ovplyvniť obchod medzi členskými 

štátmi. 

(61) Výhrada, ktorú ÖVAG namieta proti tejto analýze je irelevantná, keďže Súd prvého stupňa 

v bodoch 172 až 174 napadnutého rozsudku skúmal výhradu, ktorú ÖVAG uviedol a ktorá 

smerovala k spochybneniu metódy, ktorú Komisia použila na vyhodnotenie účinkov na obchod 

v rámci Spoločenstva a nevyvodil zo svojej analýzy akýkoľvek záver. 

(62) Pokiaľ ide v druhom rade o odôvodnenie, ktoré uviedol Súd prvého stupňa v bode 174 

napadnutého rozsudku v ktorom konštatuje, že rozdielne bankové produkty a služby upravené 

dohodami nie sú navzájom zameniteľné, a v bode 175 v ktorom uvádza, že Komisia nemala 

povinnosť oddelene preskúmať trhy s rozdielnymi bankovými produktmi, treba zamietnuť 

výhradu, ktorú uvádza ÖVAG, keďže Súd prvého stupňa riadne odôvodnil dôvody pre ktoré by 

úzke vymedzenie trhu bolo umelé, zastávajúc názor, že väčšina klientov všeobecných bánk 

požaduje balík bankových služieb a že navyše, vplyv na obchod môže byť nepriamy a predmetný 

trh sa odlišuje od trhu produktov alebo služieb, ktorých sa týka kartel. 

(63) Z vyššie uvedeného vyplýva, že výhrada ÖVAG, založená na nesprávnej, nedostatočnej 

a kontradiktórnej analýze Súdu prvého stupňa, týkajúcej sa vymedzenia relevantného trhu musí 

byť zamietnutá, rovnako ako, v dôsledku toho, musí byť zamietnutá druhá časť skúmaného 

odvolacieho dôvodu. 



 

O tretej časti založenej na nepreukázaní významného vplyvu kartelu na obchod v rámci 

Spoločenstva 

 

(66) Podľa ustálenej judikatúry, článok 81 ods. 1 ES nevyžaduje, aby sa kartely uvedené 

v tomto ustanovení citeľne dotkli obchodu vo vnútri Spoločenstva, ale požaduje, aby bolo 

určené, že tieto kartely môžu mať takýto účinok. 

(67) V tejto súvislosti Súd prvého stupňa v bodoch 111 až 121, 179 a 183 až 185 napadnutého 

rozsudku poznamenal, že dohoda zahŕňala takmer všetky rakúske úverové inštitúcie, že sa 

týkala širokého okruhu bankových produktov a služieb a že pokrývala celé rakúske územie, 

s nebezpečenstvom zmeny podmienok obchodu v celom tomto štáte. 

(68) V dôsledku toho, hoci výslovne nerozhodol o významnom vplyve na obchod v rámci 

Spoločenstva, Súd prvého stupňa napriek tomu uviedol údaje umožňujúce prijať, bez rozporu 

s analýzou podmienky definovanou v bode 36 tohto rozsudku, záver, že kartel mohol mať vplyv 

na obchod v rámci Spoločenstva. 

(69) Z toho vyplýva, že tretia časť odvolacieho dôvodu musí byť zamietnutá. 

(70) Z vyššie uvedeného vyplýva, že odvolací dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení 

podmienky vplyvu na obchod medzi členskými štátmi musí byť zamietnutý v celom jeho rozsahu. 

 

O odvolacom dôvode založenom na nesprávnom právnom posúdení týkajúcom sa pripísania 

zodpovednosti za porušenie 

 

(71) Erste uvádza, že Súd prvého stupňa mylne rozhodol, že Erste musí zodpovedať za 

porušenie, ktorého sa dopustil GiroCredit pred jeho nadobudnutím zo strany Erste, predtým 

Die Erste Österreichische Spar-Casse-Bank AG (ďalej len „EÖ“), a že Komisia sa nedopustila 

žiadnej nezákonnosti, pripisujúc toto správanie Erste v jeho postavení právneho nástupcu 

GiroCredit. 

(72) Prvou výhradou Erste hneď na úvod uvádza, že Súd prvého stupňa nesprávne posúdil 

ekonomické a právne väzby existujúce medzi GiroCredit a skupinou BA. V tomto ohľade Erste 

pripomína, že až do získania väčšiny na jeho základnom imaní 20. mája 1997 bola väčšinovým 

vlastníkom GiroCredit skupina BA, ktorá sa sama zúčastňovala „klubu Lombard“. Táto 

skupina ovládala GiroCredit nielen prostredníctvom väčšinovej účasti na jeho základnom 

imaní, ale aj prostredníctvom toho, že menovala členov dozornej rady a predstavenstva, a toho, 

že vyššie riadiace pozície v GiroCredit boli obsadzované zamestnancami pochádzajúcimi zo 

skupiny BA. V dôsledku toho malo byť správanie GiroCredit v tomto období pripísané BA-CA. 

(73) Okrem toho konštatovanie Súdu prvého stupňa podľa ktorého právnickou osobou 

zodpovednou za prevádzkovanie bankových činností GiroCredit pred jeho prevodom bola 

„GiroCredit Bank der österreichischen Sparkassen AG“ je mylné, pretože táto posledná 

uvedená spoločnosť bola tiež kontrolovaná a riadená zo strany skupiny BA. 

(74) Druhou výhradou Erste uvádza, že Súd prvého stupňa sa tiež dopustil nesprávneho 

právneho posúdenia, keď sa domnieval, že Komisia mala možnosť voľby sankcionovať buď 

dcérsku spoločnosť, ktorá sa zúčastnila na porušení, alebo materskú spoločnosť, ktorá ju počas 

tohto obdobia ovládala, a to dokonca za predpokladu hospodárskeho nástupníctva a v dôsledku 

toho uložiť mu zodpovednosť za správanie GiroCredit namiesto jeho pripísania bývalej 

materskej spoločnosti. 

(75) Podľa Komisie je potrebné jasne rozlišovať medzi otázkou určenia právnickej osoby 

zodpovednej za podnik, ktorý sa zúčastňoval porušenia a podmienkami za ktorých správanie 

dcérskej spoločnosti s odlišnou právnou subjektivitou, môže byť pripísané materskej 

spoločnosti. Poznamenáva, že jej prístup nebol nespravodlivý, keďže samotný Erste sa 

zúčastňoval kartelu. 



(76) Svojimi dvomi výhradami, ktoré je potrebné skúmať spoločne, Erste namieta voči 

pripísaniu správania GiroCredit pred 1. októbrom 1997, dátumom fúzie s GiroCredit, ktoré mu 

bolo vykonané napadnutým rozhodnutím. 

(77) Ak podnik porušuje predpisy hospodárskej súťaže, zodpovedá podľa zásady osobnej 

zodpovednosti za toto porušovanie. 

(78) Pokiaľ ide o otázku, za akých okolností môže byť subjekt, ktorý nebol autorom porušenia, 

napriek tomu sankcionovaný za toto porušenie, na úvod je potrebné konštatovať, že o takýto 

prípad ide, keď subjekt, ktorý sa dopustil porušenia, prestal právne existovať. 

(79) Ako už Súdny dvor konštatoval, ak subjekt, ktorý sa dopustil porušovania predpisov 

hospodárskej súťaže, je predmetom právnej alebo organizačnej zmeny, táto zmena nemá 

nevyhnutne za účinok vytvorenie nového podniku, zbaveného zodpovednosti za správanie 

subjektu – predchodcu, ktoré bolo v rozpore s predpismi hospodárskej súťaže, ak 

z hospodárskeho hľadiska existuje totožnosť medzi oboma subjektami. 

(80) Okrem toho protisúťažné správanie podniku môže byť pripísané inému podniku v prípade, 

ak neurčoval svoje konanie na trhu samostatne, ale v podstate realizoval pokyny vydané 

posledným uvedeným podnikom, najmä so zreteľom na ekonomické a právne väzby, ktoré ich 

spájali. Okolnosť, že dcérska spoločnosť má odlišnú právnu subjektivitu, teda nepostačuje na 

vylúčenie možnosti, že jej správanie nebude pripísané materskej spoločnosti. 

(81) Svojou argumentáciou chce Erste uviesť, že v momente porušení uvádzaných napadnutým 

rozhodnutím bolo správanie GiroCredit určované na úrovni materského podniku, ktorý ho 

vlastnil, v danom prípade skupina BA a že v dôsledku toho tejto poslednej menovanej 

spoločnosti mala byť pripísaná zodpovednosť za porušenia, ktorých sa svojho času dopustil 

GiroCredit. Erste sa tiež snaží spochybniť záver, že Komisia mala možnosť voľby sankcionovať 

buď dcérsku spoločnosť, ktorá sa zúčastnila na porušení, alebo materskú spoločnosť, ktorá ju 

počas obdobia uvádzaného napadnutým rozhodnutím ovládala. 

(82) V tejto súvislosti Súd prvého stupňa dôvodne rozhodol, že Komisia nebola povinná vopred 

overovať, či boli splnené podmienky na pripísanie porušenia materskej spoločnosti podniku, 

ktorý sa dopustil porušenia. Komisia totiž zo zásady nemôže byť povinná vykonať takéto 

overovanie pred tým, než by mohla zamýšľať obrátiť sa proti podniku, ktorý bol autorom 

porušenia, hoci tento podnik ako právnická osoba prešiel zmenami. Zásada osobnej 

zodpovednosti vôbec nebráni tomu, aby Komisia zamýšľala sankcionovať najprv posledný 

menovaný podnik, pred skúmaním, či prípadné porušenie môže byť pripísané materskej 

spoločnosti. Navyše, ako to uviedol Súd prvého stupňa v bode 355 napadnutého rozsudku, ak 

by to bolo inak, šetrenia Komisie by boli podstatne sťažené nevyhnutnosťou v každom prípade 

nástupníctva v ovládaní podniku overiť, v akom rozsahu jeho konanie môže byť pripísané 

bývalej materskej spoločnosti. 

(83) Navyše je potrebné zdôrazniť, že Erste, zúčastňujúc sa na karteli, ktorý bol predmetom 

napadnutého rozhodnutia, v čase prebratia činností GiroCredit vedel, že GiroCredit by mohol 

byť subjektom konania o porušení článku 81 ES a že vo svojom postavení právneho nástupcu 

tejto spoločnosti sa vystavuje dôsledkom takéhoto konania v podobe pokuty. 

(84) V dôsledku toho je potrebné zamietnuť druhú výhradu uvádzanú zo strany Erste na 

podporu tohto odvolacieho dôvodu. 

(85) Pokiaľ ide o prvú výhradu týkajúcu sa preskúmania hospodárskych a právnych vzťahov 

existujúcich medzi GiroCredit a skupinou BA zo strany Súdu prvého stupňa, postačuje 

konštatovať, že keďže Komisia mohla platne sankcionovať porušenie článku 81 ES na úrovni 

dcérskej spoločnosti GiroCredit a, v dôsledku toho, pripísať zodpovednosť tejto spoločnosti 

Erste v jej postavení preberajúcej spoločnosti, Súd prvého stupňa v bode 336 napadnutého 

rozsudku správne rozhodol, že nebolo potrebné overiť, či správanie GiroCredit mohlo byť 

pripísané skupine BA. Preto je argumentácia Erste týkajúca sa faktickej kontroly skupiny BA 

nad GiroCredit irelevantná. 



(86) Vzhľadom na vyššie uvedené, je potrebné zamietnuť odvolací dôvod založený na 

nesprávnom právnom posúdení pripísania zodpovednosti za porušenie, v celom jeho rozsahu. 

 

 VANTAAN KAUPUNKI
12 

 

V rokoch 1994 až 2002 existoval vo Fínsku kartel na trhu s asfaltom. Uvedený kartel, 

ktorý sa týkal rozdelenia trhu, cien a predkladania ponúk na balíky služieb, pokrýval celý tento 

členský štát a mohol mať vplyv aj na obchod medzi členskými štátmi. Na danom karteli sa 

podieľali aj spoločnosti Lemminkäinen Oyj, Sata-Asfaltti Oy, Interasfaltti Oy, Asfalttineliö Oy 

a Asfaltti-Tekra Oy. Dňa 22. marca 2000 Asfaltti-Tekra, ktorej obchodné meno bolo od 

1. novembra 2000 zmenené na Skanska Asfaltti Oy, nadobudla všetky akcie spoločnosti 

Sata-Asfaltti. Dňa 23. januára 2002 bola Sata-Asfaltti zrušená v dôsledku dobrovoľnej 

likvidácie, v rámci ktorej bola jej obchodná činnosť od 13. decembra 2000 prevedená na 

spoločnosť Skanska Asfaltti. Táto spoločnosť sa tiež zúčastnila na predmetnom karteli. Dňa 

9. augusta 2017 sa obchodné meno tejto spoločnosti zmenilo na Skanska Industrial Solutions 

(ďalej len „SIS“). Interasfaltti bola 100 % dcérskou spoločnosťou spoločnosti Oy Läntinen 

Teollisuuskatu 15. Dňa 31. októbra 2000 NCC Finland Oy nadobudla akcie Läntinen 

Teollisuuskatu 15. Interasfaltti Oy sa 30. septembra 2002 zlúčila s Läntinen Teollisuuskatu 15, 

ktorá sa zároveň premenovala na Interasfaltti. NCC Finland bola 1. januára 2003 rozdelená na 

tri nové spoločnosti. Jedna z nich, NCC Roads Oy, sa stala majiteľkou všetkých akcií 

spoločnosti Interasfaltti. Dňa 31. decembra 2003 bola Interasfaltti zrušená v dôsledku 

dobrovoľnej likvidácie, v rámci ktorej bola jej obchodná činnosť od 1. februára 2003 prevedená 

na NCC Roads. Dňa 1. mája 2016 bolo obchodné meno tejto spoločnosti zmenené na NCC 

Industry (ďalej len „NCC“). Dňa 20. júna 2000 Siilin Sora Oy, ktorá bola od 17. októbra 2000 

premenovaná na Rudus Asfaltti Oy, nadobudla všetky akcie spoločnosti Asfalttineliö. Dňa 

23. januára 2002 bola Asfalttineliö zrušená v dôsledku dobrovoľnej likvidácie, v rámci ktorej 

bola jej obchodná činnosť od 16. februára 2001 prevedená na Rudus Asfaltti. Dňa 10. januára 

2014 bolo obchodné meno tejto spoločnosti zmenené na Asfaltmix. Dňa 31. marca 2004 fínska 

súťažná autorita uložila siedmim spoločnostiam uložené pokuty. Pri uplatnení kritéria 

hospodárskej kontinuity, súťažná autorita uložila okrem iného spoločnosti SIS za jej vlastné 

správanie a za správanie spoločnosti Sata-Asfaltti, spoločnosti NCC za správanie spoločnosti 

Interasfaltti a spoločnosti Asfaltmix za správanie spoločnosti Asfalttineliö pokuty za porušenie 

článku 101 ZFEÚ. Na základe tohto rozsudku podalo mesto Vantaa, ktoré uzavrelo so 

spoločnosťou Lemminkäinen zmluvy na balíky služieb v sektore asfaltu na roky 1998 až 2001, 

podalo žalobu o náhradu škody okrem iného proti spoločnostiam SIS, NCC a Asfaltmix 

s tvrdením, že uvedené tri spoločnosti sú spoločne a nerozdielne zodpovedné za náklady, ktoré 

toto mesto muselo znášať pri uskutočnení asfaltovacích prác z dôvodu privysokých poplatkov 

za balíky služieb vyplývajúcich z predmetného kartelu. SIS, NCC a Asfaltmix namietli, že nie 

sú zodpovedné za škody, ktoré boli spôsobené právne samostatnými spoločnosťami, ktoré sa 

zúčastnili na tomto karteli, a návrh na náhradu mal byť uplatnený v rámci postupu likvidácie 

daných spoločností. Fínske právo neupravuje pravidlá pripísania zodpovednosti za škodu 

spôsobenú porušením práva Únie v oblasti hospodárskej súťaže v situácii, o akú ide vo veci 

samej. Predpisy o súkromnoprávnej zodpovednosti platné vo Fínsku vychádzajú zo zásady, 

podľa ktorej je za škodu zodpovedný iba právny subjekt, ktorý ju spôsobil. Pokiaľ ide 

o právnické osoby, je možné odchýliť sa od tejto zásady tým, že sa vylúči nezávislosť 

právnickej osoby. Táto možnosť však prichádza do úvahy len vtedy, ak dotknuté subjekty 

využili štruktúry skupiny, prepojenie medzi podnikmi alebo kontrolu akcionára spôsobom, 

 
12 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. marca 2019 vo veci Vantaan kaupunki v  Skanska Industrial Solutions Oy, 

NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy, C- 724/17, ECLI:EU:C:2019:204 



ktorý je protiprávny alebo umelo vytvorený a viedol k obídeniu zákonnej zodpovednosti. 

Vnútroštátny súd poukazuje na to, že z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že každá osoba má 

právo požiadať o náhradu ujmy, ktorú utrpela z dôvodu porušenia článku 101 ZFEÚ, ak 

existuje príčinná súvislosť medzi touto ujmou a porušením predpisov, a že je úlohou 

vnútroštátneho právneho poriadku každého členského štátu stanoviť podmienky výkonu tohto 

práva. Z tejto judikatúry však jasne nevyplýva, či sa má určenie osôb, ktoré majú nahradiť 

takúto ujmu, uskutočniť na základe priameho uplatnenia článku 101 ZFEÚ, alebo podľa 

pravidiel stanovených vnútroštátnym právnym poriadkom každého členského štátu. V prípade, 

že je potrebné určiť osoby zodpovedné za náhradu škody spôsobenej porušením článku 101 

ZFEÚ priamo podľa tohto článku, podľa vnútroštátneho súdu by bolo potrebné objasniť, 

ktorým osobám možno pripísať zodpovednosť za toto porušenie. V tejto súvislosti by bolo 

možné uplatniť buď zodpovednosť osoby, ktorá porušila pravidlá hospodárskej súťaže, alebo 

zodpovednosť „podniku“ v zmysle článku 101 ZFEÚ, ktorý sa dopustil porušenia týchto 

pravidiel. Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že keď sa podnik zložený z viacerých 

právnických osôb dopustí porušenia pravidiel hospodárskej súťaže, podľa zásady osobnej 

zodpovednosti mu prislúcha zodpovednosť za toto porušenie. Podľa tejto judikatúry by bolo 

možné pripísať zodpovednosť za porušenie článku 101 ZFEÚ subjektu, ktorý pokračuje 

v obchodnej činnosti subjektu, ktorý sa dopustil porušenia, ak tento posledný uvedený subjekt 

už neexistuje. Vnútroštátny súd sa domnieva, že v prípade, ak by nebolo vhodné určiť osoby 

zodpovedné za náhradu škody spôsobenej porušením článku 101 ZFEÚ priamo podľa tohto 

článku, mal by pristúpiť k pripísaniu zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z dotknutého kartelu 

na základe predpisov fínskeho práva a zásady efektivity práva Únie. V tejto súvislosti sa tento 

vnútroštátny súd pýta, či uvedená zásada znamená, že zodpovednosť za porušenie práva Únie 

v oblasti hospodárskej súťaže musí byť pripísaná spoločnosti, ktorá prevzala kapitál 

a pokračovala v obchodnej činnosti zrušenej spoločnosti, ktorá sa zúčastnila na karteli. Potom 

by vznikla otázka, či zásada efektivity bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, aká je opísaná 

v bode 15 tohto rozsudku, a ak áno, či je možné domnievať sa, že zodpovednosť spoločnosti, 

ktorá pokračuje v obchodnej činnosti spoločnosti, ktorá sa zúčastnila na karteli, možno uplatniť 

len vtedy, ak prvá z týchto spoločností v čase získania kapitálu druhej vedela alebo musela 

vedieť, že táto spoločnosť sa dopustila takéhoto porušenia. 

Za týchto podmienok Najvyšší súd položil Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku,  či sa 

článok 101 ZFEÚ má vykladať v tom zmysle, že v situácii, v ktorej všetky akcie spoločností, 

ktoré sa podieľali na kartelovej dohode zakázanej týmto článkom, boli získané inými 

spoločnosťami, ktoré zlikvidovali prvé uvedené spoločnosti a pokračovali v ich obchodnej 

činnosti, možno spoločnostiam nadobúdateľom pripísať zodpovednosť za ujmu spôsobenú 

týmto kartelom?. 

 

Z odôvodnenia rozhodnutia: 

 

(24) Treba pripomenúť, že článok 101 ods. 1 a článok 102 ZFEÚ vyvolávajú priame 

účinky vo vzťahoch medzi jednotlivcami a zakladajú dotknutým osobám práva, ktoré sú 

vnútroštátne súdy povinné ochraňovať. 

(25) Z ustálenej judikatúry vyplýva, že plná účinnosť článku 101 ZFEÚ, a najmä 

potrebný účinok zákazu uvedeného v jeho odseku 1, by boli spochybnené, ak by sa akákoľvek 

osoba nemohla domáhať náhrady škody, ktorá jej bola údajne spôsobená zmluvou alebo 

správaním spôsobilým obmedziť alebo skresliť hospodársku súťaž. 

(26) Každá osoba má teda právo domáhať sa náhrady spôsobenej škody, ak existuje 

príčinná súvislosť medzi takouto škodou a kartelovou dohodou alebo postupom zakázaným 

článkom 101 ZFEÚ. 



(27) V prípade neexistencie právnej úpravy Únie v danej oblasti nepochybne prináleží 

vnútroštátnemu právnemu poriadku každého z členských štátov, aby upravil spôsoby výkonu 

práva domáhať sa náhrady škody, ktorá vznikla na základe kartelu alebo postupom zakázaným 

článkom 101 ZFEÚ, pričom však musia byť rešpektované zásady ekvivalencie a efektivity. 

(28) Otázka určenia subjektu povinného nahradiť škodu spôsobenú porušením 

článku 101 ZFEÚ je priamo upravená právom Únie. 

(29) Zo znenia článku 101 ods. 1 ZFEÚ totiž vyplýva, že autori Zmlúv sa rozhodli pre 

použitie pojmu „podnik“ na označenie subjektu, ktorý porušil zákaz uvedený v tomto 

ustanovení. 

(30) Okrem toho z ustálenej judikatúry vyplýva, že právo Únie v oblasti hospodárskej 

súťaže sa týka činnosti podnikov. 

(31) Vzhľadom na to, že zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z porušenia pravidiel 

hospodárskej súťaže Únie má osobnú povahu, je úlohou podniku, ktorý porušuje tieto pravidlá, 

zodpovedať za škodu spôsobenú porušením. 

(32) Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že subjektmi povinnými nahradiť škodu spôsobenú 

kartelovou dohodou alebo postupom zakázaným článkom 101 ZFEÚ sú podniky v zmysle tohto 

ustanovenia, ktoré sa zúčastnili na tejto kartelovej dohode alebo na tomto postupe. 

(33) Tento výklad nie je spochybnený tvrdením Európskej komisie predloženým na 

pojednávaní, podľa ktorého z článku 11 ods. 1 smernice 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, 2014, s. 1), na základe 

ktorého členské štáty zabezpečia, aby podniky, ktoré spoločným správaním porušili právo 

hospodárskej súťaže, spoločne a nerozdielne zodpovedali za škodu spôsobenú porušením práva 

hospodárskej súťaže, vyplýva, že je úlohou vnútroštátneho právneho poriadku každého 

členského štátu určiť subjekt povinný nahradiť túto škodu, v súlade so zásadami ekvivalencie 

a efektivity. 

(34)  Toto ustanovenie smernice 2014/104, ktorá však nie je uplatniteľná  ratione 

temporis na skutkové okolnosti, o ktoré ide vo veci samej, sa netýka určenia subjektov 

povinných nahradiť takúto škodu, ale rozdelenia zodpovednosti medzi týmito subjektmi, a preto 

členským štátom nezveruje právomoc, aby určili tieto subjekty. 

(35) Naopak uvedené ustanovenie, podobne ako článok 1 smernice 2014/104 s názvom 

„Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti“, vo svojom odseku 1 prvej vete potvrdzuje, že subjektmi 

zodpovednými za škodu spôsobenú porušením práva Únie v oblasti hospodárskej súťaže sú 

„podniky“, ktoré sa dopustili tohto porušenia. 

(36) Po tomto spresnení treba pripomenúť, že pojem „podnik“ v zmysle článku 101 ZFEÚ 

zahŕňa každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť nezávisle od jeho právneho postavenia 

a spôsobu jeho financovania. 

(37) Pod týmto pojmom treba v tomto kontexte rozumieť hospodársku jednotku, aj keď je 

táto hospodárska jednotka z právneho hľadiska zložená z viacerých fyzických alebo 

právnických osôb. 

(38) Pokiaľ ide o stav reštrukturalizácie podniku, o aký ide vo veci samej, keď subjekt, 

ktorý sa dopustil porušenia práva Únie v oblasti hospodárskej súťaže už neexistuje, je potrebné 

pripomenúť, že keď subjekt, ktorý sa dopustil takéhoto porušenia, je predmetom právnej alebo 

organizačnej zmeny, táto zmena nemá nevyhnutne za následok vytvorenie nového podniku 

zbaveného zodpovednosti za správanie predchádzajúceho subjektu, ktoré bolo v rozpore 

s pravidlami hospodárskej súťaže, ak z hospodárskeho hľadiska existuje totožnosť medzi 

pôvodným a novým subjektom. 



(39) Nie je teda v rozpore so zásadou osobnej zodpovednosti pripísať zodpovednosť za 

porušenie spoločnosti preberajúcej spoločnosť, ktorá sa dopustila porušenia, pokiaľ preberaná 

spoločnosť prestala existovať. 

(40) Okrem toho Súdny dvor spresnil, že na účely účinného vykonávania pravidiel Únie 

v oblasti hospodárskej súťaže je možné pripísať zodpovednosť za porušenie týchto pravidiel 

nadobúdateľovi podniku, ktorý sa dopustil tohto porušenia, ak uvedený podnik prestane 

existovať z dôvodu, že bol prevzatý týmto nadobúdateľom, ktorý ako preberajúca spoločnosť 

preberá jeho aktíva a pasíva, vrátane jeho zodpovednosti z dôvodu porušenia práva Únie. 

(46)Ak by sa podniky zodpovedné za škodu spôsobenú porušením pravidiel Únie v oblasti 

hospodárskej súťaže mohli vyhnúť svojej zodpovednosti iba tým, že ich identita sa zmenila 

v dôsledku reštrukturalizácie, prevodov alebo iných právnych alebo organizačných zmien, bol 

by ohrozený cieľ sledovaný týmto systémom, ako aj potrebný účinok týchto pravidiel. 

(47) Z toho vyplýva, že pojem „podnik“ v zmysle článku 101 ZFEÚ, ktorý je autonómnym 

pojmom práva Únie, nemôže mať iný význam v kontexte ukladania pokút zo strany Komisie 

podľa článku 23 ods. 2 nariadenia č. 1/2003 a v kontexte žalôb o náhradu škody vzniknutej 

v dôsledku porušenia pravidiel Únie v oblasti hospodárskej súťaže. 

(48) Vo veci samej z informácií poskytnutých vnútroštátnym súdom vyplýva, že SIS, NCC 

a Asfaltmix nadobudli všetky akcie spoločností Sata-Asfaltti, Interasfaltti a Asfalttineliö, ktoré 

sa zúčastnili na dotknutom karteli, a následne v dôsledku postupov dobrovoľnej likvidácie, ku 

ktorým došlo v rokoch 2000, 2001 a 2003, prevzali všetky obchodné činnosti týchto spoločností, 

ktoré zlikvidovali. 

(49) S výhradou konečného posúdenia vnútroštátnym súdom a s ohľadom na všetky 

relevantné skutočnosti sa zdá, že z ekonomického hľadiska existuje totožnosť medzi 

spoločnosťami SIS, NCC a Asfaltmix na jednej strane a Sata-Asfaltti, Interasfaltti 

a Asfalttineliö na strane druhej, pričom posledné tri uvedené spoločnosti prestali existovať ako 

právnické osoby. 

(50) Za týchto podmienok sa treba domnievať, že SIS, NCC a Asfaltmix ako právni 

nástupcovia spoločností Sata-Asfaltti, Interasfaltti a Asfalttineliö prebrali zodpovednosť 

posledných uvedených spoločností za škodu, ktorá bola spôsobená predmetným kartelom, 

z dôvodu skutočnosti, že ako právnické osoby zabezpečili hospodársku kontinuitu týchto 

spoločností. 

(51) Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy treba na otázku odpovedať tak, že 

článok 101 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že v situácii, o akú ide vo veci samej, v ktorej 

všetky akcie spoločností, ktoré sa podieľali na kartelovej dohode zakázanej týmto článkom, boli 

získané inými spoločnosťami, ktoré zlikvidovali prvé uvedené spoločnosti a pokračovali v ich 

obchodnej činnosti, možno spoločnostiam nadobúdateľom pripísať zodpovednosť za ujmu 

spôsobenú týmto kartelom. 

 

 

1.5 OTÁZKY A ÚLOHY 

(1) Vysvetlite výrok, že súťažné právo sa zakladá na ekonomických východiskách, ktoré 

determinujú jeho aplikačnú prax. 

 

(2) Akým spôsobom je realizovaná paralelná aplikácia súťažného práva a ktorými orgánmi? 

Vyjadrite sa tiež k uplatňovaniu pravidla ne bis in idem v tomto kontexte. 

 

(3) Vysvetlite spôsob určenia substitučnosti dopytu prostredníctvom cenového testu. 

 



(4) Zosumarizujte proces definície relevantného trhu. 

 

(5) Má vymedzenie relevantného trhu rovnaký význam pri posudzovaní kartelových dohôd 

a pri posudzovaní zneužívania dominantného postavenia podniku na trhu? 

 

(6) Na prípade United Brands vysvetlite spôsob určenia tovarového relevantného trhu 

 

(7) Definujte podmienky uplatniteľnosti konceptu vplyvu na obchod medzi členskými štátmi 

na správanie podnikov. Odkážte aj na relevantnú judikatúru Súdneho dvora. 

 

(8) Na prípade Lombardský klub vysvetlite uplatňovanie princípu ekonomickej kontinuity. 

 

(9) Definujte pojem podnik v súťažnom práve EÚ. Na konkrétnom príklade vysvetlite 

uplatňovanie princípu ekonomickej kontinuity. 

 

(10) Aký význam má posudzovanie doktríny ekonomického celku v prípade posudzovania 

kartelových dohôd, zneužívania dominantného postavenia podniku a v prípade 

posudzovania koncentrácií? 

 

(11) Ktorý subjekt z hľadiska osobnej povahy je adresátom zodpovednosti na náhradu škody 

spôsobenej porušením súťažných pravidiel? Odpoveď odôvodnite s odkazom na relevantú 

judikatúru Súdneho dvora. 

 

(12) Ktoré zásady musia byť uplatnené s cieľom riadneho zabezpečenia výkonu práva na 

náhradu škody a čo je ich obsahom? 

 

  



2 DOHODY OBMEDZUJÚCE HOSPODÁRSKU SÚŤAŽ 

Generálna klauzula: článok 101 Zmluvy o fungovaní EÚ 

 

(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 a 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.  

 

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

 

(3) Ustanovenia odseku 1 sa však neuplatnia na:  

- dohody alebo kategórie dohôd medzi podnikateľmi 

- rozhodnutia alebo kategórie rozhodnutí združení podnikateľov 

- 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:  

a) neukladajú príslušným podnikateľom obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné pre 

dosiahnutie týchto cieľov a  

b) neumožňujú týmto podnikateľom vylúčiť hospodársku súťaž vo vzťahu k podstatnej 

časti daných výrobkov.  
 

2.1 Z ROZHODOVACEJ PRAXE 

AKCENTA1314,15,16 

 

 
13 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 21.5.2013 vo veci Slovenská sporiteľňa, a.s. v Protimonopolný úrad 

Slovenskej republiky, 3Sžh/č/2010 
14 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 22. mája. 2013 vo veci Všeobecná úverová banka, a.s. v Protimonopolný úrad 

SR, 2Sžhpu/3/2011 
15 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 23. novembra 2017 vo veci Československá obchodná banka, a.s. 

v Protimonopolný úrad SR, 3 Sžh/1/2016, ECLI:SK:NSSR:2017:1014200849.1 
16 Rozsudok Súdneho dvora zo 7. februára 2013 vo veci Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v Slovenská 

sporiteľňa, a.s., C-68/12, ECLI:EU:C:2013:71 



V danom konaní išlo o dohodu obmedzujúcu hospodársku súťaž medzi slovenskými 

bankami SlSp, VÚB a ČSOB namierenú proti konkurentovi – českému nebankovému subjektu 

AKCENTA. Konanie uvedených bánk spočívalo v uskutočnení stretnutia týchto podnikateľov 

v Bratislave dňa 10. mája 2007 a ich následnej e-mailovej komunikácii, ktorých obsahom bola 

dohoda o vypovedaní a znovu neuzatvorení zmlúv o bežných účtoch spoločnosti Akcenta v čase 

od 10.05.2007 do 09.06.2009 na trhu poskytovania služieb bezhotovostných devízových 

operácii poskytovaných spotrebiteľom bez ohľadu na objem devízovej transakcie na území 

Slovenskej republiky. Konanie sa týkalo porušenia § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže 

ako aj dnešného článku 101 ZFEÚ. Najvyšší súd v danej veci predkladal Súdnemu dvoru 

prejudiciálnu otázku a do konania sa zapojila aj Európska komisia. 

 

Z odôvodnenia rozhodnutia NSSR: 

 

Z obsahu administratívneho spisu najvyšší súd zistil, že Protimonopolný úrad Slovenskej 

republiky, odbor dohôd obmedzujúcich súťaž (prvostupňový správny orgán) začal z vlastného 

podnetu podľa § 25 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže správne konanie vo veci 

možnej dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 proti spoločnostiam SlSp., VÚB a ČSOB,. 

týkajúce sa vypovedania zmlúv o bežných účtoch spoločnosti A., a.s., so sídlom U., P. 10, Č. Na 

základe zistení a vykonaného dokazovania rozhodol, že tieto tri banky so sídlom v B. porušili 

článok 81 ES a zodpovedajúce ustanovenie zákona č. 136/2001Z.z. tým, že sa dohodli, že 

vypovedia zmluvy o bežných účtoch spoločnosti A., a.s., (ďalej len „spoločnosť A.“), so sídlom 

v P. (Č. ), a že s ňou neuzavrú nové zmluvy. Odbor Protimonopolného úradu zastával názor, že 

spoločnosť A., a.s., ako nebankový subjekt poskytujúci služby bezhotovostných devízových 

operácií potrebovala mať bežné účty v bankách, aby mohla vykonávať svoju činnosť zahŕňajúcu 

prevody cudzích mien zo zahraničia a do zahraničia, ktorú vykonávala aj pre klientov v 

Slovenskej republike. Podľa odboru Protimonopolného úradu tieto tri dotknuté banky 

považovali spoločnosť A., a.s., za svojho konkurenta, ktorý poskytoval služby ich zákazníkom, 

pričom boli znepokojené poklesom svojich ziskov v dôsledku aktivít tejto spoločnosti, a preto 

sledovali jej činnosť, komunikovali medzi sebou o tejto otázke a dohodli sa na koordinovanom 

vypovedaní zmlúv s touto spoločnosťou. Na základe dôkazov preukazujúcich kontakty medzi 

uvedenými bankami, najmä vrátane ich stretnutia z 10. mája 2007 a následnej e-mailovej 

komunikácie, odbor Protimonopolného úradu rozhodol, že každá z týchto troch bánk súhlasila 

s vypovedaním zmluvy, ktorá ich zaväzovala voči spoločnosti A., pod podmienkou, že tak urobia 

aj ostatné banky, aby sa vyhli prechodu časti svojich klientov do banky, ktorá by naďalej viedla 

bežné účty spoločnosti A., a.s., a dospel k záveru, že konanie týchto bánk na relevantnom trhu 

definovanom ako slovenský trh služieb bezhotovostných devízových operácií predstavovalo 

dohodu, ktorej cieľom je obmedzenie hospodárskej súťaže. Následne vydal rozhodnutie č. 

2009/KH/1/1/030 z 09. 06. 2009, ktorým rozhodol tak, že: I. Dohoda uzatvorená medzi 

podnikateľmi S. S., a.s., B., Č., a.s., B. a V. , a.s., B. spočívajúca v dohode o vypovedaní a znovu 

neuzatvorení zmlúv o bežných účtoch spoločnosti A., a.s., P., Č. , ďalej len A., a.s., ktorá bola 

výsledkom stretnutia vyššie uvedených podnikateľov v Bratislave dňa 10.05.2007 a ich 

následnej e-mailovej komunikácie, je dohodou podľa § 4 ods. 3 písm. c/ zákona č. 136/2001 

Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady 

č. 347/1990 Zb. o organizácií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), ktorej cieľom je 

obmedzenie hospodárskej súťaže a preto je zakázaná. 

II. Dohoda uzatvorená medzi podnikateľmi S. S., a.s., B., Č., a.s., B. a V. , a.s., B., 

spočívajúca v dohode o vypovedaní a znovu neuzatvorení zmlúv o bežných účtoch spoločnosti 

A., a.s., P., Č. , ktorá bola výsledkom stretnutia vyššie uvedených podnikateľov v Bratislave dňa 

10.05.2007 a ich následnej e-mailovej komunikácie, je podľa článku 81 Zmluvy o založení 



Európskeho spoločenstva dohodou, ktorá môže ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi a 

ktorej cieľom je obmedzenie hospodárskej súťaže a preto je zakázaná. 

III. Podľa § 38 ods. 1 zákona Protimonopolný úrad Slovenskej republiky za konanie 

uvedené v bodoch I. a II. uložil: podnikateľovi S. S., a.s., B. peňažnú pokutu vo výške 3.197.912 

€, podnikateľovi Č., a.s., B. pokutu vo výške 3.183.427 €, podnikateľovi V., a.s., B. peňažnú 

pokutu vo výške 3.810.461€.  

Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, (druhostupňový správny orgán), 

rozhodnutím č. 2009/KH/R/2/054 zo dňa 19.11.2009, na základe rozkladov podaných 

účastníkmi konania, zmenila rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, 

odboru dohôd obmedzujúcich súťaž č. 2009/KH/1/1/030 zo dňa 09.06.2009 tak, že body I. až 

III. výroku prvostupňového rozhodnutia nahradila bodmi I. a II., v znení: 

I. Konanie podnikateľov S. S., a.s., B., Č., a.s., B. a V., a.s., B., spočívajúce v uskutočnení 

stretnutia týchto podnikateľov v Bratislave dňa 10.05.2007 a ich následnej e- mailovej 

komunikácii, ktorých obsahom bola dohoda o vypovedaní a znovu neuzatvorení zmlúv o 

bežných účtoch spoločnosti A., a.s., P., Č. , je v čase od 10.05.2007 do 09.06.2009 na trhu 

poskytovania služieb bezhotovostných devízových operácií poskytovaných spotrebiteľom bez 

ohľadu na objem devízovej transakcie na území Slovenskej republiky a/ dohodou, ktorá môže 

ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi a ktorej cieľom je obmedzenie hospodárskej súťaže v 

rámci spoločného trhu podľa článku 81 ods. 1 písm. c/ Zmluvy o založení Európskeho 

spoločenstva, ktorá je zakázaná a zároveň b/ dohodou obmedzujúcou súťaž podľa § 4 ods. 1 v 

spojení s § 4 ods. 2 písm. a/ a § 4 ods. 3 písm. c/ zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej 

súťaže, ktorá je zakázaná. 

II. Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže za konanie 

uvedené v bode I. uložila Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky pokutu: 

podnikateľovi S. S., a.s., B. vo výške 3.197.912 €, podnikateľovi Č., a.s., B. vo výške 3.183.427 

€, podnikateľovi V., a.s., B. vo výške 3.810.461 €. Účelom zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane 

hospodárskej súťaže podľa § 1 je ochrana hospodárskej súťaže (ďalej len „súťaž“) na trhu 

výrobkov, výkonov, prác a služieb (ďalej len „tovar“) pred jej obmedzovaním, ako aj vytváranie 

podmienok na jej ďalší rozvoj s cieľom podporiť hospodársky rozvoj v prospech spotrebiteľov 

a úprava právomoci a pôsobnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len 

„úrad“). 

Citovaný zákon sa vzťahuje na všetky činnosti a konania podnikateľov, ktoré obmedzujú 

alebo môžu obmedzovať súťaž, okrem prípadov obmedzovania súťaže zo strany podnikateľov, 

ktorí poskytujú služby vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu, ak uplatňovanie tohto 

zákona znemožňuje fakticky alebo právne plniť ich úlohy podľa osobitného predpisu (§ 2 ods. 

2). 

Zo stanoviska Národnej banky Slovenska, ktoré je obsiahnuté v administratívnom spise 

vyplýva, že spoločnosť A., a.s., môže poskytovať peňažné služby v rozsahu sprostredkovania 

úhrad do zahraničia a prijímania úhrad zo zahraničia v súvislosti s bezhotovostnými obchodmi 

s cudzou menou a to podľa dispozícii klienta iba na území Českej republiky, pričom devízová 

licencia udelená Českou národnou bankou neoprávňuje predmetnú spoločnosť ponúkať a 

vykonávať bezhotovostné obchody s peňažnými prostriedkami v cudzej mene na území 

Slovenskej republiky.  

V tomto prípade bolo senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z jeho rozhodovacej 

činnosti známe, že NBS vydala dňa 14. októbra 2009 rozhodnutie č. OPK - 11808/5/2009, 

ktorým uložila právnickej osobe A., a.s., P. podľa ustanovenia § 24a ods. 1 písmeno d/ v spojení 

s ustanovením § 24a ods. 2 písmeno d/ bod 2 zákona č. 202/1995 Z.z. devízový zákon a zákon, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

znení neskorších predpisov, (ďalej len devízový zákon) pokutu za porušenie ustanovenia § 6 

ods. 13 v spojení s ustanovením § 13 ods. 1 devízového zákona, na základe toho, že spoločnosť 



v čase od januára 2008 do júna 2009 vykonávala na území Slovenskej republiky obchodovanie 

s devízovými hodnotami bez devízovej licencie udeľovanej Národnou bankou Slovenska tak, že 

poskytovala svojim klientom služby, ktorých predmetom bol bezhotovostný nákup alebo predaj 

cudzej meny za určité množstvo peňažných prostriedkov v slovenských korunách (od 1. januára 

2009 v eurách), alebo v cudzej mene za spotový kurz ponúkaných spoločnosťou. 

Banková rada Národnej banky Slovenska rozhodnutím číslo GUV - 657/2010 zo dňa 27.04 

2010 podľa § 32 ods. 2 a 3 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, prvostupňové rozhodnutie 

Národnej banky Slovenska zo dňa 14.10.2009 zrušila a konanie podľa § 22 ods. 1 písmeno i/ 

zákona o dohľade nad finančným trhom zastavila, keďže Národná banka Slovenska mala 

vedomosť o činnosti žalobcu už pred rokom 2008, pričom začala konanie vo veci uloženia 

sankcie podľa § 24 a ods. 1 písmeno d/ v spojení s § 24a ods. 2 písmeno d/ zákona č. 202/1995 

Z.z. devízového zákona až listom zo dňa 12.08.2009, ktorý bol doručený spoločnosti A., a.s., 

dňa 17.08.2009, teda začala vo veci konať po nenávratnom uplynutí jednoročnej prekluzívnej 

lehoty. Uvedené rozhodnutie bolo predmetom súdneho prieskumu na Najvyššom súde 

Slovenskej republiky v senáte 3S na základe žaloby žalobcu A., a.s., P. pričom Najvyšší súd 

Slovenskej republiky uznesením spisová značka 3S/15/2010 zo dňa 09.11.2010 konanie 

zastavil, keďže v konaní nebolo osvedčené splnenie procesnej podmienky. 

Na podklade uvedených skutočností potom senát odvolacieho súdu v tejto veci konštatuje, 

že Národná banka Slovenska deklarovala, že spoločnosť A., a.s., v čase od januára 2008 do 

júna 2009 vykonávala na území Slovenskej republiky obchodovanie s devízovými hodnotami 

bez devízovej licencie. Pre posúdenie tejto veci je podľa názoru senátu bez právneho významu 

skutočnosť, že za uvedenú činnosť A., a.s., nebola sankcionovaná, keďže ako vyplýva z 

druhostupňového rozhodnutia Národnej banky uplynula prekluzívna lehota na uloženie pokuty. 

V tejto veci je pre jej právne posúdenie rozhodujúca otázka, či ide o právne významnú 

skutočnosť, ak podnikateľ – súťažiteľ dotknutý kartelovou dohodou iných podnikateľov pôsobí 

na relevantnom trhu v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, keď vykonáva 

činnosť, na ktorú nemá príslušné oprávnenie – t.j. v tomto prípade vydanú potrebnú devízovú 

licenciu. 

Na strane jednej aj osoby, ktoré majú zakázané podnikať alebo ktoré nemajú oprávnenie 

na podnikanie (napríklad nemajú potrebnú licenciu Národnej banky Slovenska), je v súlade s 

citovaným ustanovením § 3 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z.z. potrebné považovať za podnikateľov 

(súťažiteľov) pre účely hospodárskej súťaže (na rozdiel od užšej definície pojmu podnikateľ, 

ktorú používa Obchodný zákonník), keďže sa môžu dopustiť činnosti, ktorá obmedzuje 

hospodársku súťaž, a môžu byť podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže sankcionované. 

Na strane druhej iní podnikatelia môžu konať tak, že porušia pravidlá hospodárskej súťaže i vo 

vzťahu k takýmto subjektom, keďže zákon o hospodárskej súťaži výslovne rozširuje okruh osôb, 

ktoré sú resp. môžu byť účastníkmi hospodárskej súťaže. Okruh osôb tvoria i subjekty – osoby 

s právnou subjektivitou, ktoré nie sú podnikateľmi, ktorých definuje ako podnikateľov 

Obchodný zákonník, za predpokladu, ak ide o ich činnosti a konania, ktoré súvisia alebo môžu 

súvisieť so súťažou. 

Naopak podľa žalobcu sa spoločnosť A., a.s., nemohla objektívne zúčastňovať súťaže na 

slovenskom devízovom trhu, ak podnikala v Slovenskej republike v rozpore s právnym 

poriadkom, keďže nemala príslušné povolenie NBS podľa devízového zákona. Preto, ak neboli 

v tomto prípade splnené podmienky hospodárskej súťaže, nemôže sa podľa žalobcu hovoriť ani 

o jej obmedzovaní a sankcionovať akékoľvek konanie, ktoré v konečnom dôsledku spôsobilo 

vylúčenie nelegálne pôsobiaceho podnikateľa z účasti na trhu. Takýto účastník súťaže nemôže 

byť z objektívnych hľadísk podľa žalobcu konkurentom tých subjektov, ktoré vykonávajú 

rovnaké alebo obdobné činnosti, teda ani konkurentom účastníkov konania.  



S poukazom na uvedené sa rozhodol senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podať 

návrh na začatie prejudiciálneho konania na Súdny dvor Európskej Únie. 

VII. 

Na základe zisteného stavu veci (pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia je pre súd 

rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia § 250i ods. 1 

O.s.p.) pristúpil senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky k položeniu prejudiciálnych 

otázok Súdnemu dvoru Európskej únie (ďalej len SD EÚ) podľa § 267 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (ďalej len ZFEÚ). 

Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením sp. značka 3Sžh/4/2010 zo dňa 10.01.2012 

prerušil konanie až do rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie o predbežnej otázke (§ 109 

ods. 1 písm. c/ O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. Vykonateľnosť napadnutého 

administratívneho rozhodnutia žalovaného bola v čase rozhodovania najvyššieho súdu už 

odložená uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 1S/18/2010-88 zo dňa 11.02.2010. 

Senát konštatoval, že najvyšší súd ako súd poslednej inštancie je postavený pred otázku 

preskúmania zákonnosti aplikácie bývalého článku 81 odsek 1 písmeno c/ Zmluvy o založení 

Európskeho spoločenstva, /teraz článok 101 odsek 1 písmeno c/ ZFEÚ/ v napadnutom 

rozhodnutí žalovaného. 

Právny poriadok Slovenskej republiky obsahuje právnu úpravu pojmu súťažiteľ – 

podnikateľ pre účely práva hospodárskej súťaže v § 3 ods. 2 zákona o ochrane hospodárskej 

súťaže (bližšie pozri bod 4.C uznesenia) tak, že je to nielen podnikateľ podľa Obchodného 

zákonníka resp. podľa osobitného predpisu, ale i fyzická a právnická osoba,...ak ide o ich 

činnosť a konanie, ktoré súvisia alebo môžu súvisieť so súťažou. 

Senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zvažoval v súvislosti s predložením tejto veci 

aj použitie existujúcej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, avšak má za to, že ani jedno z 

rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie známe senátu neobsahuje výklad úniového práva 

dostačujúci pre posúdenie predmetu sporu. Najvyšší súd Slovenskej republiky poukázal na 

obsah jemu známej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie:  

Na to, aby sa na dohodu vzťahoval zákaz uvedený v článku 101 ods. 1 ZFEÚ, musí mať 

dohoda „za cieľ alebo následok vylučovanie, obmedzovanie alebo skresľovanie hospodárskej 

súťaže v rámci vnútorného trhu“. Podľa ustálenej judikatúry od vyhlásenia rozsudku z 30. júna 

1966, LTM (56/65, Zb. s. 337), alternatívna povaha tejto podmienky vyjadrená spojkou „alebo“ 

vedie najskôr k nevyhnutnosti preskúmať samotný cieľ tejto dohody vzhľadom na hospodársky 

kontext, v ktorom sa uplatňuje. V prípade, že sa dokáže protisúťažný cieľ dohody, nie je 

potrebné skúmať jej dôsledky pre hospodársku súťaž (C-439/09, 13.10.2011, bod 34; T-Mobile 

Netherlands BV a i., C-8/08, 04.06.2009, body 28 a 30, ako aj výrok 3. rozhodnutia; 

GlaxoSmithKline Services a i., C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P a C-519/06 P, 06.10.2009, 

bod 55). 

Podľa ustálenej judikatúry je na posúdenie toho, či má dohoda protisúťažnú povahu, 

potrebné sústrediť sa predovšetkým na obsah jej ustanovení a na ciele, ktoré má dosiahnuť, ako 

aj na hospodársky a právny kontext, do ktorého spadá (GlaxoSmithKline Services a i., C-501/06 

P, C-513/06 P, C-515/06 P a C-519/06 P, 06.10.2009, bod 58; C-439/09, 13.10.2011, bod 35; 

IAZ International Belgium a i., 96/82 až 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 a 110/82, 08.11.1983, 

bod 25; Beef Industry Development Society a Barry Brothers, C-209/07, 20.11.2008, body 16 

a 21). 

S poukazom na argumentáciu účastníkov konania, ako aj na zistený skutkový stav veci bolo 

nevyhnutným predbežne vyriešiť otázky výkladu úniového práva. Z toho vychádzal senát 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri predkladaní prejudiciálnych otázok Súdnemu dvoru 

Európskej únie, pretože proti rozhodnutiu najvyššieho súdu nie je prípustný opravný 

prostriedok a uznesením č. k. 3 Sžh/4/2012 z 10. januára 2012 rozhodol, že Súdnemu dvoru 



Európskej únie predloží podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len ZFEÚ) 

prejudiciálne otázky v nasledujúcom znení: 

„1. Je možné článok 101 ods. 1 ZFEÚ (bývalý článok 81 ods.1 Zmluvy o založení 

Európskeho spoločenstva) vykladať tak, že je právne významná skutočnosť, ak súťažiteľ 

/podnikateľ/ dotknutý kartelovou dohodou iných súťažiteľov /podnikateľov/, pôsobí na 

relevantnom trhu v čase uzatvorenia kartelovej dohody nelegálne?  

 

2. Je pre výklad čl. 101 ods. 1 ZFEÚ (bývalý článok 81 ods. 1 Zmluvy o založení 

Európskeho spoločenstva) právne významná skutočnosť, že v čase uzatvorenia kartelovej 

dohody, otázka legality pôsobenia tohto súťažiteľa /podnikateľa/, nebola príslušnými orgánmi 

dozoru na území Slovenskej republiky spochybnená? 

 

3. Je možné čl. 101 ods. 1 ZFEÚ (bývalý článok 81 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho 

spoločenstva) vykladať tak, že pre konštatovanie dohody obmedzujúcej súťaž je nevyhnuté 

preukázať osobné konanie štatutárneho zástupcu alebo osobitný súhlas štatutárneho zástupcu 

podniku, ktorý je/mal byť účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž s konaním svojho 

zamestnanca v podobe splnomocnenia, pričom sa podnik od konania zamestnanca 

nedištancoval a zároveň došlo aj k implementácii dohody? 

 

4. Je možné čl. 101 ods. 3 ZFEÚ (bývalý článok 81 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho 

spoločenstva) vykladať tak, že je uplatniteľný i na zakázanú dohodu podľa č. 101 ods. 1 ZFEÚ 

(bývalý článok 81 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva), ktorá svojou povahou 

mala za následok vylúčenie z trhu individuálne určeného súťažiteľa /podnikateľa/, o ktorom 

bolo dodatočne zistené, že na trhu bezhotovostných devízových operácií obchodoval s 

devízovými hodnotami bez vnútroštátnym zákonom vyžadovanej devízovej licencie?“ 

 

VIII. 

 

Dňa 07. februára 2013 vyhlásil Súdny dvor Európskej Únie (Desiata komora) vo veci C-

68/12 rozsudok v predmetnom prejudiciálnom konaní podľa čl. 267 ZFEÚ, začatom na návrh 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. 

 

Súdny dvor Európskej Únie v rozsudku okrem iného uviedol: 

16. Treba pripomenúť, že podľa článku 101 ods. 1 ZFEÚ sa všetky 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, zakazujú ako nezlučiteľné s 

vnútorným trhom. 

18. Cieľom článku 101 ZFEÚ je nielen ochrana záujmov účastníkov hospodárskej súťaže 

alebo spotrebiteľov, ale aj ochrana štruktúry trhu a tým hospodárskej súťaže ako takej 

(rozsudok zo 6. októbra 2009, GlaxoSmithKline Services a i./Komisia a i. C-501/06 P, C-513/06 

P, C-515/06 P a C-519/06 P, Zb. s. I-9291, bod 63). 

19. V tejto súvislosti z uznesenia vnútroštátneho súdu vyplýva, že cieľ dohody uzatvorenej 

medzi dotknutými bankami spočíval osobitne v obmedzení hospodárskej súťaže, pričom nikto z 

nich nespochybňoval legálnosť‘ podnikateľskej činnosti spoločnosti A., a.s., pred začatím 

vyšetrovania v konaní vo veci samej, ktoré bolo vedené proti nim. Preto namietaná právna 

situácia spoločnosti A., a.s., nemá vplyv na určenie toho, či podmienky na vyslovenie porušenia 

pravidiel hospodárskej súťaže boli splnené. 

20. Okrem toho je úlohou orgánov verejnej moci a nie podnikov alebo združení 

súkromných podnikov, aby zabezpečili dodržiavanie právnych predpisov. Situácia spoločnosti 



A., ako ju opísala česká vláda, dostatočne preukazuje, že aplikácia právnych predpisov si môže 

vyžadovať komplexné posúdenie, ktoré neprináleží týmto podnikom alebo združeniam 

súkromných podnikov. 

25. Treba pripomenúť, že predpokladom aplikácie článku 101 ZFEÚ nie je konanie ani 

vedomosť spoločníkov alebo hlavných vedúcich pracovníkov dotknutého podniku, ale konanie 

osoby, ktorá je oprávnená konať v mene podniku (rozsudok zo 7. júna 1983, Musique Díffusion 

francaise a i./Komisia, 100/80 až 103/80,Zb. s. 1825, bod 97). 

26. Komisia zdôraznila, že účasť na karteloch zakázaných ZFEÚ sa často utajuje a 

nepodlieha formálnym pravidlám. Je veľmi zriedkavé, aby sa zástupca podniku zúčastnil na 

stretnutí s poverením na protiprávne konanie. 

27. V prípade, že sa preukáže, že podnik sa zúčastnil spolu s konkurenčnými podnikmi na 

stretnutiach s protisúťažnou povahou, v súlade s ustálenou judikatúrou, prináleží tomuto 

podniku, aby predložil dôkazy o tom, že jeho účasť na predmetných stretnutiach nemala 

protisúťažnú povahu, a to takým spôsobom, že preukáže, že svojim konkurentom oznámil, že sa 

týchto stretnutí zúčastnil z iných dôvodov ako oni. Na to, aby sa účasť podniku na takom 

stretnutí nemohla považovať za konkludentný súhlas s nezákonnou iniciatívou a ani za súhlas s 

jej výsledkom, je potrebné, aby sa tento podnik verejne dištancoval od tejto iniciatívy a to takým 

spôsobom, že ostatní účastníci budú považovať jeho účasť na nej za skončenú alebo sa budú 

domnievať, že ju oznámi správnym orgánom (rozsudok Súdneho dvora z 3. mája 2012, 

Comap/Komisia, C-290/11 P, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, body 74 a 75 a tam citovaná 

judikatúra). 

30. Keďže článok 101 ods. 3 ZFEÚ možno aplikovať len v prípade, ak sa konštatovalo, že 

bola uzatvorená dohoda, ktorá je zakázaná podľa tohto článku 101, odpoveď Súdneho dvora je 

založená na predpoklade, že táto skutočnosť sa konštatovala. 

31. Ako to uviedla Komisia, na uplatnenie výnimky uvedenej v článku 101 ods. 3 ZFEÚ je 

potrebné, aby boli splnené štyri kumulatívne podmienky stanovené v tomto ustanovení. Dohody 

musia, po prvé, prispievať k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore 

technického alebo hospodárskeho pokroku, po druhé, umožniť spotrebiteľom primeraný podiel 

na z toho vyplývajúcich výhodách, po tretie, nesmú ukladať príslušným podnikateľom 

obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov, a po štvrté, nesmú umožniť 

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

alebo služieb. 

32. Osoba, ktorá sa domáha uplatnenia tohto ustanovenia, musí na základe presvedčivých 

tvrdení a dôkazov preukázať, že boli splnené podmienky potrebné na udelenie výnimky 

(rozsudok GlaxoSmithKline Services a i./Komisia a i., už citovaný, bod 82). 

33. Žalobca v písomných pripomienkach uvádza, že skutočnosť, že cieľom protisúťažnej 

dohody bolo zabrániť inému súťažiteľovi v nelegálnom pôsobení na trhu, lebo nemal 

požadované povolenie, by mala byť dôvodom na uplatnenie výnimky podľa článku 101 ods. 3 

ZFEÚ, lebo taká dohoda podľa nej chráni zdravé súťažné prostredie a jej cieľom v širšom 

zmysle je prispieť k podpore hospodárskeho pokroku podľa tohto ustanovenia.  

34. Treba konštatovať, že S. S. uvádza len jednu zo štyroch kumulatívnych podmienok 

uvedených v článku 101 ods. 3 ZFEÚ. 

35. Hoci by aj bola táto podmienka splnená, nezdá sa, že by predmetný kartel vo veci samej 

spĺňal tri ostatné požadované podmienky a osobitne tretiu z nich, podľa ktorej dohoda nesmie 

ukladať príslušným podnikateľom obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov 

uvedených v prvej podmienke stanovenej v článku 101 ods. 3 ZFEÚ. Aj keby dôvod uvádzaný 

účastníkmi tohto kartelu spočíval v donútení spoločnosti A., a.s., dodržiavať slovenské predpisy, 

títo účastníci mali napriek tomu podať v tejto súvislosti podnet na príslušný orgán, ako je 

uvedené v bode 20 tohto rozsudku, a nemali sami vylúčiť tento konkurenčný podnik z trhu. 

 



Z týchto dôvodov Súdny dvor (desiata komora) rozhodol takto: 

 

1. Článok 101 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že podnik dotknutý 

kartelovou dohodou, ktorej cieľom je obmedziť hospodársku súťaž, údajne pôsobí na 

relevantnom trhu v čase uzatvorenia tejto kartelovej dohody nelegálne, nemá vplyv na otázku, 

či tento kartel predstavuje porušenie tohto ustanovenia.  

2. Článok 101 ods. 1 ZFEU sa má vykladať v tom zmysle, že na konštatovanie dohody 

obmedzujúcej súťaž nie je nevyhnuté preukázať osobné konanie štatutárneho zástupcu podniku 

alebo osobitný súhlas tohto zástupcu v podobe splnomocnenia s konaním svojho zamestnanca, 

ktorý sa zúčastnil na protisúťažnom stretnutí.  

3. Článok 101 ods. 3 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že tento článok sa môže na 

zakázanú dohodu podľa článku 101 ods. 1 ZFEÚ uplatniť len vtedy, ak podnik odvolávajúci sa 

na toto ustanovenie preukáže, že v ňom stanovené štyri kumulatívne podmienky sú splnené. IX. 

 

Odvolací súd aplikujúc výklad úniového práva na základe rozsudku Súdneho dvora 

Európskej únie Desiatej komory zo dňa 07. februára 2013 sp. zn. C-68/12 konštatuje, že 

skutočnosť, či spoločnosť A., a.s., pôsobila v Slovenskej republike v súlade s právnymi 

predpismi alebo nie, nemá vplyv na hodnotenie konania účastníkov ako účastníkov zakázanej 

dohody. Uzavretie dohody obmedzujúcej súťaž je zakázané v každom prípade. 

 

Žalobca podľa tvrdení uvedených v žalobe podal oznámenie týkajúcej sa A., a.s., Národnej 

banke Slovenska dňa 29.04.2008 a oznámenie o trestnej činnosti dňa 16.05.2008. 

 

Z tohto dôvodu súd obranu žalobcu spočívajúcu v tvrdení, že pokiaľ spoločnosť A., a.s., P. 

podnikala na území Slovenskej republiky v rozpore s právnymi predpismi, pretože nemala 

povolenie Národnej banky Slovenska, sa nemohla zúčastňovať hospodárskej súťaže na 

slovenskom devízovom trhu a následne zo strany žalobcu a ďalších podnikateľov, nemohlo dôjsť 

k jej obmedzovaniu, vyhodnotil aj vzhľadom na citované ustanovenie § 3 ods. 2 zákona 

č. 136/2001 Z.z. a závery rozsudku SD EÚ C-68/12 ako irelevantnú. Súd poukazuje pri tom 

najmä na záver rozsudku SD EÚ obsiahnutý v odpovedi na prejudiciálnu otázku č. 1 skutočnosť, 

že podnik dotknutý kartelovou dohodou, ktorej cieľom je obmedziť hospodársku súťaž, údajne 

pôsobí na relevantnom trhu v čase uzatvorenia tejto kartelovej dohody nelegálne, nemá vplyv 

na otázku, či tento kartel predstavuje porušenie článku 101 ZFEÚ (bývalý článok 81 ods. 1 

Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva). 

Účastníkom dohody nič nebránilo zvoliť iné nástroje, ktorými mohli zabrániť činnosti 

spoločnosti A., a.s.,. Spáchanie správneho deliktu (uzavretie dohody obmedzujúcej súťaž) 

nemôže byť dodatočne ospravedlnené snahou zabrániť možnej protiprávnej činnosti. 

Svojpomoc ako ochrana vlastných práv nie je v právnom štáte prípustná. Žalobca sa 

prostredníctvom zakázanej dohody snažil umelo získať prospech v podobe získavania 

zákazníkov spoločnosti A., a.s., ktoré by bez zakázanej dohody nedosiahol. 

Z uvedeného vyplýva, že úlohou odvolacieho súdu je v ďalšom posúdiť, či žalovaný v 

napadnutom rozhodnutí dostatočným spôsobom definoval relevantný trh, a či z právneho i 

skutkového hľadiska postačujúcim spôsobom preukázal, že žalobca sa zúčastnil na karteli 

spôsobom opísaným v napadnutom rozhodnutí a to počas obdobia trvania kartelu tak, ako to 

stanovil žalovaný v druhostupňovom rozhodnutí. 

V tomto prípade bol ako relevantný trh vyšpecifikovaný v správnom konaní trh služieb 

bezhotovostných devízových operácií poskytovaných spotrebiteľom na území Slovenskej 

republiky. Poskytovanie služieb bezhotovostných devízových operácií na území Slovenskej 

republiky je regulované a vykonáva sa prostredníctvom subjektov, ktorým bolo zo strany NBS 

na takúto činnosť udelené povolenie, tzv. devízová licencia v zmysle § 6 zákona č. 202/1995 
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Z.z. devízového zákona. Činnosť, ktorú A., a.s., na území Slovenskej republiky vykonávala 

pozostávala z obchodov s devízovými hodnotami, z poskytovania devízových peňažných služieb, 

ktorých predmetom bol bezhotovostný nákup alebo predaj cudzej meny za určité množstvo 

peňažných prostriedkov v slovenských korunách, od 01.09.2009 v eurách, alebo v cudzej mene 

za spotový kurz, čo možno považovať za devízové obchody v zmysle § 2 devízového zákona. 

 

Definícia trhu je nutná, len ak bez nej nemožno stanoviť cieľ alebo efekt obmedzenia 

súťaže, resp. v prípade paralelnej aplikácie čl. 81 ZES (čl. 101 ZFEÚ) aj zistiť splnenie kritérií 

vplyvu na obchod medzi členskými štátmi. Ide o prípady, kde je nevyhnutné skúmanie 

postavenia dotknutých podnikateľov na trhu, napr. z pohľadu možného uplatnenia pravidla de 

minimis, možnosť posúdenia danej dohody podľa § 6 ods. 3 zákona alebo podľa nariadení o 

blokových výnimkách. V tejto veci žalovaný stanovil, že posudzovaná dohoda môže ovplyvniť 

obchod medzi členskými štátmi. 

 

Tzv. ťažké kartely (čo je i prípad posudzovanej dohody) nespadajú pod pravidlo de minimis 

a tiež ich súťažné orgány neakceptujú (resp. len celkom výnimočne) ako spôsobilé na splnenie 

podmienok podľa § 6 ods. 3 zákona, resp. podľa čl. 81 ods. 3 ZES). Takéto dohody sú zakázané 

už na základe svojho škodlivého cieľa, ktorý v sebe obsahuje minimálne potenciál negatívneho 

dopadu na súťaž, pričom preukazovať skutočné konkrétne dopady na určitý trh nie je pre 

konštatovanie zákazu nutné. Takáto prax bola potvrdená rozhodnutiami Krajského súdu v 

Bratislave napr. vo veci sp. značka 1S 270/2005, ako aj v rozhodnutí Všeobecného súdu EÚ vo 

veci T-25/95. V prípade, ak ide o horizontálne ťažké kartely, za ktoré možno považovať 

predovšetkým cenové dohody, dohody o obmedzení odbytu, dohody o rozdelení trhu, atď. 

vrátane posudzovanej dohody, nie je pre posúdenie zákonnosti konania nevyhnutná a potrebná 

definícia relevantného trhu. Definícia trhu je nevyhnutná, len ak je bez nej nemožné stanoviť 

cieľ alebo efekt obmedzenia súťaže a pri aplikácii čl. 81 ZES aj zistiť splnenie kritéria vplyvu 

na obchod medzi členskými štátmi. V tomto prípade bol na posudzovanú dohodu aplikovaný čl. 

81 ods. 1 písm. c/ Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Správnosť tejto aplikácie 

osvedčil i Súdny dvor Európskej Únie prijatím návrhu Najvyššieho súdu SR na začatie 

prejudiciálneho konania v tejto veci, ktorá mu prináleží v súlade s čl. 267 ZF EÚ t.j. poskytnúť 

odpovede na výklad úniového práva nevyhnutný na aplikáciu v danej veci. 

 

Súd sa stotožnil s definíciou relevantného trhu tak, ako je uvedená v rozhodnutí 

žalovaného. Definovanie trhu nezávisí od preferencií jedného zo subjektov, ktorí na trhu 

pôsobia, ale je dané zastupiteľnosťou z pohľadu užívateľov. Argumentácia žalobcu v tomto 

prípade neobstojí a nie je natoľko právne presvedčivá, aby jej súd mohol priznať právnu 

relevanciu, keďže tovarový trh aj priestorový trh boli definované dostatočne presne. V tomto 

prípade bol definovaný relevantný tovarový trh ako trh služieb bezhotovostných devízových 

operácií (operácií, pri ktorých dochádza ku konverzii meny) poskytovaných spotrebiteľom bez 

ohľadu na objem devízovej transakcie. 

Súd prihliadol i na judikatúru súdov o spôsobe definovania trhu v prípadoch tzv. ťažkých 

kartelov. Pri aplikácii súťažného práva je prípustná definícia, podľa ktorej sa relevantným 

trhom rozumie priestorový a časový súbeh ponuky a dopytu po takom tovare, či už vo forme 

výrobkov alebo služieb, ktorý je z hľadiska uspokojovania potrieb spotrebiteľov týchto výrobkov 

alebo služieb zhodné alebo zastupiteľné. Žalobca poskytuje podľa jeho vyjadrení bezhotovostné 

devízové operácie pre všetkých klientov, pričom rozdiel môže byť len vo výške výmenného kurzu. 

Banky postupujú inak ako podľa kurzového lístka, len v prípade transakcií nad určitý objem 

finančných prostriedkov, keď si so zákazníkmi dohodujú individuálny kurz. Takisto nebankové 

spoločnosti, poskytujúce bezhotovostné devízové operácie, nelimitujú ich poskytovanie len 

určitým kategóriám zákazníkov. Skutočnosť, že A., a.s., uviedla, že za svoju cieľovú skupinu 
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považuje malých a stredných podnikateľov, resp. preferuje malých a stredných podnikateľov, 

neznamená, že definícia trhu by mala byť iná. Služby A., a.s., mohol využiť ktokoľvek, kto mal 

o jej služby záujem aj tzv. veľké spoločnosti. 

 

Priestorový relevantný trh vymedzuje územie, na ktorom sú súťažné podmienky také 

homogénne, že toto územie môže byť odčlenené od území s odlišnými súťažnými podmienkami. 

Z preskúmavaných rozhodnutí vyplýva, že priestorový relevantný trh bol v tejto veci vymedzený 

územím Slovenskej republiky. 

 

Pokiaľ žalobca namietal nedostatočne vymedzenie skutku vo výroku napadnutého 

rozhodnutia z hľadiska miesta protiprávneho konania, dospel súd k záveru, že uvedené bolo 

vymedzené dostatočne a to jednak na začiatku miestom stretnutia podnikateľov v Bratislave a 

počas trvania dohody už vyššie uvedeným vymedzením priestorového relevantného trhu. 

Teritoriálne vymedzenie konania nie je všeobecne v judikatúre najvyššieho súdu vyžadované 

ako nevyhnutná súčasť rozhodnutia správneho orgánu o uložení sankcie. 

Na podklade uvedeného senát najvyššieho súdu konštatuje, že žalobca dôkazné bremeno 

na vyvrátenie domnienky o nesprávnom určení relevantného trhu neuniesol, keďže limitom 

súdneho prieskumu je zákonnosť a z tohto dôvodu potom možno dospieť k jedinému záveru, že 

preskúmavané rozhodnutie žalovaného bolo vydané v súlade so zákonom. 

Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia. Správna úvaha predstavuje 

ponechanie možnosti správnemu orgánu v rámci určitého tolerančného pásma formulovať 

svoje závery autonómne. Práve tolerančno – úvahové pásmo obmedzuje súd pri súdnom 

prieskume. Na vstup do tohto pásma by mal žalobca jednoznačne vyvrátiť právne východiská 

žalovaného správneho orgánu, pretože pre zrušenie rozhodnutia žalovaného nepostačuje, keď 

vec zostáva v polohe rovnako závažných argumentov (bližšie pozri rozsudok Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky sp. značka 3Sžhuv/5/2008). 

 

Z ustálenej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky možno rovnako vyvodiť, že 

rozhodovanie o určitých otázkach je predmetom správneho uváženia a preto súdu neprislúcha, 

aby nad rámec vlastných právomocí vlastnou úvahou nahrádzal toto oprávnenie správneho 

orgánu, pretože by neoprávnene vstupoval do právomoci orgánu exekutívy, ktorá mu 

neprináleží. Všeobecné súdy musia preskúmať správne uváženie z pohľadu, či nevybočilo z 

medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Ak zistia, že je v súlade s pravidlami logického 

uvažovania, ak podmienky takej úvahy boli zistené riadnym procesným postupom, potom súdy 

nemôžu z tých istých skutočností vyvodzovať iné, alebo aj opačné závery, lebo by tým zasiahli 

do správneho uváženia príslušného správneho orgánu. 

Za súladnú s právnym poriadkom nemožno podľa senátu Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky považovať takú obranu žalobcu proti neprimeraným rizikám na trhu, ktorá spočívala 

i v snahe vyhnúť sa obchodovaniu so spoločnosťou A., a.s., a to uzavretím zakázanej dohody o 

spoločnom postupe voči tejto spoločnosti. Uvedenú skutočnosť nemožno podľa súdu ani 

kvalifikovať ako poľahčujúcu okolnosť pri stanovení výšky pokuty v tejto veci. 

 

Odvolací súd prihliadol i na skutočnosť, že žalobca nepreukázal, že počas sporného 

obdobia otvorene prejavil svoj záujem nezúčastniť sa na karteli resp. v ňom nepokračovať 

/napr. výzvou na znovuotvorenie účtov pre spoločnosť A., a.s./. V tejto súvislosti upozorňuje 

senát najvyššieho súdu, že článok 81 ods. 1 Zmluvy /teraz čl. 101 ods. 1 ZFEÚ/ sa uplatní vtedy, 

keď existuje zhoda vôle najmenej dvoch strán, ktorej forma nie je podstatná, pokiaľ je verným 

vyjadrením tejto vôle /pozri aj rozsudok Súdu prvého stupňa – teraz Všeobecný súd EÚ, z 26. 

októbra 2000, Bayer /Komisia, T-41/96, Zb. s. 11-3383, body 66 až 69). Preto v prípade 

nedostatku dôkazov spôsobilých priamo preukázať dĺžku trvania porušenia je žalovaný povinný 



predložiť aspoň dôkazy, ktoré súvisia so skutočnosťami dostatočne blízkymi z hľadiska času 

tak, aby bolo možné dôvodne pripustiť, že toto porušenie trvalo nepretržite medzi dvoma 

stanovenými dátumami. Aj keď obdobie medzi dvoma prejavmi určitého protisúťažného 

správania predstavuje relevantné kritérium na stanovenie nepretržitej povahy porušenia, nič to 

nemení na tom, že otázku je potrebné preskúmať v kontexte fungovania daného kartelu. 

S poukazom na uvedené dospel najvyšší súd k záveru, že rozhodnutie žalovaného je 

preskúmateľné, obsahuje dostatok dôvodov preukazujúcich jeho zákonnosť, keďže bol 

dostatočne zistený skutkový stav veci a z neho vyvodený správny právny záver. Nebolo preto 

zistené porušenie zákona v postupe a v rozhodovaní žalovaného. 

Podľa § 38 ods. 1 zákona č 136/2001 Z.z. za porušenie ustanovení § 4 ods. 1, § 8 ods. 6, § 

10 ods. 9, § 25 ods. 5 a § 29 ods. 5 uloží úrad podnikateľovi pokutu do 10% obratu podľa § 10 

ods. 3 za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie a podnikateľovi, ktorý za predchádzajúce 

uzavreté účtovné obdobie dosiahol obrat do 330 eur alebo ktorý nemal žiadny obrat, alebo 

podnikateľovi, ktorého obrat nemožno vyčísliť, pokutu do 330 000 eur. 

Podľa § 38 ods. 10 zákona č. 136/2001 Z.z. (v znení rozhodujúcom pre posúdenie veci) 

úrad pri ukladaní pokuty posudzuje závažnosť a dĺžku trvania porušovania ustanovení tohto 

zákona, porušovania ustanovení osobitného predpisu (5b - čl. 81 a 82 Zmluvy o založení 

Európskeho spoločenstva) alebo porušovania podmienky, povinnosti alebo záväzku uloženého 

rozhodnutím úradu. Úrad pri posudzovaní závažnosti porušovania berie do úvahy jeho povahu, 

skutočný dopad na trh a tam, kde je to účelné, veľkosť relevantného trhu. Okrem týchto kritérií 

úrad pri ukladaní pokuty berie do úvahy aj iné skutočnosti, najmä opakované porušovanie tým 

istým podnikateľom, odmietnutie podnikateľa spolupracovať s úradom, postavenie podnikateľa 

ako vodcu alebo iniciátora porušovania, získanie majetkového prospechu v dôsledku 

porušovania alebo neplnenia dohody obmedzujúcej súťaž v praxi. 

Žalovaný pri určovaní výšky pokuty pristúpil ku každému účastníkovi dohody individuálne, 

skúmal všetky okolnosti spáchaného správneho deliktu, svoje závery uviedol v odôvodnení 

napadnutého rozhodnutia a vysporiadal sa aj s výškou pokuty uloženej žalobcovi. Úrad pri 

určení výšky pokuty postupoval podľa ustanovení zákona č. 136/2001 Z.z., ale aj v súlade s 

Metodickým pokynom úradu o postupe pri určovaní pokút v prípadoch zneužívania 

dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž, zverejneným na webovej stránke 

úradu. Podľa metodického pokynu úrad vychádza na účely výpočtu pokuty z relevantného 

obratu podnikateľa, určením základnej sumy pokuty ako percenta na základe závažnosti a 

vynásobením tejto sumy počtom rokov porušovania. Následne pri výpočte dochádza k 

číselnému zohľadneniu priťažujúcich a poľahčujúcich okolností (ak v posudzovanom prípade 

nastali) v zmysle ust. § 38 ods. 10 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Napokon úrad 

zohľadni, či takto vyčíslená pokuta nepresahuje 10% z celkového relevantného obratu 

podnikateľa. 

Konečná pokuta uložená žalobcovi je vo výške 0,9% z jeho celkového obratu a minimálne 

percento z jeho čistého zisku. Zároveň uložená sankcia bola vo výške zodpovedajúcej 

zákonnému rozpätiu stanovenému pre relevantný obrat služieb.  

Podľa Ústavy Slovenskej republiky, jej zákonov a medzinárodných dohôd patrí ochrana 

fyzickým osobám a právnickým osobám, ak konajú v súlade so zákonom. Ak účastník 

protiprávnym spôsobom vytvoril faktický stav odporujúci zákonu a to konaním so znakmi 

svojvôle, je z ústavného hľadiska vylúčené, aby takto protizákonne vytvorenému stavu bola 

poskytnutá ústavná či zákonná ochrana. 

Vzhľadom na uvedené Najvyšší súd Slovenskej republiky vyhodnotil námietky žalovaného 

uvedené v podanom odvolaní ako dôvodné a také, ktoré mohli ovplyvniť posúdenie danej veci, 

preto rozsudok Krajského súdu v Bratislave zmenil tak, že žalobu ako nedôvodnú zamietol. 

 



ELEVATORS AND ESCALATORS17, 18,19 

 

Tento prípad sa týkal spoločností Kone, Otis, Schindler a ThyssenKrupp, ktoré sa zúčastnili na 

karteloch týkajúcich sa montáže a údržby výťahov a eskalátorov v štyroch členských štátoch 

(v Belgicku, Nemecku, Luxembursku a Holandsku). Tento kartel trval minimálne od 80. rokov 

20. st. a vo veľkom rozsahu. Cieľom dohody uvedených spoločností bolo rozdeliť trh s výťahmi 

a eskalátormi a zabezpečiť vybranému podniku vyššiu cenu v porovnaní s cenou, ktorú by bolo 

možné uplatniť za obvyklých podmienok hospodárskej súťaže. Podľa zistení Komisie, všetky 

štyri kartely vykazovali niektoré spoločné znaky, ako napríklad: 

- KONE, Otis, Schindler a ThyssenKrupp boli účastníkmi porušení vo všetkých štyroch 

členských štátoch,  

- kartely sa týkali rovnakých výrobkov a služieb vo všetkých príslušných členských štátoch 

okrem Nemecka, kde podľa vedomosti Komisie služby neboli priamo predmetom kartelových 

dohôd,  

- zodpovední vedúci zamestnanci zúčastnených dcérskych spoločností (zúčastnených aj na 

karteloch) boli niekedy súbežne alebo jednotlivo zodpovední za niekoľko členských štátov,  

- časové obdobia porušení vyšetrovaných Komisiou sa vo veľkej miere prekrývali, aj keď nie 

vždy bolo ich celkové trvanie rovnako dlhé,  

- metóda prideľovania projektov týkajúcich sa predaja a inštalácie výťahov a eskalátorov bola 

veľmi podobná, niekedy rovnaká vo viacerých a v niektorých prípadoch vo všetkých 

príslušných členských štátoch (napríklad pokiaľ ide o zásady upravujúce trh a delenie 

zákazníkov, zachovávanie „statusu quo“ pri rozdelení trhu, štruktúry stretnutí, kompenzačné 

schémy, používanie zoznamu projektov atď.),  

metóda prideľovania projektov na predaj a inštaláciu výťahov a eskalátorov prostredníctvom 

takzvaných zoznamov projektov bola podobná alebo identická vo všetkých príslušných 

členských štátoch okrem Holandska, kde Komisia nemá žiadnu informáciu o použití zoznamov 

projektov,  

- metóda prideľovania projektov týkajúcich sa údržby a modernizácie bola veľmi podobná, 

niekedy až identická v Belgicku, Luxembursku a Holandsku (napríklad zásady upravujúce 

delenie zákazníkov, získavanie a spravovanie kontaktov, komunikačné metódy medzi 

spoločnosťami a kompenzačné schémy).  Postupom kartelu došlo k narušeniu trhu a najmä 

k narušeniu vývoja cien, ktorý by nastal za podmienok efektívnej súťaže.  Za toto konanie im 

Európska komisia uložila 21. februára 2007 pokutu v celkovej výške 992 miliónov eur 

(potvrdené rozsudkom SD EÚ z r. 2014). Predmetom sporu v tomto konaní je posúdenie nároku 

na náhradu škody spôsobenej existenciou predmetného kartelu, v dôsledku ktorého došlo 

k narušeniu súťaže ako aj vývoja cien v porovnaní s vývojom, ku ktorému by došlo v prípade 

neexistencie kartelu. Žalobcom v danej veci je Spolková krajina Horné Rakúsko a štrnásť 

ďalších subjektov. Na rozdiel od ostatných štrnástich subjektov spolková krajina Horné 

Rakúsko vo veci samej však neuvádza, že škodu utrpela priamo alebo nepriamo ako 

nadobúdateľ výrobkov dotknutých predmetných kartelom, ale ako verejný subjekt poskytujúci 

dotácie. Na podporu svojho návrhu spolková krajina Horné Rakúsko tvrdila, že v rámci svojho 

rozpočtu určeného na podporu bytovej výstavby počas obdobia, ktorého sa týka predmetný 

kartel, poskytla viacerým osobám, na základe právnych predpisov o pomoci na výstavbu bytov, 

stimulačné úvery určené na financovanie projektov výstavby vo výške určitých percent 

 
17 Rozhodnutie Komisie z 21. februára 2007 vo veci Elevators and Escalators, COMP/E-1/39.406 (2008/C 

75/10) 
18 Rozsudok Súdneho dvora z 5. júna 2014 vo veci Elevators and Escalators, C-557/12, ECLI: EU:C:2014:1317 
19 Rozsudok Súdneho dvora z 12. decembra 2019 vo veci Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, 

Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH v Land Oberösterreich a i., 

C-435/18, ECLI:EU:C:2019:1069 



z celkových stavebných nákladov. Príjemcovia týchto úverov mali tak možnosť mať 

výhodnejšie finančné podmienky z dôvodu uplatnenej percentuálnej sadzby, ktorá je nižšia než 

tá trhovo obvyklá. Spolková krajina Horné Rakúsko v podstate tvrdila, že náklady súvisiace 

s inštaláciou výťahov zahrnuté do celkových nákladov na výstavbu zaplatené uvedenými 

príjemcami boli v dôsledku predmetného kartelu vyššie. To malo za následok, že tento subjekt 

bol nútený poskytnúť vyšší úver. Ak by predmetný kartel neexistoval, spolková krajina Horné 

Rakúsko by poskytla nižší úver a mohla by rozdiel investovať do štátnych dlhopisov za 

priemernú úrokovú sadzbu. Spolková krajina Horné Rakúsko na základe týchto dôvodov 

požadovala, aby sa spoločnostiam Kone, Otis, Schindler a ThyssenKrupp uložila povinnosť 

zaplatiť sumu konkrétne zodpovedajúcu tejto strate na úrokoch zvýšenú o úroky. 

 

 Z odôvodnenia rozhodnutia: 

 

(20) Vnútroštátny súd sa svojou otázkou položenou v prejudiciálom konaní v podstate 

pýta, či sa článok 101 ZFEÚ má vykladať v tom zmysle, že osoby, ktoré na trhu dotknutom 

kartelom nepôsobia ako dodávateľ ani ako nadobúdateľ, ktoré však vo forme stimulačných 

úverov poskytli nadobúdateľom výrobkov ponúkaných na tomto trhu dotácie, môžu požadovať, 

aby sa podnikom zúčastneným na tomto karteli uložila povinnosť nahradiť škodu, ktorú utrpeli 

z dôvodu, že vzhľadom na to, že suma týchto dotácií bola vyššia, než by bola pri neexistencii 

uvedeného kartelu, tieto osoby nemohli tento rozdiel použiť na iné, lukratívnejšie účely. 

(21) V tejto súvislosti treba pripomenúť, že článok 101 ods. 1 ZFEÚ vyvoláva priame 

účinky vo vzťahoch medzi jednotlivcami a zakladá dotknutým osobám práva, ktoré sú 

vnútroštátne súdy povinné ochraňovať. 

(22) Úplná účinnosť článku 101 ZFEÚ, a najmä potrebný účinok zákazu uvedeného 

v jeho odseku 1 by boli spochybnené, ak by sa akákoľvek osoba nemohla domáhať náhrady 

škody, ktorá jej bola spôsobená zmluvou alebo správaním spôsobilým obmedziť alebo skresliť 

hospodársku súťaž). 

(23) Každá osoba má teda právo domáhať sa náhrady spôsobenej škody, ak existuje 

príčinná súvislosť medzi uvedenou škodou a kartelovou dohodou alebo postupom zakázaným 

článkom 101 ZFEÚ. 

(24) Právo akejkoľvek osoby domáhať sa náhrady takejto škody totiž posilňuje 

operatívnosť pravidiel Únie v oblasti hospodárskej súťaže a svojou povahou odrádza od často 

utajených dohôd alebo postupov, ktoré môžu obmedziť alebo skresliť hospodársku súťaž, čím 

prispieva k zachovaniu účinnej hospodárskej súťaže v Európskej únii. 

(25) V tejto súvislosti a osobitne v oblasti práva hospodárskej súťaže vnútroštátne 

pravidlá týkajúce sa podmienok výkonu práva domáhať sa náhrady škody vyplývajúcej z kartelu 

alebo postupu zakázaného článkom 101 ZFEÚ, nesmú ohrozovať účinné uplatňovanie tohto 

ustanovenia. 

(26) Právo členských štátov tak musí osobitne zohľadňovať cieľ sledovaný článkom 101 

ZFEÚ, ktorým je zabezpečiť účinnú a neskreslenú hospodársku súťaž na vnútornom trhu, ako 

aj ceny stanovené na základe slobodnej hospodárskej súťaže. Na zabezpečenie tejto účinnosti 

práva Únie Súdny dvor rozhodol, ako je uvedené v bode 23 tohto rozsudku, že vnútroštátna 

právna úprava musí každému priznávať právo požiadať o náhradu vzniknutej škody. 

(27) Ďalej treba totiž zdôrazniť, že zaručenie úplného a potrebného účinku článku 101 

ZFEÚ, ako aj ochrana pred nepriaznivými dôsledkami porušenia pravidiel hospodárskej súťaže 

by boli výrazne ohrozené, ak by sa možnosť domáhať sa náhrady škody vyplývajúcej z kartelu, 

obmedzovala len na dodávateľov a nadobúdateľov na trhu dotknutom kartelom. Takýmto 

spôsobom by sa totiž veľký počet potenciálnych obetí systematicky vylúčil z možnosti domáhať 

sa náhrady škody. 



(28) Spolková krajina Horné Rakúsko vo veci samej uvádza, že neutrpela škodu ako 

nadobúdateľ výrobkov dotknutých predmetných kartelom, ale ako verejný subjekt poskytujúci 

dotácie. Poskytuje totiž tretím osobám stimulačné úvery s nižšou než trhovou úrokovou 

sadzbou. Vzhľadom na to, že výška úverov je spojená s nákladmi na stavbu, sa spolková krajina 

Horné Rakúsko domnieva, že jej vznikla škoda, keďže výška úverov – a v dôsledku toho suma 

finančnej pomoci, ktorá sa poskytla za zvýhodnenú úrokovú sadzbu – bola vyššia než suma 

úverov, ktorá by bola poskytnutá v prípade neexistencie kartelu. 

(29) Žalobkyne vo veci samej však v podstate odmietajú právo, ktoré má spolková 

krajina Horné Rakúsko, žiadať náhradu škody, o ktorej tvrdí, že jej vznikla, z dôvodu, že táto 

škoda nemá dostatočnú súvislosť s cieľom ochrany sledovaným článkom 101 ZFEÚ, a teda 

nemôže viesť k jej náhrade. 

(30) Ako však vyplýva z bodov 22 až 25, 26 a 27 tohto rozsudku, akákoľvek škoda, ktorá 

má príčinnú súvislosť s porušením článku 101 ZFEÚ, musí byť spôsobilá viesť k jej náhrade 

s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie článku 101 ZFEÚ a zachovať potrebný účinok tohto 

ustanovenia. 

(31) Pokiaľ účastníci kartelu nie sú povinní nahradiť všetky škody, ktoré by mohli 

spôsobiť, nie je v tejto súvislosti nevyhnutné, ako to v podstate poznamenala generálna 

advokátka v bode 84 svojich návrhov, aby škoda, ktorá vznikla dotknutej osobe, mala okrem 

toho špecifickú súvislosť s „cieľom ochrany“ sledovaným článkom 101 ZFEÚ. 

(32) V dôsledku toho osoby, ktoré na trhu dotknutom kartelom nepôsobia ako dodávateľ 

ani ako nadobúdateľ, musia mať možnosť požadovať náhradu škody vyplývajúcu zo skutočnosti, 

že z dôvodu tohto kartelu museli poskytnúť vyššie dotácie, ako keby uvedený kartel neexistoval, 

a nemohli tento rozdiel ďalej investovať do lukratívnejších projektov. 

(33) Prislúcha však vnútroštátnemu súdu určiť, či spolková krajina Horné Rakúsko 

v prejednávanej veci utrpela takú konkrétnu škodu tým, že najmä overí, či tento orgán mal alebo 

nemal možnosť uskutočniť lukratívnejšie investície, a v prípade kladnej odpovede, či tento 

orgán predloží dôkazy potrebné na preukázanie existencie príčinnej súvislosti medzi touto 

škodou a predmetným kartelom. 

(34) Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy treba na položenú otázku odpovedať tak, 

že článok 101 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že osoby, ktoré na trhu dotknutom kartelom 

nepôsobia ako dodávateľ alebo nadobúdateľ, ktoré však vo forme stimulačných úverov poskytli 

nadobúdateľom výrobkov ponúkaných na tomto trhu dotácie, môžu požadovať, aby sa 

podnikom zúčastneným na tomto karteli uložila povinnosť nahradiť škody, ktoré utrpeli 

z dôvodu, že vzhľadom na to, že suma týchto dotácií bola vyššia, než by bola pri neexistencii 

uvedeného kartelu, tieto osoby nemohli tento rozdiel použiť na iné, lukratívnejšie účely. 

 

  

 

 

 

2.2 OTÁZKY A ÚLOHY 

1. Naštudujte si rozhodnutia vo veci AKCENTA. 

a) Vykonajte analýzu tohto kartelu z hľadiska jeho charakteristiky (forma, obsah, cieľ, 

štruktúra trhu) 

b) Čo bolo obsahom obrany kartelistov v danej veci? Bola konzistentná? Vyjadrite sa k jej 

relevantnosti, a to aj s ohľadom na rozsudok Súdneho dvora. 

c) Čo je to inštitút amicus curiae, kde je právne zakotvený a ktorá inštitúcia ho v tomto prípade 

využila a ktorá realizovala? 

d) Boli v danom prípade splnené podmienky pre uplatnenie výnimky z kartelového zákazu? 



Odpoveď zdôvodnite. 

 

2. Naštudujte si rozhodnutia vo veci ESCALATORS AND ELEVATORS. 

a) Vykonajte analýzu tohto kartelu z hľadiska jeho charakteristiky (forma, obsah, cieľ, 

štruktúra trhu),  

b) Čo je to bid rigging a v akej podobe sa prejavil v tomto prípade? 

c) Musí byť subjekt, ktorých si od kartelistov uplatňuje náhradu škody spôsobenej ich 

protisúťažným konaním, v postavení ich dodávateľa alebo odberateľa? Odpoveď 

zdôvodnite. 

 

3.  

4.  

  



3 ZNEUŽITIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA 

Generálna klauzula: článok 102 Zmluvy o fungovaní EÚ 
 

Akékoľvek zneužívanie dominantného postavenia na vnútornom trhu či jeho podstatnej časti 

jedným alebo viacerými podnikateľmi sa zakazuje ako nezlučiteľné s vnútorným trhom, ak sa 

tým môže ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi.  

 

Takéto zneužívanie môže zahŕňať najmä:  

 

a) priame alebo nepriame vynucovanie neprimeraných nákupných alebo predajných cien alebo 

iných obchodných podmienok;  

b) obmedzovanie výroby, odbytu alebo technického rozvoja na úkor spotrebiteľov;  

c) uplatňovanie nerovnakých podmienok voči obchodným partnerom pri rovnakých 

plneniach, čím ich v hospodárskej súťaži znevýhodňujú;  

d) podmieňovanie uzatvárania zmlúv prijatím dodatočných záväzkov, ktoré svojou povahou 

alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom týchto zmlúv.  
 

ASTRAZENECA
20 

 

AstraZeneca AB a AstraZeneca plc patria do farmaceutickej skupiny (ďalej len „AZ“), 

ktorá na celosvetovej úrovni vykonáva činnosť v odvetví objavovania, vývoja a obchodovania 

s farmaceutickými výrobkami. Jej činnosti v tejto oblasti sa sústreďujú najmä gastrointestinálne 

ťažkosti. V tejto súvislosti je jeden z hlavných výrobkov, s ktorými AZ obchoduje, známy pod 

menom „Losec“, čo je obchodné označenie používané na väčšine európskych trhov. Tento liek 

na báze omeprazolu, ktorý sa používa na liečbu gastrointestinálnych ochorení spojených 

s hyperaciditou a osobitne na proaktívne spomaľovanie vylučovania žalúdočných kyselín, bol 

prvým výrobkom na trhu, ktorý pôsobil priamo na protónovú pumpu, to znamená na špecifický 

enzým vnútri parietálnych buniek pozdĺž steny žalúdka, ktorý pumpuje kyselinu do žalúdka. 

Dňa 12. mája 1999 spoločnosti Generics (UK) Ltd a Scandinavian Pharmaceuticals Generics 

AB podali Komisii sťažnosť, ktorou namietali voči správaniu AZ, ktorého cieľom bolo zabrániť 

im uviesť generické verzie omeprazolu na určitý počet trhov v rámci Európskeho 

hospodárskeho priestoru (EHP). Sporným rozhodnutím Komisia konštatovala, že AstraZeneca 

AB a AstraZeneca plc sa dopustili dvoch zneužití dominantného postavenia, čím porušili 

článok 82 ES a článok 54 Dohody o EHP. Prvé zneužitie spočívalo v predložení súboru 

klamlivých vyhlásení patentovým úradom v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Holandsku, 

Spojenom kráľovstve a Nórsku, ako aj pred vnútroštátnymi súdmi v Nemecku a Nórsku. 

Komisia v tejto súvislosti usúdila, že tieto vyhlásenia boli súčasťou celkovej stratégie 

zameranej na udržiavanie výrobcov generických výrobkov mimo trhu získavaním alebo 

udržiavaním DOO pre omeprazol, na ktoré AZ nebola oprávnená alebo na ktoré bola oprávnená 

iba na kratšie obdobie. V rámci tohto prvého zneužitia rozlišovala dve fázy, z ktorých prvá sa 

týkala vyhlásení podaných pri zasielaní pokynov patentovým zástupcom 7. júna 1993, 

prostredníctvom ktorých boli podané žiadosti o DOO v siedmich členských štátoch, a druhá sa 

vzťahovala na vyhlásenia podané neskôr pred viacerými vnútroštátnymi patentovými úradmi 

a súdmi. Druhé zneužitie spočívalo v podaní návrhov na zrušenie PUT pre kapsuly Losec 

v Dánsku, vo Švédsku a v Nórsku v spojení so stiahnutím kapsúl Losec z trhu a uvedením 

tabliet Losec MUPS („Multiple Unit Pellet System“; systém tabliet viacerých jednotiek) na trh 

 
20 Rozsudok Súdneho dvora  zo 6. decembra  2012 vo veci AstraZeneca AB a AstraZeneca plc v Európska 

komisia, C-457/10, ECLI:EU:C:2012:770 



v týchto troch štátoch. Podľa Komisie mali tieto úkony zabezpečiť, aby výrobcovia generického 

omeprazolu nemohli využiť skrátené konanie stanovené v článku 4 treťom odseku bode 8 

písm. a) bode iii) smernice 65/65, a mali okrem toho za následok to, že súbežným dovozcom 

v tejto súvislosti hrozila strata ich súbežných povolení. Odvolateľkám predovšetkým vytýkala 

strategickú implementáciu regulačného rámca s cieľom umelo chrániť pred konkurenciou 

výrobky, ktoré už neboli chránené patentom a pri ktorých uplynula lehota výlučnosti údajov. 

Za tieto dve porušenia Komisia uložila odvolateľkám spoločne a nerozdielne pokutu vo výške 

46 miliónov eur a samostatne spoločnosti AstraZeneca AB pokutu vo výške 14 miliónov eur. 

 

Z odôvodnenia rozhodnutia: 

 

(62) predloženie klamlivých informácií orgánom verejnej moci, ktoré ich mohli uviesť 

do omylu a v dôsledku toho umožniť priznanie výhradného práva, na ktoré podnik nemá nárok 

alebo na ktoré má nárok na kratšiu dobu, je postupom, ktorý nie je súčasťou hospodárskej 

súťaže na základe kvality, a je preto zneužitím dominantného postavenia. 

(63) Z objektívnej povahy pojmu zneužitie vyplýva, že klamlivú povahu vyhlásení 

predložených orgánom verejnej moci treba posúdiť na základe objektívnych skutočností a že 

preukázanie úmyselnej povahy správania a zlej viery podniku v dominantnom postavení sa 

nevyžaduje, môže však predstavovať relevantnú okolnosť. 

(74) Z ustálenej judikatúry vyplýva, že pojem „zneužitie“ je objektívnym pojmom, ktorý 

sa týka správania podniku v dominantnom postavení, ktoré môže ovplyvniť štruktúru trhu, kde 

je práve z dôvodu prítomnosti takéhoto podniku úroveň hospodárskej súťaže už oslabená, 

pričom dôsledkom takéhoto správania je bránenie zachovaniu existujúcej úrovne hospodárskej 

súťaže na trhu alebo rozvoju tejto hospodárskej súťaže použitím iných prostriedkov, ako sú tie, 

ktorými sa vedie obvyklá súťaž výrobkov alebo služieb na základe plnení hospodárskych 

subjektov. 

(75) Z toho vyplýva, že článok 82 ES zakazuje dominantnému podniku, aby vylúčil 

konkurenciu a posilňoval svoje postavenie pomocou iných prostriedkov, ako sú tie, ktoré patria 

do rámca hospodárskej súťaže na základe kvality. 

(76) Vzhľadom na tvrdenia predložené odvolateľkami na podporu ich tretieho 

odvolacieho dôvodu treba preskúmať, či Všeobecný súd nesprávne vyložil pojem „hospodárska 

súťaž na základe kvality“ tým, že správanie vytýkané v rámci prvého zneužitia považoval za 

správanie, ktoré nie je súčasťou takejto hospodárskej súťaže. 

(93) Treba však konštatovať, že nemenné a priamočiare správanie AZ, ktoré sa 

vyznačovalo tým, že patentovým úradom sa predkladali silne klamlivé vyhlásenia, ako aj 

zjavným nedostatkom transparentnosti, najmä pokiaľ ide o existenciu francúzskeho 

technického povolenia, ktorým sa AZ úmyselne pokúšala uviesť patentové úrady a súdy do 

omylu, aby si čo najdlhšie udržala monopol na trhu IPP, nepatrí do hospodárskej súťaže na 

základe kvality. 

(105) Všeobecný súd v prejednávanej veci skúmal, či vzhľadom na kontext, v ktorom bol 

príslušný postup realizovaný, mohol tento postup viesť orgány verejnej moci k nenáležitému 

vytvoreniu regulačných prekážok hospodárskej súťaže napríklad protiprávnym udelením 

výhradného práva v jeho prospech. V tejto súvislosti usúdil, že obmedzená voľná úvaha 

orgánov verejnej moci alebo neexistencia ich povinnosti preskúmať presnosť alebo pravdivosť 

oznámených informácií môžu predstavovať relevantné skutočnosti, ktoré treba zohľadniť na 

účely určenia, či je dotknutý postup spôsobilý viesť k vzniku regulačných prekážok 

hospodárskej súťaže. 

(106) Toto preskúmanie Všeobecného súdu nijako nevychádza z ponímania, podľa 

ktorého dotknutý postup údajne predstavuje „zneužitie vlastného druhu“ bez ohľadu na jeho 

protisúťažný účinok. Naopak, Všeobecný súd v bode 377 napadnutého rozsudku výslovne 



zdôraznil, že vyhlásenia smerujúce k neoprávnenému získaniu výhradných práv predstavujú 

zneužitie, iba ak sa vzhľadom na objektívny kontext, v ktorom sú podané, preukázalo, že tieto 

vyhlásenia môžu skutočne viesť orgány verejnej moci k tomu, aby priznali požadované 

výhradné práva. 

(107) V prejednávanej veci išlo o takýto prípad, čo je okrem iného potvrdené 

skutočnosťou, že klamlivé vyhlásenia AZ jej skutočne umožnili získanie buď DOO, na ktoré 

nebola oprávnená, ako to bolo v prípade Nemecka, Fínska a Nórska, alebo DOO, na ktoré bola 

oprávnená len na kratšiu dobu, ako to bolo v prípade Belgicka, Luxemburska, Holandska 

a Rakúska. 

(112) Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že hoci sa postup podniku v dominantnom 

postavení nemôže považovať za zneužitie, ak nenastal ani najmenší protisúťažný účinok na trhu, 

tomu nevyžaduje sa, aby bol takýto účinok nevyhnutne konkrétny, pretože stačí aj preukázanie 

potenciálneho protisúťažného účinku. 

(115) Pri svojom posudzovaní prvého z týchto dôvodov založeného na nesprávnom 

právnom posúdení Všeobecný súd najprv v bodoch 666 až 669 uvedeného rozsudku uviedol, že 

po uplynutí lehoty výlučnosti šiestich alebo desiatich rokov začínajúcej vydaním prvého PUT 

už smernica 65/65 nepriznávala držiteľovi originálneho lieku výhradné právo využívať výsledky 

farmakologických, toxikologických a klinických testov založené v spise. Naproti tomu 

umožňovala, aby vnútroštátne orgány zohľadnili tieto informácie na účely vydania PUT pre 

v podstate podobné výrobky v rámci skráteného konania upraveného v článku 4 treťom odseku 

bode 8 písm. a) bode iii) tejto smernice. Táto voľba normotvorcu vyplýva z vyváženia záujmov 

na jednej strane inovačných podnikov a na druhej strane výrobcov v podstate podobných 

výrobkov, ako aj zo záujmu predísť opakovaniu testov na ľuďoch alebo zvieratách, ktoré nie sú 

potrebné. 

(116) Všeobecný súd pripomenul, že Súdny dvor vo svojom rozsudku zo 16. októbra 

2003, AstraZeneca (C-223/01, Zb. s. I-11809, body 49 až 54), dospel k záveru, že záujem 

súvisiaci s ochranou verejného zdravia vyžaduje na to, aby bolo možné o žiadosti o vydanie 

PUT pre generický liek rozhodovať v skrátenom konaní upravenom v uvedenom ustanovení, 

aby PUT pre referenčný liek bolo ešte stále platné v dotknutom členskom štáte v čase podania 

tejto žiadosti, a teda bráni využitiu skráteného konania po zrušení PUT pre referenčný liek. 

(129) Treba konštatovať, že vypracovanie stratégie podnikom, hoci aj v dominantnom 

postavení, ktorej cieľom je, aby bolo minimalizované zhoršenie jeho predaja a aby bol schopný 

čeliť konkurencii generických výrobkov, je legitímne a predstavuje súčasť obvyklej 

hospodárskej súťaže, pokiaľ sa plánované správanie neodchyľuje od postupov, ktoré sú 

súčasťou hospodárskej súťaže na základe kvality, z ktorej môžu mať prospech spotrebitelia. 

(130)  Súčasťou takejto hospodárskej súťaže však nie je správanie, ako je to, ktoré sa 

vytýka v rámci druhého zneužitia, spočívajúce v zrušení, a to bez objektívneho dôvodu a po 

uplynutí doby platnosti výhradného práva využívať výsledky farmakologických, toxikologických 

a klinických testov priznaného smernicou 65/65, PUT pre kapsuly Losec v Dánsku, vo Švédsku 

a v Nórsku, prostredníctvom ktorých sa AZ snažila zamedziť uvedeniu generických výrobkov 

a súbežným dovozom. 

(131) V tejto súvislosti treba predovšetkým konštatovať, že správanie, ktoré malo okrem 

iného zabrániť výrobcom generických výrobkov, aby uplatnili svoje právo využiť výsledky 

uvedených testov, nemalo po uplynutí obdobia výhradnosti uvedeného vyššie nijaký základ 

v oprávnenej ochrane investície, ktorá je súčasťou hospodárskej súťaže na základe kvality, 

práve preto, lebo AZ už podľa smernice 65/65 nemala výhradné právo využívať tieto výsledky. 

(132) Okrem toho okolnosť, ktorú uvádzajú odvolateľky, že AZ bola v zmysle smernice 

65/65 oprávnená požiadať o zrušenie svojich PUT pre kapsuly Losec, nie je nijako spôsobilá 

vyňať toto správanie zo zákazu stanoveného v článku 82 ES. Protiprávnosť zneužívajúceho 

správania z pohľadu článku 82 ES totiž nesúvisí s jeho súladom alebo nesúladom s inými 



právnymi normami, ale zneužitia dominantného postavenia spočívajú vo väčšine prípadov 

v správaní, ktoré je inak zákonné z pohľadu iných odvetví práva, ako je právo hospodárskej 

súťaže. 

(133) Napokon, ako to poznamenal generálny advokát v bode 78 svojich návrhov, cieľom 

smernice 65/65 je v podstate ochrana verejného zdravia, pričom odstraňuje nezrovnalosti 

medzi určitými vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré bránia obchodovaniu s farmaceutickými 

výrobkami v rámci Únie, a nesleduje tak, ako to tvrdia odvolateľky, rovnaké ciele ako 

článok 82 ES, v dôsledku čoho by sa na zabezpečenie skutočnej a neskreslenej hospodárskej 

súťaže na vnútornom trhu už nevyžadovalo uplatňovanie tohto článku. 

(134) V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podnik v dominantnom postavení má v tomto 

poslednom uvedenom ohľade osobitnú zodpovednosť, a  preto nemôže využívať regulačné 

konania tak, aby zabránil vstupu konkurentov na trh alebo ho sťažil, pokiaľ neexistujú dôvody 

týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov podniku zúčastňujúceho sa hospodárskej súťaže na 

základe kvality alebo pokiaľ neexistuje objektívne odôvodnenie. 

 

OSCAR BRONNER
21 

 

Predmetom činnosti Oscara Bronnera je redigovanie, vydávanie, výroba a distribúcia 

denníka Der Standard. V roku 1994 bol podiel tohto denníka na rakúskom trhu s denníkmi 

3,6 % pokiaľ ide o počet vydaných výtlačkov a 6 % pokiaľ ide o príjmy za reklamu. Mediaprint 

Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG vydáva denníky Neue Kronen Zeitung 

a Kurier. V predaji a podnikaní v oblasti reklamy týchto novín koná prostredníctvom dvoch 

dcérskych spoločností v úplnom vlastníctve, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & 

Co. KG, Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG. V roku 1994 bol spoločný podiel 

Neue Kronen Zeitung a Kurier 46,8 % na trhu rakúskych denníkov, pokiaľ ide o počet 

vydaných výtlačkov, a 42 % pokiaľ ide o príjmy za reklamu. Dostalo sa k nim 53,3 % 

obyvateľstva staršieho ako 14 rokov v súkromných domácnostiach a 71 % zo všetkých 

čitateľov novín. Na distribúciu svojich novín založil Mediaprint celoštátny systém donášky do 

domu, realizovaný prostredníctvom Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG. 

Systém pozostáva z donášky novín predplatiteľom v skorých ranných hodinách. Vo svojej 

žalobe podľa článku 35 Kartellgesetz sa Oscar Bronner usiluje o nariadenie vyžadujúce, aby 

Mediaprint prestal zneužívať svoje údajné dominantné postavenie na trhu zaradením Der 

Standardu do svojej služby donášky do domu za zaplatenie primeranej úhrady. Na podporu 

svojho nároku Oscar Bronner tvrdí, že poštové doručovanie, ku ktorému zvyčajne nedochádza 

až neskoro ráno, nepredstavuje ekvivalent donášky do domu a že, z hľadiska jeho malého počtu 

predplatiteľov, by bolo pre neho úplne nevýnosné, aby si organizoval vlastnú službu donášky 

do domu. Oscar Bronner ďalej tvrdí, že Mediaprint ho diskriminoval tým, že do svojho systému 

donášky do domu zaradil iný denník, Wirtschaftsblatt, aj keď ho nevydáva Mediaprint. 

V odpovedi na tieto argumenty Mediaprint tvrdí, že založenie jeho služby donášky do domu si 

vyžadovalo veľké administratívne a finančné investície a že sprístupnenie systému všetkým 

vydavateľom rakúskych novín by presiahlo jeho prirodzenú kapacitu. Taktiež trvá na tom, že 

skutočnosť, že má dominantné postavenie, ho nenúti prispievať do súťaže tým, že budú 

pomáhať konkurenčným spoločnostiam. Dodáva, že postavenie Wirtschaftsblattu nie je 

porovnateľné s postavením Der Standardu, lebo vydavateľ prvého tiež poveril skupinu 

Mediaprint tlačou a celou distribúciou, vrátane predaja v stánkoch, takže donáška do domu 

tvorila iba časť balíka služieb. So zreteľom na to, že ak na správanie účastníkov trhu sa vzťahujú 

podmienky článku 86 Zmluvy o ES (101 ZFEÚ), tak to musí logicky znamenať zneužitie trhu, 

 
21 Rozsudok Súdneho dvora z 26. novembra 1998 vo veci Oscar Bronner GmbH & Co. KG v Mediaprint Zeitungs- 

und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Mediaprint 

Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG, C-7/97,  



ktorý má analogický obsah, lebo podľa zásady nadradenosti komunitárneho práva správanie, 

ktoré s ním nie je zlúčiteľné, sa nemôže tolerovať ani podľa vnútroštátneho práva. 

Kartellgericht rozhodol, že najskôr musí zodpovedať otázku, či Mediaprint svojím správaním 

porušil článok 86 zmluvy. Odvolávajúc sa následne na skutočnosť, že článok 86 zmluvy sa 

vzťahuje iba na prípady, kedy je možné obchod medzi členskými štátmi ovplyvniť správaním 

obchodníkov, ktorí ho porušujú, Kartellgericht zistil pri hlavnom konaní, že táto podmienka 

bola splnená, lebo zamietnutie prístupu do systému donášky do domu by mohlo viesť 

k úplnému vylúčeniu Oscara Bronnera z trhu s denníkmi a Oscar Bronner ako vydavateľ 

rakúskeho denníka predávaného aj v zahraničí sa zúčastňoval na medzinárodnom obchode. Za 

týchto okolností Kartellgericht položil Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku, či tým, že  

vydavateľ konkurenčného denníka, ktorý má vysoký podiel na trhu s denníkmi v členskom 

štáte, a prevádzkuje jediný celoštátny systém donášky denníkov do domu v tomto členskom 

štáte, odmietne umožniť vydavateľovi konkurenčných novín, ktorý nie je schopný ani sám ani 

v spolupráci s inými vydavateľmi založiť a prevádzkovať svoj vlastný systém donášky do 

domu za ekonomicky primeraných podmienok, aby mal prístup k tomuto systému za primeranú 

úhradu, predstavuje zneužitie dominantného postavenia? 

 

 Z odôvodnenia rozhodnutia: 

 

(31) Na účel pomoci vnútroštátnemu súdu by sa malo na začiatku pripomenúť, že článok 

86 Zmluvy zakazuje zneužitie dominantného postavenia na spoločnom trhu alebo jeho 

podstatnej časti do tej miery, do akej to môže ohroziť obchod medzi členskými štátmi. 

(32) Pri overovaní toho, či podnikateľ má dominantné postavenie má zásadný význam 

vymedziť predmetný trh a vymedziť podstatnú časť spoločného trhu, na ktorej by sa podnikateľ 

mohol zúčastniť na zneužívaní brániacom účinnej hospodárskej súťaži. 

(33) Je to podľa ustálenej judikatúry, že na účely uplatňovania článku 86 Zmluvy trh 

predmetného produktu alebo služby zahrnuje všetky produkty alebo služby, ktoré z hľadiska 

svojich vlastností sú osobitne vhodné na uspokojenie trvalých potrieb a sú zameniteľné iba 

v obmedzenom rozsahu s inými produktmi alebo službami. 

(34) Pokiaľ ide o vymedzenie predmetného trhu v hlavnom konaní, je preto na 

vnútroštátnom súde, aby určil, inter alia, či systémy donášky do domu tvoria samostatný trh 

alebo či iné metódy distribúcie denníkov, ako predaj v obchodoch alebo v stánkoch alebo 

dodávka poštou, sú dostatočne s nimi zameniteľné, aby sa mohli taktiež zohľadniť. Pri 

rozhodovaní o tom, či existuje dominantné postavenie, musí súd tiež zohľadniť, ako zdôraznila 

Komisia, možnú existenciu regionálnych systémov donášky do domu. 

(35) Ak na základe tohto vyšetrovania vnútroštátny súd príde k záveru, že samostatný 

trh systémov donášky do domu existuje a že miera zameniteľnosti medzi celoštátnym systémom 

Mediaprintu a inými, regionálnymi systémami, je nedostatočná, musí určiť, že Mediaprint, 

ktorý v súlade s predloženými informáciami prevádzkuje jedinú celoštátnu službu donášky do 

domu v Rakúsku, je de facto v monopolnom postavení na takto definovanom trhu a teda má na 

ňom dominantné postavenie. 

(36) V takom prípade by vnútroštátny súd mal taktiež konštatovať, že Mediaprint má 

dominantné postavenie na podstatnej časti spoločného trhu, keďže judikatúra uvádza, že územie 

členského štátu, na ktorom je postavenie dominantné, môže tvoriť podstatnú časť spoločného 

trhu. 

(37) Napokon by bolo potrebné určiť, či odmietnutie zo strany vlastníka jediného 

celoštátneho systému donášky do domu na území členského štátu, ktorý používa tento systém 

na distribúciu svojich vlastných denníkov, umožniť vydavateľovi konkurenčného denníka 

prístup do tohto systému predstavuje zneužitie dominantného postavenia na základe toho, že 



takéto odmietnutie zbavuje konkurenta prostriedkov distribúcie posúdených ako podstatných 

na predaj jeho novín. 

(38) Hoci vo veciach Commercial Solvents/Komisia a CBEM sa Súdny dvor vyslovil, že 

odmietnutie zo strany podnikateľa v dominantnom postavení na danom trhu poskytnúť 

podnikateľovi, ktorému konkuruje na susednom trhu so surovinami (Commercial 

Solvents/Komisia, bod 25) a prípadne službami (CBEM, bod  26), ktoré boli neodmysliteľné na 

výkon podnikania konkurenta, predstavuje zneužitie, mala by sa venovať pozornosť tomu, že po 

prvé, Súdny dvor tak urobil v tom rozsahu, v akom predmetné správanie mohlo pravdepodobne 

eliminovať všetku konkurenciu zo strany tohto podnikateľa. 

(39) Po druhé, vo veci Magill, v bodoch 49 a 50 Súdny dvor uviedol, že odmietnutie zo 

strany majiteľa práv duševného vlastníctva poskytnúť licenciu, dokonca aj keď ide o skutok 

podnikateľa v dominantnom postavení, nemôže samo o sebe predstavovať základ zneužívania 

dominantného postavenia, ale že výkon výhradných práv vlastníkom môže za výnimočných 

okolností zahrnovať aj zneužívanie. 

(40) Vo veci Magill Súdny dvor našiel takéto výnimočné okolnosti vo fakte, že predmetné 

odmietnutie sa týkalo produktu (informácia o týždenných programoch vysielania určitých 

televíznych kanálov), ktorého dodávka bola neodmysliteľná pre výkon predmetného podnikania 

(uverejnenie všeobecného televízneho programu) v tom, že bez tejto informácie osoba želajúca 

si spracovať takýto program by ho nemohla uverejniť a ponúknuť na predaj (bod 53), vo fakte 

takéhoto odmietnutia brániaceho objaveniu sa nového produktu, na ktorý existoval potenciálny 

spotrebiteľský dopyt (bod 54), vo fakte, že to nebolo zdôvodnené objektívnymi okolnosťami (bod 

55) a že bolo pravdepodobné vylúčenie všetkej konkurencie zo sekundárneho trhu televíznych 

programov (bod 56). 

(41) Preto dokonca aj ak platila judikatúra o výkone práv duševného vlastníctva pri 

výkone akéhokoľvek vlastníckeho práva vôbec, bolo by ešte stále potrebné, v prípade účinného 

opretia sa o rozsudok vo veci Magill na účel obhajoby existencie zneužívania v zmysle článku 

86 zmluvy v takej situácii, aká je predmetom prvej otázky, obhájiť nielen to, že odmietnutie 

služby obsiahnutej v donáške do domu pravdepodobne viedlo k odstráneniu všetkej konkurencie 

na trhu denníkov zo strany osoby vyžadujúcej túto službu a že takéto odmietnutie by nebolo 

možné objektívne zdôvodniť, ale aj to, že samotná služba ako taká je neodmysliteľná pre výkon 

podnikania tejto osoby preto, že neexistuje skutočná alebo potenciálna náhrada za uvedený 

systém donášky do domu. 

(42) To určite nie je tento prípad, ak existuje iba jeden systém donášky do domu na 

území členského štátu, tak ako v prípade, ktorý je predmetom hlavného konania; a navyše, ak 

vlastník tohto systému má dominantné postavenie na trhu so službami vytváranými týmto 

systémom alebo na tom trhu, ktorého je účastníkom. 

(43) V prvom rade je nepopierateľné, že existujú iné metódy distribúcie denníkov, ako 

napríklad poštou alebo prostredníctvom predaja v obchodoch a v stánkoch, dokonca aj ak tieto 

metódy môžu byť menej výhodné pre distribúciu určitých novín a že sú používané vydavateľmi 

týchto denníkov. 

(44) Navyše nezdá sa, že existujú nejaké technické, zákonné alebo dokonca ekonomické 

prekážky schopné znemožniť, alebo dokonca neodôvodnene sťažiť akémukoľvek inému 

vydavateľovi denníkov, aby založil sám alebo v spolupráci s inými vydavateľmi svoj vlastný 

celoštátny systém donášky do domu a používal ho na distribúciu svojich vlastných denníkov. 

(45) V tejto súvislosti by bolo potrebné zdôrazniť, že, aby sa preukázalo to, že vytvorenie 

takéhoto systému nie je skutočnou potencionálnou alternatívou a že prístup do existujúcemu 

systému je preto nenahraditeľný, nestačí argumentovať, že distribuovať malý náklad denníka 

alebo novín nie je ekonomicky únosné. 

 



(45) Na to, aby takýto prístup bolo možné pokladať za nenahraditeľné, by bolo napokon 

potrebné ustanoviť, ako zdôraznil generálny advokát v bode 68 svojho stanoviska, že nie je 

ekonomicky únosné vytvoriť druhý systém donášky do domu na distribúciu denníkov s nákladom 

porovnateľným s nákladom denníkov distribuovaných pomocou existujúceho systému. 

 

(46) Vzhľadom na predchádzajúce úvahy je odpoveďou na prvú otázku to, že odmietnutie 

zo strany podnikateľa pôsobiaceho v oblasti tlače, ktorý má veľmi veľký podiel na trhu denníkov 

v členskom štáte a prevádzkuje jediný celoštátny systém donášky do domu v tomto štáte, 

umožniť vydavateľovi konkurenčných novín, ktorý z dôvodu ich nízkeho nákladu nie je schopný 

sám alebo v spolupráci s inými vydavateľmi založiť a prevádzkovať svoj vlastný systém donášky 

do domu za ekonomicky primeraných podmienok, prístup k tomuto systému za primeranú 

úhradu neznamená zneužitie dominantného postavenia. 

 

 CARGO
22,23 

 

Dňa 3. júla 2006 Protimonopolný úrad rozhodol, že Železničná spoločnosť, a.s. a jej 

právny nástupca Cargo Slovakia, a. s. (ďalej „Cargo“) v priebehu rokov 2004-2005 zneužili 

dominantné postavenie podľa článku 102 ZFEÚ a zároveň 8 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. o 

ochrane hospodárskej súťaže na relevantnom trhu železničnej nákladnej prepravy veľkého 

objemu. Zneužívanie spočívalo v tom, že Cargo s cieľom získať dlhodobú zákazku na prepravu 

služieb pre spoločnosť Holcim, ktorá je na Slovensku významným producentom cementu, 

vypovedalo Dohody o cenách svojim obchodným partnerom, ktorí dovtedy poskytovali 

prepravné služby spoločnosti Holcim. Ukončenie cenových dohôd malo dopad na zvýšenie cien 

prepravných služieb, poskytovaných spoločnosti Holcim dopravcom LTE Logistik a Transport 

Slovakia s.r.o., v dôsledku čoho Holcim ukončila s týmto dopravcom spoluprácu a nadviazala 

zmluvný vzťah so spoločnosťou Cargo. Aby Protimonopolný úrad mohol na dané konanie 

aplikovať európsku súťažnú úpravu, musel preukázať potenciál praktiky negatívne ovplyvniť 

obchod medzi členskými štátmi. Protimonopolný úrad mal podmienku vplyvu na obchod medzi 

členskými štátmi preukázanú nasledovnými skutočnosťami – trh železničnej nákladnej dopravy 

bol liberalizovaný, čo umožnilo poskytovať služby železničnej nákladnej prepravy všetkým 

dopravcom, vrátane dopravcov zo zahraničia, ktorí spĺňajú podmienky na prevádzkovanie 

dopravy na dráhe podľa § 31 a nasl. zákona o dráhach. V roku 2004 sa na slovenský trh pokúsila 

vstúpiť rakúska spoločnosť LTE Logistik und Transport GmbH, ktorá prostredníctvom dcérskej 

spoločnosti LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o. poskytovala služby pre spoločnosť 

Holcim. Spoločnosť Cargo na to zareagovala stratégiou, ktorá znamenala vytlačenie tohto 

konkurenta z trhu v Slovenskej republike. Ako konštatoval Protimonopolný úrad, toto konanie 

eliminujúce konkurenta z iného členského štátu viedlo k zmene štruktúry súťaže na trhu v rámci 

Európskej únie, a teda malo vplyv na obchod medzi členskými štátmi. Za zneužitie 

dominantného postavenia Protimonopolný úrad uložil spoločnosti Cargo pokutu vo výške 2 489 

544 €. Spoločnosť Cargo sa s rozhodnutím Protimonopolného úradu nestotožnila a podala 

žalobu na preskúmanie jeho zákonnosti. V nej namietala nesprávne právne posúdenie 

Protimonopolným úradom, keď mala za to, že dominantné postavenie nezneužila. Ďalej 

namietala uloženie sankcie za protisúťažné správanie svojho právneho predchodcu Železničnej 

spoločnosti, a.s. a neprimeranú výšku pokuty. Krajský súd v Bratislave rozsudkom spis. zn. 1S 

27/2007-227 zo dňa 6. 12. 2007 potvrdil vecnú správnosť rozhodnutia Protimonopolného 

 
22 Rozhodnutie Protimonopolného úradu SR č. 2006/DZ/2/1/067 z 3. 7. 2006, potvrdené rozhodnutím Rady 

Protimonopolného úradu SR č. 2006/DZ/R/2/144 z 22. 12. 2006  
23 Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 26. 10. 2010 vo veci Železničná spoločnosť, a.s. v Protimonopolný 

úrad SR, 1Sžhpu/2/2008  

 



úradu, ako i správny postup pri aplikácii testu ekonomickej kontinuity – uloženie sankcie za 

protisúťažné správanie spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s. jej ekonomickému nástupcovi 

Cargo. Napriek tomu však Krajský súd znížil uloženú pokutu o 88% na sumu 298 745 €, keď 

dospel k názoru, že uložená sankcia je neprimerane vysoká, voči spoločnosti Cargo je viac 

represívna ako preventívna a navyše nezohľadňuje jeho ekonomickú situáciu. Protimonopolný 

úrad podal proti rozsudku krajského súdu odvolanie a vo veci s konečnou platnosťou rozhodol 

Najvyšší súd Slovenskej republiky15 (ďalej len „Najvyšší súd“). Ten rozsudok krajského súdu 

zmenil tak, že žalobu spoločnosti Cargo zamietol, čím potvrdil správnosť rozhodnutia 

Protimonopolného úradu i výšku pôvodne uloženej pokuty 2 489 544 €. Najvyšší súd okrem 

toho v súlade s konštantnou rozhodovacou praxou európskych súťažných orgánov potvrdil, že 

delenie účelu pokút na represívnu a preventívnu funkciu nemá v súťažnom práve opodstatnenie.  

 

Z odôvodnenia rozhodnutia: 

 

V postavení amicus curiae podala Európska komisia v štádiu odvolacieho konania vo 

veci písomné vyjadrenie, ktoré sa týkalo otázok aplikácie inštitútu ekonomického nástupníctva 

a efektívnosti ukladaných pokút v obdobných prípadoch. Poukázala na to, že ekonomické 

nástupníctvo je inštitút európskeho súťatžného práva, ktorý by sa mal aplikovať v celej 

Európskej únii jednotným spôsobom. Cieľom inštitútu ekonomického nástupníctva je 

zabezpečiť, aby nedošlo k zníženiu účinnosti súťaţného práva len v dôsledku zmien v právnej 

štruktúre podnikateľa. Aplikácia inštitútu ekonomického nástupníctva musí garantovať, aby 

nástupnícka spoločnosť mohla byť vzatá na plnú zodpovednosť za konanie svojho predchodcu 

a znášať všetky dôsledky z toho vyplývajúce, vrátane pokút. Prenesenie zodpovednosti na 

nástupnícku spoločnosť na základe ekonomickej kontinuity medzi ňou a jej predchodcom je 

zamerané nielen na zámenu podnikateľa, ktorý sa dopustil porušenia súťažného práva, jeho 

nástupcom ako adresáta rozhodnutia o porušení vyţadujúc si jeho ukončenie. Tiež je jej cieľom 

zabezpečiť, aby sa podnikateľ nemohol vyhnúť sankciám a pokutám, ktoré by sa na neho inak 

vzťahovali, len jednoduchou zmenou svojej identity cez reštrukturalizáciu, predaj alebo inú 

právnu, či organizačnú zmenu. Zdôraznila, že zistenie ekonomického nástupníctva medzi dvoma 

podnikateľmi pre účely zodpovednosti za porušenie článku 102 ZFEU musí nevyhnutne 

znamenať nielen to, že nástupnícka spoločnosť je zodpovedná za porušenie ZFEU, ale tiež že 

nástupnícka spoločnosť je zodpovedná v plnej miera aj za pokutu, ktorá by inak bola uložená 

jej predchodcovi. Samozrejme medzi pokutami uloženými predchodcovi a nástupníckej 

spoločnosti môžu byť rozdiely vyplývajúce z možných rozdielnych výsledkov pri aplikácií 10% 

stropu, či násobkov pre prevenciu v čase vydania rozhodnutia. Správanie podnikateľa počas 

správneho konania (ktoré je jemu špecifické) môže mať takisto vplyv na konečnú výšku pokuty. 

Ďalej je možné aplikovať priťažujúce okolnosti (napr. poskytovanie nepravdivých údajov), či 

poľahčujúce okolnosti (napr. spolupráca pri vyšetrovaní). Avšak fakt, že nástupníckej 

spoločnosti je uložená pokuta len za porušenie jej predchodcu, samo osebe poľahčujúcou 

okolnosťou byť nemôže.  

Otázka prisúdenia plnej zodpovednosti nástupníckym spoločnostiam vrátane pokút má 

preto veľký význam a dôležitosť pri efektívnom uplatňovaní európskeho súťažného práva. Medzi 

nálezom zodpovednosti za porušenie a uložením pokuty existuje nerozlučiteľné prepojenie. Ak 

by zmena v totožnosti alebo štruktúre umožnila podnikateľovi vyhnúť sa zodpovednosti a/ alebo 

pokute, i jej časti, znamenalo by to narušenie efektívneho uplatnenia európskych súťažných 

noriem. Mohlo by sa to stať pre podnikateľov jednoduchým návodom, ako sa vyhnúť 

zodpovednosti a plateniu pokút cez reštrukturalizáciu. Je potrebné zdôrazniť, že už samotné 

zníženie pokuty by mohlo viesť k takýmto následkom, keďže by mohlo nabádať podnikateľov na 

predaj alebo reštrukturalizáciu. Nová spoločnosť by tak bola v lepšej pozícii ako jej 

predchodca. Preto akékoľvek zníženie pokuty uloženej podnikateľovi na základe toho, že k 



porušeniu ZFEU došlo v dôsledku konania jeho predchodcu, by bolo v rozpore s inštitútom 

ekonomického nástupníctva podľa európskeho práva a európskej judikatúry.  

Čo sa týka úlohy, ktorú pokuty majú v súťažnom práve, Súdny dvor vo svojich 

predchádzajúcich rozhodnutiach jednotne ustanovil, že pokuty ukladané za porušenie článkov 

101 a 102 ZFEU sa stanovujú s cieľom potrestať nelegálne konanie podnikateľov (represívna 

zložka) a zároveň majú odstrašujúci účinok (preventívna zložka) nielen na takéto konkrétne 

porušujúce podniky, ale i všeobecne na iné spoločnosti, aby nedošlo k porušovaniu európskeho 

súťažného práva do budúcnosti. Cieľom pokút je teda nielen trest, ale aj prevencia. 

Odstrašovanie je vlastne súčasťou posúdenia závažnosti porušenia, keďže toto sa musí 

posudzovať aj s ohľadom na odstrašujúci účinok pokút. Preto nie je možné rozdeliť tieto dve 

funkcie pokút.  

Za účelom zabezpečenia účinnosti pokuty za porušenie európskeho súťažného práva je 

nevyhnutné, aby sa rešpektovali obidve funkcie pokút. Inými slovami, efektívnosť pokuty 

uloženej za porušenie súťažného práva by bola znížená, keby bola jej dvojitá úloha narušená 

tým, že by sa sústreďovalo iba na jej represívna funkciu (špecifický odstrašujúci účinok). Berúc 

do úvahy, že pokuta má viacero účelov, skutočnosť, že nástupnícka spoločnosť je pokutovaná 

za konanie svojho predchodcu pri aplikovaní ekonomického nástupníctva, nemôže podľa 

Komisie odôvodniť výnimku z judikatúry Súdneho dvora.  

S ohľadom na uvedený trend súd prvého stupňa správne zohľadnil skutočnosť, že 

žalobca je nepochybne ekonomickým nástupcom zaniknutej Ž., a.s., keďže prebral materiálne 

aj ľudské zdroje a pokračuje v tejto oblasti v rovnakých ekonomických aktivitách ako 

vykonávala zaniknutá Ž., a.s.. a i napriek tomu, že zákon výslovne neupravuje situáciu prechodu 

deliktuálnej zodpovednosti pri zániku právnickej osoby, žalovaný správne vychádzal z 

rozhodovacej praxe komunitárnych orgánov tak, aby bol naplnený účel ochrany hospodárskej 

súťaže.  

Z ustálenej judikatúry teda možno vyvodiť, že protisúťažné správanie jednej spoločnosti 

môže byt' pripísané inej, ak sú splnené dve podmienky: nová spoločnosť pokračuje v aktivitách 

predchádzajúcej spoločnosti - subjektu, ktorý sa dopustil porušenia, t. j. existuje kontinuita 

ekonomických činností a druhá, že pôvodný subjekt zanikol. Cieľom je zabezpečiť, aby 

správanie, ktoré by malo byt' potrestané, nezostalo nepotrestané a neboli zmarené ciele 

ochrany súťaže z dôvodu určitých zmien z podnikateľov. V prvom rade je teda sankcionovaný 

vždy porušovateľ a v prípade jeho zániku jeho nástupca, ktorý prevzal jeho materiálne a ľudské 

zdroje v rámci podnikania a ktorý pokračuje v jeho ekonomickej aktivite.  

Na základe uvedeného teda súd prvého stupňa ustálil, že žalobcovi bola za vytýkané 

porušenie súťažného práva uložená pokuta dôvodne (i keď podľa jeho názoru v neprimeranej 

výške). Je potrebné zdôrazniť, že proti tomuto rozsudku žalobca odvolanie nepodal, teda svoju 

zodpovednosť za protisúťažné konanie uznal a so sankciou uloženou súdom v stanovenej výške 

bol uzrozumený. Za daných okolností odvolací súd vychádzajúc z ústavne uznávanej premisy 

„nech si každý stráži svoje práva“, jeho dodatočné námietky v odvolacom konaní iniciovanom 

žalovaným už nemohol považovať za relevantný opravný prostriedok spôsobilý tak rozšíriť 

rozsah preskúmavania napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa nad rámec vymedzený 

žalovaným v odvolaní.  

Predmetom prieskumu odvolacieho súdu bolo teda najmä posúdenie dôvodnosti postupu 

súdu prvého stupňa, ktorým znížil pokutu pôvodne uloženú žalovaným.  

Z odôvodnenia rozhodnutia žalovaného vyplýva, že žalovaný pri ukladaní pokuty 

vychádzal z ust. § 38 ods. 10 zákona č. 136/2001 Z. z. zákona o ochrane hospodárskej súťaže 

ukladajúceho mu povinnosť zohľadniť závažnosť protiprávneho konania, dĺžku protiprávneho 

konania ako aj iné skutočnosti, najmä opakované porušovanie tým istým podnikateľom, 

odmietnutie podnikateľa spolupracovať s úradom, postavenie podnikateľa ako vodcu alebo 

iniciátora porušovania, získanie majetkového prospechu v dôsledku porušovania alebo 



neplnenia dohody obmedzujúcej súťaž v praxi. Je potrebné pripomenúť, že uvedené kritériá 

zodpovedajú kritériám stanoveným v čl. 23 ods. 2 a 3 Nariadenia Rady (ES) č. 1/2003, ktoré 

obsažným spôsobom rozvádza judikatúra ESD, ktorá okrem iného konkretizuje, že závažnosť 

porušenia sa zisťuje v závislosti na rade faktorov, ako sú konkrétne okolnosti prípadu, jeho 

kontext a odradzujúci účinok pokút.  

Podľa názoru odvolacieho súdu z napadnutého rozhodnutia je dostatočným spôsobom 

zrejmé ako žalovaný vyhodnotil povahu protisúťažného konania, posúdil jeho skutočný dopad 

na trh aj v závislosti od veľkosti konkrétneho relevantného trhu a prečo ho zaradil do kategórie 

závažných porušení. Žalovaný taktiež konkretizoval skutočnosti a vysvetlil dôvody, pre ktoré 

posúdil konanie žalobcu z hľadiska faktoru dĺžky trvania porušovania ako strednodobé 

porušovanie a dostatočne zdôvodnil prečo nepovažoval spoluprácu žalobcu s úradom počas 

správneho konania (znamenajúcu povinnosť poskytovať súčinnosť v zmysle § 40 zákona o 

ochrane hospodárskej súťaţe) za okolnosť, ktorá by mala mať vplyv na výšku pokuty. Z jeho 

rozhodnutia tiež vyplýva, že pri ustálení výšky uloženej pokuty vychádzal vsúlade s § 38 ods. 4 

zákona o ochrane hospodárskej súťaže z obratu žalobcu za predchádzajúce uzavreté účtovné 

obdobie, t. j. rok 2005 a pokutu uložil na spodnej hranici 10% možného rozpätia.  

Za daných okolností spochybnenie rozhodnutia žalovaného v časti o uložení pokuty 

súdom prvého stupňa s poukazom na nedostatočný rozsah odôvodnenia resp. absentujúcu 

podstatnú náležitosť (obrat žalobcu), z ktorého žalovaný vychádzal považoval odvolací súd za 

nedôvodné a nepresvedčivé.  

Súd prvého stupňa, napriek tomu, že svoj postup správne odôvodňoval, sám žiadne 

dokazovanie na odstránenie nedostatkov, ktoré rozhodnutiu vytýkal (neuvedenie výšky obratu) 

nevykonal, i keď podklady s uvedenými údajmi (poskytnuté samotným žalobcom, ktorý ich ani 

nespochybňoval) tvorili obsah spisu, čo mu však nebránilo, aby bez vedomosti o tejto 

skutočnosti sám rozhodol o (podľa jeho názoru) primeranej výške sankcie, pričom však sám 

neuviedol z čoho pri ustálení takejto výšky vychádzal, podľa akej metodiky postupoval, aké 

kritériá v zmysle uvedených v Nariadení 1/2003 vzal do úvahy, hoci v tomto prípade rozhodoval 

v pozícii správneho orgánu pre ktorý sú ustanovenia čl. 23 (pokuty) Nariadenia 1/2003 záväzné. 

Súd (ale ani žalobca v žalobe) nevytýkal správnemu orgánu nesprávnosť metodiky výpočtu 

sankcie, nezohľadnenie stanovených kritérií pre ustálenie výšky sankcie alebo prekročenie 

Nariadením (ako aj zákonom č. 136/2001 Z.z.) stanoveného maximálneho limitu 10% 

(celkového obratu v predchádzajúcom obchodnom roku), t. j porušenie zákona, ale vytýkajúc 

mu neprimeranosť a likvidačný charakter pokuty, sám na základe rovnakých skutkových 

okolností ustálil výšku sankcie podľa vlastného uváženia, čím podľa názoru odvolacieho súdu 

si osvojil právomoc správneho orgánu spôsobom, ktorý mu neprináleží.  

V konaní sa nepreukázalo, že by žalovaný prekročil hranicu 10% (v skutočnosti výška 

uloženej sankcie neprekročila ani polovicu tohto limitu), preto konštatovanie súdu prvého 

stupňa o jej neprimeranosti je nepodložené a nepresvedčivé, a vzhľadom na skutočnosť, že 

uvedené kritérium vyjadrujúce pomer finančnej sankcie k obratu delikventa je zakotvené v 

platnej právnej úprave, záväznej i pre súdy, i spochybňujúce zásadu proporcionality.  

V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje aj na ustálenú judikatúru, z ktorej vyplýva, že 

ani „Súdny dvor nemôže pri skúmaní platnosti sekundárneho aktu nahrádzať právomoc voľnej 

úvahy inštitúcie Únie, či je prijaté opatrenie viac alebo menej primerané sledovanému cieľu, 

pokiaľ sa nepreukáže, že toto opatrenie, bolo zjavne nevhodné na realizáciu sledovaného cieľa“ 

(Veľká Británia p. Rade, (C 150 94, 19.11.1998, Zb. s. 1-7235, bod 91; Nemecko p. Rade, C-

280/93).  

V predmetnej veci sa nepreukázalo ani prípadné porušenie zásady ochrany legitímneho 

očakávania a ani nerešpektovanie zásady rovnakého zaobchádzania pri stanovení pokút.  

Je nepochybné, že uloženie pokuty a jej výška sú zásadne v diskrečnej právomoci 

žalovaného a to, či bude pokuta uložená v maximálnej alebo inej výške závisí od jeho uváženia, 



pričom je však povinný rešpektovať zákonné kritériá stanovené v súlade s komunitárnym 

právom.  

Treba zdôrazniť, že napriek tomu, že správne uváženie je v zásade preskúmateľné 

súdom, pri rozhodnutí, ktoré správny orgán vydal na základe zákonom povolenej voľnej úvahy 

(správne uváženie), preskúmava súd iba, či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk 

ustanovených zákonom, pričom súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia.  

V súvislosti s námietkami žalobcu odvolací súd neprihliadol na námietku smerujúcu k 

spochybneniu metódy výpočtu výšky sankcie žalovaným z dôvodu nerešpektovania metodiky 

vyplývajúcej z Usmernenia Európskej komisie k metóde stanovenia pokút uložených podľa čl. 

23 ods. 2 písm. a/ Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 publikovaného v Úradnom vestníku EÚ 

1.9.2006, najmä pre nerešpektovanie zohľadnenia relevantného obratu (dosiahnutého z 

predaja tovarov a služieb, ktorých sa narušenie alebo obmedzenie súťaže priamo alebo 

nepriamo dotýka) pri stanovení výšky pokuty.  

Nemožno opomenúť skutočnosť, že ide o Usmernenia obsahujúce detailne uvedené 

zásady, ktorými sa sama Komisia zaväzuje riadiť sa pri stanovovaní výšky pokút uložených za 

porušenie čl. 81 a 82 Zmluvy  a pre národné súťažné orgány nemajú záväzný, ale len 

inšpiratívny charakter, čo sa premietlo do prijatia národného Metodického pokynu o postupe 

pri určovaní pokút v prípadoch zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich.  

Tiež samotné Nariadenie č. 1/2003 (bod 8) predpokladá pre hospodársku súťaž prijatie a 

uplatňovanie vlastných (prípadne) prísnejších vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré 

zakazujú alebo sankcionujú jednostranné konanie podnikov a v čl. 5 priznáva orgánom 

hospodárskej súťaže členských štátov právomoc okrem iného ukladať pokuty, pravidelné penále 

alebo iné sankcie podľa vnútroštátneho práva. Obdobne Oznámenie Komisie o spolupráci v 

rámci Európskej súťažnej siete (2004/C 101/03, bod 2) uznáva povinnosť členských štátov 

vytvoriť v súlade so všeobecnými zásadami práva Spoločenstva systém sankcií stanovujúci 

sankcie, ktoré sú účinné, primerané a odrádzajúce od porušovania práva Spoločenstva.  

Vzhľadom na uvedené, nebol dôvod vytýkať žalovanému postup vychádzajúci z platnej 

národnej zákonnej úpravy  a navyše v súvislosti s faktorom obratu odvolací súd odkazuje na 

rozsudok (vo veci Dansk Rørindustri A/S a spol. v. Komisia Európskych spoločenstiev, C-

189/02 P z 28.6.2005 ), kde ESD konštatoval, že za účelom stanovenia pokuty je možné 

prihliadnuť ako k celkovému obratu podniku, ktorý predstavuje údaj hoci približný a 

nedokonalý o jeho veľkosti a hospodárskej sile, tak i k časti tohto obratu, ktorý sa dosiahol 

tovarom, ktorý je predmetom porušenia a ktorý môže poskytnúť údaj o jeho rozsahu. Okrem 

toho z toho plynie, že ani jednému ani druhému z týchto obratov nemožno prikladať príliš veľký 

význam v porovnaní s inými posudzovanými faktormi. Preto ani túto námietku nebolo možné 

povatžovať za spôsobilú spochybniť správnosť (zákonnosť) postupu žalovaného v predmetnej 

veci.  

Odvolací súd považoval zdôvodnenie nezohľadnenia stratovej finančnej situácie 

žalobcu žalovaným za rešpektujúce postoj ESD k tejto problematike, v zmysle ktorého Komisia 

nie je pri stanovení výšky pokuty povinná zohľadniť stratovú finančnú situáciu podniku, pretože 

uznanie takejto povinnosti by znamenalo poskytnutie neodôvodnenej súťažnej výhody podnikom 

najmenej prispôsobeným trhovým podmienkam, preto na námietku žalobcu v tomto smere 

neprihliadol.  

Odvolací súd sa nestotožnil s názorom súdu prvého stupňa, ktorý v predmetnej veci 

nedôvodne oddeľoval represívnu a preventívnu funkciu pokuty a neprimerane akcentoval jej 

represívnu zložku. Z rozhodnutí ESD (vec 41/49, ACF Chemiefarma NV v. Commission, [1970] 

ECR 661, bod 173, spojené veci 100 až 103/80, SA Musique Diffusion francaise and others v. 

Commission, [1983] ECR 1825, body 105 a 106, vec C-289/04 P Showa Denko v Commission, 

[2006] ECR I-5859, bod 16) možno vyvodiť, že pokuty ukladané za porušenie čl. 81 a 82 ZES 

(v súčasnosti 101 a 102 ZFEU) sa stanovujú s cieľom potrestať nelegálne konanie podnikateľov 



(represívna zložka) a zároveň majú odstrašujúci účinok (preventívna zložka) nielen na takéto 

konkrétne porušujúce podniky, ale i všeobecne na iné spoločnosti, aby nedochádzalo k 

porušovaniu európskeho súťažného práva do budúcnosti. Cieľom pokút je teda nielen trest, ale 

aj prevencia. Odstrašovanie je vlastne súčasťou posúdenia závažnosti porušenia, keďže toto sa 

musí posudzovať aj s ohľadom na odstrašujúci účinok pokút. Preto nie je možné rozdeliť tieto 

dve funkcie pokút.  

Obdobné stanovisko k otázke dvojitej funkcie pokút zaujala Európska komisia v 

Usmerneniach k metóde stanovenia pokút uložených podľa čl. 23 ods. 2 písm. a/ Nariadenia č. 

1/2003, kde zdôraznila, že pokuty by mali mať dostatočný odstrašujúci účinok „nielen s cieľom 

sankcionovať konkrétne podniky (špecifický odstrašujúci účinok), ale aj s cieľom odradiť 

ostatné podniky od konania alebo od pokračovania v konaní, ktoré je v rozpore s čl. 81 a 82 

Zmluvy (všeobecný odstrašujúci účinok)“.  

Rešpektovanie obidvoch funkcií pokuty je preto nevyhnutné za účelom zabezpečenia 

účinnosti pokút za porušenie európskeho súťažného práva a akcentovanie iba jej represívnej 

zložky by nepochybne znížilo jej efektívnosť. Berúc do úvahy, že pokuta má viac funkcií, 

skutočnosť, že nástupnícka spoločnosť je pokutovaná za konanie svojho predchodcu pri 

aplikovaní inštitútu ekonomického nástupníctva, nemôže odôvodniť odklon od judikatúry ESD.  

 

 

3.1 OTÁZKY A ÚLOHY 

1. Charakterizujte spôsob zneužitia dominantného postavenia vo veci ASTRAZENECA 

a vykonajte jeho právnu kvalifikáciu. 

2. Ktorej formy zneužívania sa týkalo rozhodnutie Súdneho dvora vo veci OSCAR BRONNER? 

3. Vysvetlite koncept unikátnych zariadení. Aké podmienky prístupu k unikátnemu zariadeniu 

definoval Súdny dvor v rozhodnutí vo veci OSCAR BRONNER? 

4. V čom pochybil prvostupňový súd vo veci CARGO pri posudzovaní uloženej sankcie a prečo 

je jeho právny názor nesprávny? Odpoveď zdôvodnite. 

 

  



 

4 KONCENTRÁCIE 

Na rozdiel od zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž, ako aj zákazu zneužitia dominantného 

postavenia, koncentrácie nie sú zakázané, ale len podliehajú kontrole orgánov ochrany 

hospodárskej súťaže. 

Zároveň samotná kontrola koncentrácií nie je zakotvená priamo v primárnom práve, ale na 

základe tzv. klauzuly flexibility je v súčasnosti upravená nariadením Rady (ES) č. 139/2004 

z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách). 

 

V zmysle tohto nariadenia  sa za vznik koncentrácie považuje, ak je trvalá zmena kontroly 

spôsobená: 

a) fúziou dvoch alebo viacerých predtým nezávislých podnikov alebo častí podnikov; 

b) získaním priamej alebo nepriamej kontroly nad celým alebo nad časťami jedného alebo 

viacerých ďalších podnikov jednou alebo viacerými osobami, ktoré už kontrolujú najmenej 

jeden podnik, alebo jedným alebo viacerými podnikmi, či už kúpou cenných papierov alebo 

aktív, zmluvne alebo iným spôsobom. 

Vytvorenie spoločného podniku, ktorý trvalo vykonáva všetky funkcie samostatného 

hospodárskeho subjektu je tiež koncentrácia. 

 

Pre to, či koncentrácia padá pod režim kontroly sú dôležité prahové hodnoty obratu podnikov, 

ktoré sú účastníkmi koncentrácie. Koncentrácia potom podlieha buď kontrole Európskej 

komisie, ak ide o koncentráciu s významom pre „celú Úniu“, alebo kontrole národným 

orgánom ochrany hospodárskej súťaže, ak spĺňa podmienky stanovené vnútroštátnou 

legislatívou.  

 

Koncentrácia má význam pre celú Úniu, ak: 

a) spoločný celkový celosvetový obrat všetkých účastníkov koncentrácie je vyšší ako 5000 

miliónov EUR; a 

b) celkový obrat v rámci Únie každého z najmenej dvoch účastníkov koncentrácie je vyšší ako 

250 miliónov EUR, 

pokiaľ každý z účastníkov koncentrácie nedosahuje viac ako dve tretiny svojho celkového 

obratu v rámci Únie v jednom a tom istom členskom štáte. 

Koncentrácia, ktorá nedosahuje tieto limity, má význam pre celú Úniu, ak: 

a) spoločný celkový celosvetový obrat všetkých účastníkov koncentrácie je vyšší ako 2500 

miliónov EUR; 

b) v každom z najmenej troch členských štátov je spoločný celkový celosvetový obrat všetkých 

účastníkov koncentrácie vyšší ako 100 miliónov EUR; 

c) v každom z najmenej daných troch členských štátov je celkový obrat každého z najmenej 

dvoch účastníkov koncentrácie vyšší ako 25 miliónov EUR; 

d) celkový obrat v rámci Únie každého z najmenej dvoch účastníkov koncentrácie je vyšší ako 

100 miliónov EUR, 

pokiaľ každý z účastníkov koncentrácie nedosahuje viac ako dve tretiny svojho celkového 

obratu v rámci Únie v jednom a tom istom členskom štáte. 

 

Účastníci koncentrácie, ktorá spadá pod režim kontroly sú povinní ju oznámiť, pričom 

oznámenie koncentrácie má tzv. suspenzívne účinky na vykonanie koncentrácie.  

 



Európska komisia posudzuje koncentrácie podľa tzv. substantívneho testu SIEC (significant 

impediment effective competition).  

 

Koncentrácia, ktorá značne nenaruší účinnú hospodársku súťaž na spoločnom trhu alebo jeho 

podstatnej časti, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, sa 

vyhlási za zlučiteľnú so spoločným trhom. 

 

Koncentrácia, ktorá značne naruší účinnú hospodársku súťaže na spoločnom trhu alebo jeho 

podstatnej časti, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, sa 

vyhlási za nezlučiteľnú so spoločným trhom. 

 

Na základe SIEC testu Európska komisia vyhlási rozhodnutím koncentráciu za zlučiteľnú so 

spoločným trhom alebo nezlučiteľnú so spoločným trhom. Komisia môže pripojiť k svojmu 

rozhodnutiu podmienky a povinnosti, ktorými sa má zabezpečiť, aby účastníci koncentrácie 

splnili záväzky, ktoré prijali voči Komisii s cieľom, aby bola koncentrácia zlučiteľná so 

spoločným trhom. 

 

Porušenie suspenzie alebo implementovanie koncentrácie nezlučiteľnej so spoločným trhom je 

zakázané.  

 

 

AUSTRIA ASPHALT24 

 

Austria Asphalt je dcérskou spoločnosťou Strabag SE, ktorá ju nepriamo kontroluje. 

Skupina Strabag, ktorá tieto spoločnosti vlastní, je medzinárodnou skupinou stavebných 

podnikov vykonávajúcich svoju činnosť predovšetkým v oblasti výstavby ciest. 

Porr AG, ktorá je takisto súčasťou medzinárodnej skupiny stavebných podnikov 

zaoberajúcej sa výstavbou ciest, vlastní celé základné imanie spoločnosti Teerag Asdag AG. 

Teerag Asdag AG je jediným vlastníkom zariadenia na výrobu asfaltu Mürzzuschlag (ďalej len 

„cieľový podnik“), ktoré vyrába asfalt potrebný na výstavbu ciest. Z rozhodnutia 

vnútroštátneho súdu vyplýva, že väčšina produkcie tohto podniku je určená skupine Porr, 

a preto uvedený podnik nemožno považovať za plne funkčný podnik. 

Austria Asphalt a Teerag Asdag plánujú vytvoriť spoločnosť založenú podľa rakúskeho 

práva, ktorá kúpi cieľový podnik. Austria Asphalt by mala vlastniť 50 % základného imania 

tejto spoločnosti a spoločne so spoločnosťou Teerag Asdag vykonávať kontrolu cieľového 

podniku. V dôsledku toho od okamihu realizácie tohto postupu už nebude Teerag Asdag 

vykonávať výlučnú kontrolu cieľového podniku, ale bude vykonávať spoločnú kontrolu spolu 

so spoločnosťou Austria Asphalt. Podľa vnútroštátneho súdu ani spoločný podnik, ktorý 

vznikne vďaka uvedenému postupu, nebude možné považovať za plne funkčný spoločný 

podnik, pretože väčšina jeho produkcie bude určená podnikom týchto dvoch skupín, ktoré ho 

kontrolujú. 

Austria Asphalt 3. augusta 2015 oznámila zamýšľanú koncentráciu Spolkovému úradu 

pre hospodársku súťaž. 

 

Z odôvodnenia: 

 

15      Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 3 ods. 1 

písm. b) a článok 3 ods. 4 nariadenia č. 139/2004 vykladať v tom zmysle, že zmena spôsobu 

 
24 Rozsudok zo 7. septembra 2017, Austria Asphalt, C-248/16, EU:C:2017:643. 



kontroly v existujúcom podniku z predtým výlučnej kontroly na spoločnú kontrolu sa považuje 

za koncentráciu iba v prípade, ak spoločný podnik, ktorý týmto spôsobom vznikol, trvalo 

vykonáva všetky funkcie samostatného hospodárskeho subjektu. 

16      Na účely odpovede na túto otázku treba uviesť, že podľa článku 3 ods. 1 písm. b) 

tohto nariadenia sa za vznik koncentrácie okrem iného považuje trvalá zmena kontroly 

spôsobená získaním zo strany jedného podniku alebo viacerých podnikov priamej alebo 

nepriamej kontroly nad celým alebo nad časťami jedného podniku alebo viacerých ďalších 

podnikov. 

17      Podľa článku 3 ods. 4 uvedeného nariadenia však vytvorenie spoločného podniku 

predstavuje koncentráciu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) iba v prípade, ak tento podnik trvalo 

vykonáva všetky funkcie samostatného hospodárskeho subjektu. 

18      Z tohto dôvodu treba konštatovať, že znenie článku 3 tohto nariadenia samo 

osebe neumožňuje určiť, či dochádza ku koncentrácii v zmysle uvedeného článku v dôsledku 

postupu, ktorým sa výlučná kontrola nad existujúcim podnikom zmení na spoločnú, ak spoločný 

podnik, ktorý takýmto postupom vznikol, nevykonáva všetky funkcie samostatného 

hospodárskeho subjektu. 

19      Takýto postup totiž na jednej strane zahŕňa trvalú zmenu kontroly podniku, ktorý 

je predmetom daného postupu, čím spĺňa jedno z kritérií uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) 

tohto nariadenia, a na druhej strane sa tento postup môže považovať za vytvorenie spoločného 

podniku a tým spadať pod daný článok 3 ods. 4, takže koncentrácia by sa považovala za 

vzniknutú len v prípade, ak by tento podnik trvalo vykonával všetky funkcie samostatného 

hospodárskeho subjektu. 

20      Pokiaľ doslovný výklad ustanovenia práva Únie neumožňuje posúdenie jeho 

presného rozsahu, treba predmetnú právnu úpravu vykladať s ohľadom na jej účel, ako aj na 

základe jej celkovej systematiky). 

21      Pokiaľ ide o ciele sledované nariadením č. 139/2004, z jeho odôvodnení 5, 6 a 8 

vyplýva, že jeho cieľom je zabezpečiť, aby reorganizácie podnikov trvalo nenarušili 

hospodársku súťaž. Preto podľa týchto odôvodnení musí právo Únie obsahovať ustanovenia 

o takých formách koncentrácie, ktoré by mohli značne narušiť účinnú hospodársku súťaž na 

vnútornom trhu alebo na jeho podstatnej časti a ktoré umožnia účinnú kontrolu všetkých 

koncentrácií z hľadiska ich vplyvu na štruktúru hospodárskej súťaže v Únii. Preto sa toto 

nariadenie musí uplatňovať na významné štrukturálne zmeny, ktorých dosah na trh prekračuje 

štátne hranice akéhokoľvek členského štátu. 

22      Ako vyplýva z odôvodnenia 20 uvedeného nariadenia, pojem koncentrácia treba 

definovať tak, aby zahŕňal činnosti vyvolávajúce trvalú zmenu kontroly dotknutých podnikov, 

a tým aj štruktúry trhu. Takisto spoločné podniky musia byť zahrnuté do pôsobnosti tohto 

nariadenia, pokiaľ trvalo vykonávajú všetky funkcie samostatného hospodárskeho subjektu. 

23      Z tohto hľadiska, ako uviedla generálna advokátka v bode 28 svojich návrhov, 

nariadenie č. 139/2004 vo svojich odôvodneniach nerozlišuje podľa toho, či bol dotknutý 

podnik novozaložený v dôsledku predmetného postupu, alebo či ide o už existujúci podnik, ktorý 

doteraz podliehal výlučnej kontrole skupiny a následne sa dostal pod spoločnú kontrolu 

viacerých podnikov. 

24      Táto absencia rozlišovania je plne odôvodnená tým, že hoci vytvorenie 

spoločného podniku musí z hľadiska účinkov na štruktúru trhu kontrolovať Komisia, nastanie 

takýchto účinkov závisí od skutočného objavenia sa takéhoto spoločného podniku na trhu, 

t. j. podniku, ktorý trvalo vykonáva všetky funkcie samostatného hospodárskeho subjektu. 

25      Článok 3 uvedeného nariadenia sa teda vzťahuje na spoločné podniky do tej 

miery, do akej ich vytvorenie trvalo vplýva na štruktúru trhu. 



26      Takýto výklad je podporený článkom 3 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, ktorý za 

základný prvok pojmu koncentrácia nepovažuje vytvorenie podniku, ale zmenu kontroly 

podniku. 

27      Opačný výklad článku 3 nariadenia č. 139/2004, ktorý zastáva predovšetkým 

Komisia, by viedol k neodôvodnenému rozdielnemu zaobchádzaniu na jednej strane 

s novozaloženými podnikmi vytvorenými v dôsledku predmetného postupu, ktoré by spadali pod 

pojem koncentrácia len v prípade, ak trvalo vykonávajú všetky funkcie samostatného 

hospodárskeho subjektu, a na druhej strane s podnikmi, ktoré už existovali pred týmto 

postupom, ktoré by spadali pod tento pojem bez ohľadu na to, že po uskutočnení postupu trvalo 

vykonávajú uvedené funkcie. 

28      Z toho vyplýva, že s ohľadom na ciele sledované nariadením č. 139/2004 sa má 

článok 3 ods. 4 tohto nariadenia vykladať tak, že sa vzťahuje na vytvorenie spoločného podniku, 

t. j. na postup, ktorý vedie k tomu, že sa na trhu objaví podnik spoločne kontrolovaný minimálne 

dvomi ďalšími podnikmi, pričom je irelevantné, že tento po novom spoločne kontrolovaný 

podnik existoval pred dotknutým postupom. 

29      Takýto výklad uvedeného článku 3 je zároveň v súlade s celkovou systematikou 

nariadenia č. 139/2004. 

30      Je síce pravda, že podľa odôvodnenia 6 tohto nariadenia preventívna kontrola 

koncentrácií zavedená týmto nariadením sa vzťahuje na koncentrácie, ktoré majú vplyv na 

štruktúru hospodárskej súťaže v Únii, z toho však vôbec nevyplýva, že všetky konania podnikov, 

ktoré nemajú takéto účinky, nepodliehajú kontrole zo strany Komisie alebo zo strany 

vnútroštátnych orgánov, ktoré sú príslušné pre oblasť hospodárskej súťaže. 

31      Uvedené nariadenie je – rovnako ako najmä nariadenie (ES) č. 1/2003 – súčasťou 

súboru právnych predpisov vykonávajúcich články 101 a 102 ZFEÚ, ako aj zavádzajúcich 

systém kontroly, ktoré majú zabezpečiť, aby hospodárska súťaž nebola narušená na vnútornom 

trhu Únie. 

32      Ako vyplýva z článku 21 ods. 1 nariadenia č. 139/2004, toto nariadenie sa 

uplatňuje výlučne na koncentrácie podľa článku 3 tohto nariadenia, na ktoré sa v zásade 

neuplatňuje nariadenie č. 1/2003. 

33      Naopak, posledné uvedené nariadenie sa naďalej uplatňuje na konania podnikov, 

ktoré síce nepredstavujú koncentráciu v zmysle nariadenia č. 139/2004, avšak môžu viesť 

k zosúladeným postupom medzi nimi v rozpore s článkom 101 ZFEÚ, a ktoré z tohto dôvodu 

podliehajú kontrole zo strany Komisie alebo vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž. 

34      Výklad článku 3 nariadenia č. 139/2004 uskutočnený Komisiou, podľa ktorého 

zmena spôsobu kontroly podniku, ktorá sa mení z výlučnej na spoločnú, spadá pod pojem 

koncentrácia, aj keď tento spoločný podnik nevykonáva všetky funkcie samostatného 

hospodárskeho subjektu, nie je v súlade s článkom 21 ods. 1 tohto nariadenia. Uznanie 

takéhoto výkladu by totiž viedlo k rozšíreniu preventívnej kontroly stanovenej týmto nariadením 

na postupy, ktoré nemôžu mať vplyv na štruktúru dotknutého trhu, a k zodpovedajúcemu 

obmedzeniu pôsobnosti nariadenia č. 1/2003, ktoré by sa už nevzťahovalo na takéto postupy, 

hoci tieto postupy môžu viesť k zosúladeným postupom podnikov v zmysle článku 101 ZFEÚ. 

35      Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy treba na otázku odpovedať tak, že článok 3 

nariadenia č. 139/2004 sa má vykladať v tom zmysle, že ku koncentrácii v dôsledku zmeny 

spôsobu kontroly existujúceho podniku z výlučnej na spoločnú dochádza len v prípade, ak 

spoločný podnik, ktorý takýmto postupom vznikol, trvalo vykonáva všetky funkcie samostatného 

hospodárskeho subjektu. 

 

 



ERNST & YOUNG25 

 

Dňa 18. novembra 2013 spoločnosti KPMG DK uzatvorili so spoločnosťami EY 

zmluvu o fúzii (ďalej len „zmluva o fúzii“). V čase, keď nastali skutkové okolnosti, boli 

spoločnosti KPMG DK a spoločnosti EY audítorskými spoločnosťami poskytujúcimi 

audítorské a účtovnícke služby v Dánsku. V čase uzatvorenia zmluvy o fúzii boli spoločnosti 

KPMG DK členmi medzinárodnej siete nezávislých audítorských spoločností označovanej ako 

KPMG International Cooperative (ďalej len „KPMG International“). Keďže spoločnosti 

KPMG DK neboli štrukturálne začlenené do siete KPMG International, bola 15. februára 2010 

medzi spoločnosťami KPMG DK a sieťou KPMG International podpísaná zmluva o spolupráci 

(ďalej len „zmluva o spolupráci“). Na základe tejto zmluvy mali spoločnosti KPMG DK 

výhradné právo byť v Dánsku súčasťou siete KPMG International a využívať ochranné známky 

KPMG International na marketingové účely v tomto členskom štáte. Zmluva o spolupráci tiež 

obsahovala ustanovenia týkajúce sa prideľovania zákazníkov, povinnosti poskytovať služby 

zákazníkom z iných štátov a ročnej kompenzácie za účasť v medzinárodnej sieti. Táto zmluva 

okrem iného predpokladala, že zúčastnené audítorské spoločnosti nebudú môcť uzatvárať 

medzi sebou obchodné dohody ani partnerstvá, a ani zakladať spoločné podniky. Táto zmluva 

navyše zavádzala dobrovoľnú a integrovanú spoluprácu medzi zúčastnenými audítorskými 

spoločnosťami fungujúcimi na základe spoločných noriem a postupov, ktoré voči zákazníkom 

vystupovali ako globálna sieť, hoci každá z nich bola z hľadiska práva hospodárskej súťaže 

samostatnou a nezávislou spoločnosťou. 

Podľa zmluvy o fúzii mali spoločnosti KPMG DK bezprostredne po podpísaní zmluvy 

o fúzii oznámiť, že najneskôr 30. septembra 2014 opúšťajú sieť KPMG International, a to so 

zámerom vykonať fúziu so spoločnosťami EY. Podľa zmluvy o spolupráci mala byť takáto 

výpoveď zmluvy oznámená jednou zo zmluvných strán najneskôr šesť mesiacov pred koncom 

daňového obdobia KPMG International. 

Po podpise zmluvy o fúzii z 18. novembra 2013 spoločnosti KPMG DK v ten istý deň 

vypovedali zmluvu o spolupráci s účinnosťou k 30. septembru 2014. Samotná výpoveď zmluvy 

o spolupráci si nevyžadovala súhlas orgánov hospodárskej súťaže. 

Uzatvorenie zmluvy o fúzii bolo zverejnené 19. novembra 2013. Dňa 20. novembra 

2013 KPMG International ohlásila svoj zámer zostať na dánskom trhu a na tento účel 

21. novembra 2013 založila nový audítorský podnik v Dánsku napriek tomu, že zmluva 

o spolupráci bola stále v platnosti. Niekoľko klientov spoločností KPMG DK sa rozhodlo 

zmeniť účtovnícku a audítorskú spoločnosť a prešli buď k KPMG International, alebo k iným 

spoločnostiam. 

Spoločnosti KPMG DK a spoločnosti EY začali postup predchádzajúceho oznámenia 

bezprostredne po ohlásení zmluvy o fúzii, pričom prvé kontakty s dánskymi orgánmi boli 

nadviazané 21. novembra 2013. Dňa 13. decembra 2013 bola fúzia oznámená Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen (Úrad pre hospodársku súťaž a spotrebiteľov, Dánsko) a rozhodnutím 

Konkurrencerådet (Rady pre hospodársku súťaž, Dánsko)  z 28. mája 2014 bola schválená 

s výhradou, že jej účastníci prevezmú niektoré záväzky. Po tomto schválení sa spoločnosti 

KPMG DK a KMPG International dohodli na ukončení zmluvy o spolupráci k 30. júnu 2014. 

Rozhodnutím zo 17. decembra 2014 Rada pred hospodársku súťaž konštatovala, že 

spoločnosti KPMG DK tým, že v súlade so zmluvou o fúzii vypovedali zmluvu o spolupráci 

18. novembra 2013, a teda predtým, ako fúziu schválila Rada pre hospodársku súťaž, porušili 

zákaz vykonania koncentrácie pred týmto schválením, stanovený dánskym zákonom 

o hospodárskej súťaži. Rada pre hospodársku súťaž vychádzala v napadnutom rozhodnutí 

z komplexného posúdenia skutkových okolností, podľa ktorého výpoveď zmluvy o spolupráci 

 
25 Rozsudok z 31. mája 2018, Ernst&Young, C-633/16, EU:C:2018:371. 



bola predovšetkým úzko spojená s fúziou, bola neodvolateľná a mohla spôsobiť účinky na trhu 

v období medzi výpoveďou a schválením fúzie. Rada pred hospodársku súťaž sa najmä 

domnievala, že nebolo potrebné preukázať, že uvedená výpoveď vyvolala účinky na trhu, 

keďže skutočnosť, že bola spôsobilá takéto účinky vyvolať, bola dostačujúca. 

Dňa 1. júna 2015 podala spoločnosť Ernst & Young na Sø- og Handelsretten (Námorný 

a obchodný súd) žalobu o neplatnosť napadnutého rozhodnutia, v ktorej namieta predovšetkým 

výklad uskutočnený Radou pre hospodársku súťaž a týkajúci sa rozsahu zákazu vykonania fúzie 

pred jej schválením Radou pre hospodársku súťaž, ako aj základov napadnutého rozhodnutia 

a vplyvu, aký malo vypovedanie dohody o spolupráci na trh. 

Ernst & Young navyše zdôraznila, že výsledok sporu vo veci samej je dôležitý 

z hľadiska možných peňažných sankcií, keďže Dánsky úrad pre hospodársku súťaž 

a spotrebiteľov postúpil vec 11. júna 2015 Statsanklager for Særlig Økonomisk og International 

Kriminalitet (prokurátor pre závažnú hospodársku a medzinárodnú trestnú činnosť, Dánsko), 

aby posúdil postup spoločností EY z hľadiska trestnoprávnych predpisov 

 

Z odôvodnenia: 

 

36      Svojou prvou až treťou otázkou, ktoré treba preskúmať spoločne, sa vnútroštátny 

súd v podstate pýta, či článok 7 ods. 1 nariadenia č. 139/2004 sa má vykladať v tom zmysle, že 

k vykonaniu koncentrácie môže dôjsť iba prostredníctvom operácie, ktorá úplne alebo sčasti, 

zo skutkového alebo právneho hľadiska, prispeje k zmene kontroly dotknutého podniku. 

Konkrétne sa súd snaží zistiť, či výpoveď zmluvy o spolupráci za okolností, akými sú okolnosti 

vo veci samej, môže viesť k vykonaniu koncentrácie, a či je v tomto smere relevantná otázka, či 

takáto výpoveď vyvolala účinky na trhu. 

37      Na účely zodpovedania týchto otázok je potrebné pripomenúť, že článok 7 ods. 1 

nariadenia č. 139/2004 stanovuje iba to, že koncentrácia sa nevykoná pred jej oznámením, 

alebo kým nie je vyhlásená za zlučiteľnú so spoločným trhom. 

38      Toto ustanovenie teda neposkytuje žiadnu informáciu o podmienkach, za ktorých 

sa koncentrácia považuje za vykonanú, a konkrétne neuvádza, či koncentrácia môže byť 

vykonaná prostredníctvom operácie, ktorá neprispieva k zmene kontroly dotknutého podniku. 

39      Treba preto konštatovať, že znenie uvedeného článku 7 samo osebe neumožňuje 

určiť rozsah zákazu, ktorý stanovuje. 

40      Pokiaľ však doslovný výklad určitého ustanovenia práva Únie neumožňuje 

posúdiť jeho presný rozsah, treba predmetnú právnu úpravu vykladať na základe jej cieľa, ako 

aj na základe jej celkovej systematiky. 

41      Pokiaľ ide o ciele sledované nariadením č. 139/2004, najmä z odôvodnenia 5 

tohto nariadenia vyplýva, že jeho cieľom je zabezpečiť, aby reorganizácie podnikov trvalo 

nenarušili hospodársku súťaž. Právo Únie musí preto obsahovať ustanovenia o takých formách 

koncentrácie, ktoré by mohli značne narušiť účinnú hospodársku súťaž na spoločnom trhu 

alebo na jeho podstatnej časti. Na tieto účely v súlade s odôvodnením 6 uvedeného nariadenia 

má toto nariadenie umožniť účinnú kontrolu všetkých koncentrácií z hľadiska ich vplyvu na 

štruktúru hospodárskej súťaže v Únii. 

42      Práve s cieľom zabezpečiť účinnosť tejto kontroly sú podniky, ako to vyplýva 

z odôvodnenia 34 nariadenia č. 139/2004, povinné vopred oznámiť zamýšľané koncentrácie 

a to, že ich realizácia musí byť pozastavená až do prijatia konečného rozhodnutia. 

43      Pritom je potrebné zdôrazniť, že v tejto súvislosti článok 7 ods. 1 uvedeného 

nariadenia, ktorý zakazuje vykonanie koncentrácie, obmedzuje tento zákaz na koncentrácie, 

ktoré sú definované v článku 3 tohto nariadenia, a súčasne vylučuje zákaz akejkoľvek operácie, 

ktorú nemožno považovať za prispievajúcu k vykonaniu koncentrácie. 



44      Z toho vyplýva, že na účely definovania rozsahu pôsobnosti článku 7 nariadenia 

č. 139/2004 je potrebné zohľadniť definíciu pojmu koncentrácie nachádzajúcu sa v uvedenom 

článku 3. 

45      Podľa tohto ustanovenia sa pritom za vznik koncentrácie považuje trvalá zmena 

kontroly spôsobená fúziou dvoch alebo viacerých predtým nezávislých podnikov alebo častí 

podnikov, alebo získaním priamej alebo nepriamej kontroly nad celým alebo nad časťami 

jedného alebo viacerých ďalších podnikov jednou alebo viacerými osobami, ktoré už kontrolujú 

najmenej jeden podnik, alebo jedným alebo viacerými podnikmi, pokiaľ kontrola vyplýva 

z možnosti, priznanej zákonom, zmluvami alebo inými prostriedkami, vykonávať rozhodujúci 

vplyv na podnik. 

46      Z toho vyplýva, že k vykonaniu koncentrácie v zmysle uvedeného článku 7 dôjde 

v okamihu, keď účastníci fúzie uskutočnia operácie prispievajúce k trvalej zmene kontroly 

dotknutého podniku. 

47      Skutočnosť, že akékoľvek čiastočné vykonanie koncentrácie spadá do pôsobnosti 

uvedeného článku, tak zodpovedá požiadavke zabezpečenia účinnej kontroly koncentrácií. Ak 

by totiž bolo účastníkom fúzie zakázané vykonať koncentráciu prostredníctvom jednej operácie, 

ale mohli by k tomuto výsledku dospieť prostredníctvom čiastkových na seba nadväzujúcich 

operácii, znižovalo by to užitočný účinok zákazu obsiahnutého v článku 7 nariadenia 

č. 139/2004 a ohrozovalo by to predbežnú povahu kontroly upravenej v nariadení, ako aj 

dosiahnutie jeho cieľov. 

48      V rovnakom zmysle odôvodnenie 20 uvedeného nariadenia stanovuje, že je 

vhodné, aby sa za jedinú koncentráciu považovali úzko súvisiace operácie, ktoré sú uskutočnené 

za rovnakých podmienok, alebo ktoré majú formu niekoľkých transakcií s cennými papiermi 

uskutočnených v primerane krátkej lehote. 

49      Pokiaľ však takéto operácie, hoci sú uskutočnené v rámci jednej koncentrácie, nie 

sú nevyhnutné na zmenu kontroly podniku dotknutého touto koncentráciou, potom nespadajú 

pod článok 7 nariadenia č. 139/2004. Tieto operácie totiž, aj keď môžu byť vo vzťahu ku 

koncentrácii iba podporné alebo prípravné, nemajú priamu funkčnú väzbu s koncentráciou, 

čím ich vykonanie v zásade nemôže narušiť účinnosť kontroly koncentrácií. 

50      Skutočnosť, že takéto operácie môžu vyvolať účinky na trhu, nie je sama osebe 

postačujúca na odôvodnenie odlišného výkladu uvedeného článku 7. Na jednej strane sa totiž 

posúdenie účinkov operácie na trhu týka podstaty skúmania koncentrácie. Povinnosť pozastaviť 

vykonanie koncentrácie stanovená v článku 7 nariadenia č. 139/2004 sa pritom uplatňuje 

nezávisle od toho, či koncentrácia je, alebo nie je zlučiteľná so spoločným trhom, keďže 

dôvodom jej existencie je práve zabezpečenie účinnej kontroly všetkých operácií koncentrácie 

zo strany Komisie. 

51      Na druhej strane nemožno vylúčiť, že operácia, ktorá nevyvoláva žiadne účinky 

na trhu, môže aj tak prispieť k zmene kontroly dotknutého podniku a že preto bude znamenať 

prinajmenšom čiastočné vykonanie koncentrácie. 

52      Z toho vyplýva, že s ohľadom na ciele sledované nariadením č. 139/2004 treba 

článok 7 ods. 1 tohto nariadenia vykladať tak, že zakazuje, aby účastníci koncentrácie vykonali 

akékoľvek operácie prispievajúce k trvalej zmene kontroly jedného z podnikov dotknutých touto 

koncentráciou. 

53      Takýto výklad uvedeného článku 7 je zároveň v súlade s celkovou systematikou 

nariadenia č. 139/2004. 

54      Je síce pravda, že podľa odôvodnenia 6 tohto nariadenia sa preventívna kontrola 

koncentrácií zavedená týmto nariadením vzťahuje na koncentrácie, ktoré majú vplyv na 

štruktúru hospodárskej súťaže v Únii, z toho však vôbec nevyplýva, že všetky konania podnikov, 

ktoré nemajú takéto účinky, nepodliehajú kontrole zo strany Komisie alebo zo strany 

vnútroštátnych orgánov, ktoré sú príslušné pre oblasť hospodárskej súťaže. 



55      Uvedené nariadenie je totiž rovnako ako najmä nariadenie č. 1/2003 súčasťou 

súboru právnych predpisov vykonávajúcich články 101 a 102 ZFEÚ, ako aj zavádzajúcich 

systém kontroly, ktoré majú zabezpečiť, aby hospodárska súťaž nebola narušená na vnútornom 

trhu Únie. 

56      Ako vyplýva z článku 21 ods. 1 nariadenia č. 139/2004, toto nariadenie sa 

uplatňuje výlučne na koncentrácie podľa článku 3 tohto nariadenia, na ktoré sa v zásade 

neuplatňuje nariadenie č. 1/2003. 

57      Naopak, posledné uvedené nariadenie sa naďalej uplatňuje na konania podnikov, 

ktoré síce nepredstavujú koncentráciu v zmysle nariadenia č. 139/2004, avšak môžu viesť 

k zosúladeným postupom medzi nimi v rozpore s článkom 101 ZFEÚ, a ktoré z tohto dôvodu 

podliehajú kontrole zo strany Komisie alebo vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž 

(rozsudok zo 7. septembra 2017, Austria Asphalt, C-248/16, EU:C:2017:643, bod 33). 

58      V dôsledku toho by rozšírenie pôsobnosti článku 7 nariadenia č. 139/2004 na 

operácie, ktoré neprispievajú k vykonaniu koncentrácie, znamenalo, ako uviedol generálny 

advokát v bode 68 svojich návrhov, nielen rozšírenie pôsobnosti tohto nariadenia v rozpore 

s článkom 1 tohto nariadenia, ale rovnako by zodpovedajúcim spôsobom zužovalo pôsobnosť 

nariadenia č. 1/2003, ktoré by sa teda už neuplatňovalo na takéto operácie, hoci tieto operácie 

by mohli viesť k spolupráci medzi podnikmi v zmysle článku 101 ZFEÚ. 

59      Vzhľadom na vyššie uvedené treba dospieť k záveru, že článok 7 ods. 1 nariadenia 

č. 139/2004 sa má vykladať v tom zmysle, že k vykonaniu koncentrácie môže dôjsť iba 

prostredníctvom operácie, ktorá úplne alebo sčasti, zo skutkového alebo právneho hľadiska, 

prispeje k zmene kontroly dotknutého podniku. 

60      Pokiaľ ide o otázku, či výpoveď zmluvy o spolupráci za okolností sporu vo veci 

samej môže viesť k vykonaniu koncentrácie, je potrebné zdôrazniť, že za okolností opísaných 

v návrhu na začatie prejudiciálneho konania, ktorých overenie prináleží vnútroštátnemu súdu, 

aj keby táto výpoveď bola prostredníctvom podmienky spojená s predmetnou koncentráciou 

a mohla mať vo vzťahu k nej podporný alebo prípravný charakter, nič to nemení na tom, že 

napriek účinkom, ktoré by mohla mať na trhu, neprispieva ako taká k trvalej zmene kontroly 

dotknutého podniku. 

61      Okrem skutočnosti, že ide o operáciu týkajúcu sa jedného z účastníkov fúzie 

a tretej strany, teda KPMG International, touto výpoveďou spoločnosti EY nezískali možnosť 

vykonávať akýkoľvek vplyv na spoločnostiach KPMG DK, ktoré, ako vyplýva z bodov 12 a 13 

tohto rozsudku, boli z hľadiska práva hospodárskej súťaže nezávislé tak pred, ako aj po 

uvedenej výpovedi. 

62      Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy je potrebné na prvú až tretiu otázku 

odpovedať tak, že článok 7 ods. 1 nariadenia č. 139/2004 sa má vykladať v tom zmysle, že 

k vykonaniu koncentrácie môže dôjsť iba prostredníctvom operácie, ktorá úplne alebo sčasti, 

zo skutkového alebo právneho hľadiska, prispeje k zmene kontroly dotknutého podniku. 

Výpoveď zmluvy o spolupráci za okolností, akými sú okolnosti v spore vo veci samej, ktorých 

overenie prináleží vnútroštátnemu súdu, nemôže viesť k vykonaniu koncentrácie, a to bez 

ohľadu na otázku, či táto výpoveď vyvolala účinky na trhu. 

 

TETRA LAVAL26 

 

Z odôvodnenia: 

37 Komisia svojím prvým odvolacím dôvodom spochybňuje napadnutý rozsudok v tom, 

že Súd prvého stupňa od nej požadoval pri prijímaní rozhodnutia o vyhlásení koncentrácie za 

nezlučiteľnú so spoločným trhom takú úroveň a silu dôkazov na podporu jej tvrdení, ktorá je 

 
26 Rozsudok z 15. februára 2005, Komisia/Tetra Laval, C-12/03 P, EU:C:2005:87. 



nezlučiteľná s jej rozsiahlou diskrečnou právomocou pri posúdeniach ekonomickej povahy. 

Namieta teda, že Súd prvého stupňa porušil článok 230 ES tým, že prekročil medze súdneho 

preskúmania, ktoré mu priznáva judikatúra, a následkom toho v tejto veci nesprávne uplatnil 

článok 2 ods. 2 a 3 nariadenia, keď vytvoril domnienku zákonnosti vo vzťahu k niektorým 

koncentráciám. 

38 V tomto ohľade je dôležité uviesť, že Súd prvého stupňa v bode 119 napadnutého 

rozsudku správne pripomenul kritériá súdneho preskúmania rozhodnutia Komisie vo veci 

koncentrácie, ako boli stanovené v už citovanom rozsudku Kali & Salz. V bodoch 223 a 224 

tohto posledne uvedeného rozsudku Súdny dvor uviedol, že základné normy nariadenia, najmä 

jeho článok 2, zverujú Komisii diskrečnú právomoc, predovšetkým vo vzťahu k posúdeniam 

ekonomickej povahy, a preto preskúmanie tejto právomoci, ktorá je podstatná pre vymedzenie 

pravidiel v oblasti koncentrácií, sudcom Spoločenstva sa musí uskutočňovať s prihliadnutím na 

priestor pre voľnú úvahu, ktorá tvorí základ pre pravidlá ekonomického charakteru tvoriace 

časť úpravy koncentrácií. 

39 Aj keď Súdny dvor uznáva, že Komisia má v ekonomických záležitostiach priestor 

pre voľnú úvahu, nevyplýva z toho, že sudca Spoločenstva sa musí zdržať posúdenia výkladu 

údajov ekonomickej povahy Komisiou. Sudca Spoločenstva musí totiž nielen preveriť vecnú 

presnosť predložených dôkazov, ich spoľahlivosť a súladnosť, ale aj preskúmať, či tieto dôkazy 

predstavujú súhrn podstatných údajov, ktoré musia byť zohľadnené pri posúdení komplexnej 

situácie, a či sú spôsobilé opodstatniť závery, ktoré sa z nich vyvodili. Takéto preskúmanie je 

ešte nevyhnutnejšie pri analýze budúceho vývoja, ktorá sa vyžaduje pri skúmaní navrhovanej 

koncentrácie s konglomerátnym účinkom. 

40 Súd prvého stupňa teda oprávnene v bode 155 napadnutého rozsudku zdôraznil, 

odvolávajúc sa najmä na už citovaný rozsudok Kali & Salz, že analýza Komisie týkajúca sa 

koncentrácie s konglomerátnym účinkom je podmienená obdobnými požiadavkami, ako sú tie, 

ktoré judikatúra vymedzila vo vzťahu k vzniku situácie spoločného dominantného postavenia, 

a predpokladá pozorný rozbor okolností, ktoré sú závažné na účely posúdenia tohto účinku na 

fungovanie hospodárskej súťaže na relevantnom trhu. 

41 Hoci Súd prvého stupňa v tom istom bode 155 upresnil, že preukázanie 

protisúťažných konglomerátnych účinkov koncentrácie oznamovaného druhu si vyžaduje 

podrobný rozbor okolností, ktoré by mali mať za následok uvedené účinky, podložený 

presvedčivými dôkazmi („convincing evidence“), nepridal tým v žiadnom prípade podmienku 

týkajúcu sa vyžadovanej úrovne dôkazov, ale len pripomenul základnú funkciu dôkazov, ktorou 

je preukázať dôvodnosť tvrdenia alebo, ako je to v tejto veci, rozhodnutia vo veci koncentrácie. 

42 Analýza budúceho vývoja, ktorá je nevyhnutná pri preskúmaní koncentrácií, sa musí 

vykonávať s veľkou starostlivosťou, pretože sa netýka skúmania minulých udalostí, pre ktoré sú 

často dostupné početné dôkazy umožňujúce pochopenie príčin, ani skúmania súčasných 

udalostí, ale skôr predvídania udalostí, ktoré s väčšou či menšou pravdepodobnosťou môžu 

nastať v budúcnosti, ak nebude prijaté rozhodnutie zakazujúce plánovanú koncentráciu alebo 

upresňujúce jej podmienky. 

43 Analýza budúceho vývoja teda pozostáva zo skúmania, ako by mohla koncentrácia 

zmeniť určujúce faktory stavu hospodárskej súťaže na danom trhu s cieľom zistiť, či by 

spôsobila významné prekážky efektívnej hospodárskej súťaže. Takáto analýza si vyžaduje 

predstavenie rôznych reťazcov príčin a následkov kvôli zisteniu, ktorý z nich je 

najpravdepodobnejší. 

44 Analýza koncentrácie „konglomerátneho“ typu je analýzou budúceho vývoja, 

v ktorej sa zohľadňujú jednak rozsiahle časové obdobia v budúcnosti a jednak pákový efekt 

nevyhnutný pre existenciu významných prekážok efektívnej hospodárskej súťaže, čo znamená, 

že reťazce príčin a následkov sú ťažko rozoznateľné, nejasné a ťažko preukázateľné. V tejto 

súvislosti je osobitne dôležitá sila dôkazov predložených Komisiou na preukázanie 



nevyhnutnosti rozhodnutia, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným 

trhom, keďže tieto dôkazy musia potvrdiť posúdenie Komisiou, podľa ktorého by v prípade 

neprijatia tohto rozhodnutia bol najpravdepodobnejší ekonomický vývoj, ktorý táto inštitúcia 

uviedla. 

45 Z týchto rozličných činiteľov vyplýva, že Súd prvého stupňa sa nedopustil 

nesprávneho právneho posúdenia, keď pripomenul kritériá ním vykonávaného súdneho 

preskúmania, ani keď upresnil silu dôkazov, ktoré Komisia musí predložiť na to, aby dokázala, 

že podmienky článku 2 ods. 3 nariadenia sú splnené. 

46 Pokiaľ ide o konkrétne súdne preskúmanie, ktoré Súd prvého stupňa uskutočnil 

v tejto veci, z príkladu uvedeného Komisiou, ktorý sa týka rastu používania PET obalov pri 

citlivých výrobkoch, nevyplýva, že Súd prvého stupňa by prekročil stanovené medze 

preskúmania správneho rozhodnutia sudcom Spoločenstva. Bod 211 napadnutého rozsudku je, 

v rozpore s tvrdením Komisie, len stručnejším preformulovaním, vo forme konštatovania Súdu 

prvého stupňa, priznania Komisie na pojednávaní zhrnutého v bode 210 toho istého rozsudku, 

že jej predpoveď o raste používania PET pri balení UHT mlieka, uvedená v spornom 

rozhodnutí, bola nadsadená. V bode 212 uvedeného rozsudku Súd prvého stupňa uviedol 

dôvody, pre ktoré usúdil, že dôkazy predložené Komisiou neboli dôvodné, keď zdôraznil, že 

z troch ňou citovaných nezávislých správ len správa PCI obsahuje údaj týkajúci sa používania 

PET pri balení mlieka. V tom istom bode 212 pokračoval tým, že preukázal nepresvedčivý 

charakter dôkazov predložených Komisiou a zdôraznil nevýznamný charakter nárastu 

predpokladaného v správe PCI, ako aj nesúlad medzi predpoveďou Komisie pre používanie 

PET a nespornými údajmi z iných správ o používaní HDPE. Čo sa týka bodu 213 napadnutého 

rozsudku, Súd prvého stupňa sa obmedzil na zdôraznenie neúplného charakteru analýzy 

Komisie, ktorý mal za následok nemožnosť potvrdenia predpovedí Komisie pre rozdiely medzi 

jej predpoveďami a predpoveďami v iných správach. 

47 Spomedzi ďalších príkladov, ktoré uvádza, napáda Komisia tvrdenie Súdu prvého 

stupňa v bode 289 napadnutého rozsudku, podľa ktorého „čerstvé mlieko nie je výrobok, pre 

ktorý by trhové výhody ponúkané PET mali osobitnú dôležitosť“, ako aj závery Súdu prvého 

stupňa týkajúce sa ceny PET v porovnaní s cenou kartónu uvedené v bodoch 288 a 328 

napadnutého rozsudku. V tomto ohľade je namieste zdôrazniť, že ide o posúdenia skutkového 

stavu, ktoré nie sú predmetom preskúmania Súdnym dvorom v konaní o odvolaní. Preto bez 

toho, aby sa Súdny dvor vyjadril k dôvodnosti záverov Súdu prvého stupňa v tomto ohľade, 

postačuje uviesť, že tento mohol založiť svoje presvedčenie na rôznych bodoch sporného 

rozhodnutia. 

48 Z týchto príkladov vyplýva, že Súd prvého stupňa uskutočnil preskúmanie, ktoré mu 

prislúcha a ktoré je popísané v bode 39 tohto rozsudku. Uviedol a zdôvodnil dôvody, pre ktoré 

považoval závery Komisie za neplatné v rozsahu, v akom boli založené na nedostatočných, 

neúplných, málo významných a nezhodných dôkazoch. 

49 Súd prvého stupňa pri tom dodržal kritériá súdneho preskúmania vykonávaného 

sudcom Spoločenstva, a teda dodržal článok 230 ES. 

 

4.1 OTÁZKY A ÚLOHY 

1. Prečo Európska únia potrebuje osobitný režim kontroly koncentrácie? Aká je pridaná 

hodnota tohto režimu v porovnaní s článkami 101 a 102 ZFEÚ? 

2. Aký je vzťah kontroly koncentrácií ku kolúzii a kolektívnej dominancii? 

3. Čo sú to pridružené obmedzenia? 

4. Porovnajte výklad pojmu koncentrácia vo veciach Austrian Asphalt a Ernst&Young.  



5. V čom sa líši dôkazné bremeno v prípadoch porušenia čl. 101 a 102 ZFEÚ 

a v prípadoch posúdenia koncentrácií 

6. Aká je intenzita súdneho prieskumu v rámci kontroly koncentrácií? 

 
  



 

5 ŠTÁTNA POMOC 

Generálna klauzula: článok 107 Zmluvy o fungovaní EÚ 

1. Ak nie je zmluvami ustanovené inak, pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme členským 

štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí 

narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu 

určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod 

medzi členskými štátmi.  

 

2. S vnútorným trhom je zlučiteľná: 

 

a. pomoc sociálnej povahy poskytovaná jednotlivým spotrebiteľom za predpokladu, 

že sa poskytuje bez diskriminácie vo vzťahu k pôvodu výrobkov; 

b. pomoc určená na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami alebo 

mimoriadnymi udalosťami;  

c. pomoc poskytovaná hospodárstvu určitých oblastí Spolkovej republiky Nemecko v 

dôsledku rozdelenia Nemecka v rozsahu potrebnom na vyrovnanie hospodárskych 

nevýhod spôsobených týmto rozdelením. Päť rokov po nadobudnutí platnosti 

Lisabonskej zmluvy, môže Rada na návrh Komisie prijať rozhodnutie, ktorým sa 

zruší toto písmeno.  

 

3. Za zlučiteľné s vnútorným trhom možno považovať:  

a. pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja oblastí s mimoriadne nízkou životnou 

úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou, ako aj na podporu 

regiónov uvedených v článku 349, pričom sa zohľadní ich štrukturálna, hospodárska 

a sociálna situácia;  

b. pomoc na podporu vykonávania dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu 

alebo na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu;  

c.  pomoc na rozvoj určitých hospodárskych činností alebo určitých hospodárskych 

oblastí, za pred pokladu, že táto podpora nepriaznivo neovplyvní podmienky 

obchodu tak, že by to bolo v rozpore so spoločným záujmom;  

d. pomoc na podporu kultúry a zachovania kultúrneho dedičstva, ak takáto pomoc 

neovplyvňuje podmienky obchodovania a hospodárskej súťaže v Únii v rozsahu, 

ktorý odporuje spoločným záujmom;  

e. iné druhy pomoci, ako ich vymedzia rozhodnutia Rady prijaté na návrh Komisie.  
 

5.1 Z ROZHODOVACEJ PRAXE 

COPEBI27 

Predmetom konania bolo posúdenie nedovolenej štátnej pomoci. Osem 

poľnohospodárskych hospodárskych výborov (Rhône-Méditerranée, Grand Sud-Ouest, 

Korzika, Val du Loire, Nord, Nord-Est, Bretónsko a Normandia) dlhé roky prijímalo verejné 

prostriedky poskytované najmä [Medziprofesijným štátnym úradom pre ovocie, zeleninu 

a záhradníctvo (ďalej len ‚Oniflhor‘)], ktoré sa použili na financovanie opatrení pomoci 

 
27 Rozsudok Súdneho dvora z 13. júna 2019 vo veci Copebi SCA v Établissement national des 

produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), C-505/18, ECLI:EU:C:2019:500 



nazvaných ‚plány kampane‘ a ktoré zahŕňali opatrenia na trhoch v Spoločenstve a mimo neho 

na uľahčenie, najmä v období krízy, uvádzania poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich 

z úrody vo Francúzsku na trh. Opatrenia mali zabrániť alebo v prípade krízy zmierniť vplyv 

dočasného prevýšenia ponuky nad dopytom pôsobením na troch úrovniach: na vonkajších 

trhoch, vnútornom trhu a v oblasti spracovania. Financovanie opatrení zabezpečili dotknuté 

odvetvia vo výške 30 % alebo 50 %, pričom zvyšnú časť financovali verejné orgány. [Zväz 

poľnohospodárskych hospodárskych výborov spojených s odvetvím výroby ovocia a zeleniny 

(ďalej len ‚Fedecom‘)] podrobne vysvetlil mechanizmus financovania plánov kampane, ako aj 

úlohu, ktorú zohrali výbory. Francúzsko tieto vysvetlenia nepoprelo. Podľa [zväzu 

Fedecom] opatrenia, ktoré sa mali uplatňovať, určil výlučne  ktoré sa majú uskutočniť, pre 

každý hospodársky rok a pre každý rastlinný druh a ich vykonaním poveril dotknutý 

vnútroštátny útvar. [Oniflhor] takisto rozhodol o sumách pridelených na predmetný plán 

a o výške príspevkov, ktoré mali poskytnúť hospodárske výbory. Opatrenia sa financovali 

z prevádzkového fondu spravovaného hospodárskymi výbormi. Tento sa financoval sčasti 

prostredníctvom pomoci z verejných zdrojov a sčasti z finančných príspevkov od členov 

organizácie výrobcov (nazývaných ‚odvetvové podiely‘) na základe množstva alebo hodnoty 

ovocia a zeleniny uvedených na trh. Odvetvové podiely sa neskladali z príspevkov na rozšírenie 

pravidiel,  preto neboli v zmysle ministerskej vyhlášky povinné. Podľa informácií Komisie 

plány kampane ustanovovali opatrenia zamerané na riešenie kríz spôsobených prevýšením 

ponuky francúzskych výrobkov na trhu Spoločenstva, najmä prostredníctvom dotovania 

predajných cien, dotácií na skladovanie alebo zničenie časti úrody, ako aj finančných stimulov 

na spracovanie čerstvých výrobkov. Na trhoch mimo Európskej únie vývozné dotácie údajne 

prispeli tiež k odbytu nadbytočných francúzskych výrobkov a mohli posilniť konkurenčné 

postavenie hospodárskych subjektov. Táto pomoc sa poskytovala na základe ceny 

a vyrobeného množstva.“ 

Oniflhor, ktorého právnym nástupcom je FranceAgriMer, je verejnoprávnou organizáciou 

priemyselnej a obchodnej povahy podliehajúcou správnemu dohľadu Francúzskej republiky, 

ktorého úlohou bolo najmä posilniť hospodársku efektívnosť odvetvia ovocia a zeleniny. 

Oniflhor zaviedol v rokoch 1998 až 2002 cyklické stimuly na účely uzatvárania zmlúv na 

zásobovanie spracovateľského priemyslu odrodou čerešní, tzv. „srdcoviek“, určených na ďalšie 

priemyselné spracovanie vo forme finančnej pomoci pre každú príslušnú kampaň. Táto štátna 

pomoc bola určená pre zoskupenia pestovateľov, ktorí v rámci viacročných zmlúv uzavretých 

na základe medziodvetvovej dohody dodávajú čerešne srdcovky po ich zbere spracovateľskému 

priemyslu. 

Finančná pomoc Oniflhor sa poskytovala prostredníctvom výboru CEBI, ktorý finančné 

prostriedky previedol na svojich členov, medzi ktorými bolo aj Copebi, ktoré dostalo celkovú 

sumu 2 823 708,83 eura. Na základe sťažnosti Komisia rozhodnutím 2009/402 týkajúcim sa 

plánov pridelenej štátnej pomoci, potvrdila, že účelom pomoci poskytnutej v odvetví ovocia 

a zeleniny bolo zjednodušiť odbyt francúzskych výrobkov prostredníctvom manipulácie 

s predajnou cenou alebo množstvom ponúkaným na trhoch. Dospela k záveru, že takéto zásahy 

predstavujú štátnu pomoc v rozpore s právnymi predpismi Únie, a nariadila ich vrátenie. 

Toto rozhodnutie potvrdili dva rozsudky Všeobecného súdu Európskej únie z 27. septembra 

2012, Francúzsko/Komisia (T-139/09, EU:T:2012:496), a Fedecom/Komisia (T-243/09, 

neuverejnený, EU:T:2012:497). Na základe týchto rozsudkov začala Francúzska republika 

vymáhať finančnú pomoc poskytnutú protiprávne pestovateľom čerešní srdcoviek určených na 

spracovanie, medzi nimi aj od družstva Copebi, voči ktorému vydala FranceAgriMer 29. marca 

2013 platobný výmer s cieľom vymôcť sumu 5 042 768,78 eura, ktorá zodpovedá vráteniu 

pomoci z verejných zdrojov poskytnutej v rokoch 1998 až 2002 spolu s príslušnými úrokmi.  

Vnútroštátny súd preskúmavajúci zákonnosť platobného výmeru, mal pochybnosť o jeho 

zákonnosti, preto Súdnemu dvoru položil prejudiciálnu otázku, či sa rozhodnutie 



Komisie2009/402 má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na pomoc, ktorú Oniflhor vyplatil 

výboru CEBI a ktorá bola následne pridelená pestovateľom čerešní srdcoviek na spracovanie 

prostredníctvom zoskupení pestovateľov, ktorí sú členmi tohto výboru, zatiaľ čo na jednej 

strane tento výbor nefiguruje medzi ôsmimi poľnohospodárskymi hospodárskymi výbormi 

uvedenými v tomto rozhodnutí a na druhej strane bola táto pomoc na rozdiel od mechanizmu 

financovania opísaného v uvedenom rozhodnutí financovaná výlučne z dotácií Oniflhor a nie 

aj z dobrovoľných príspevkov pestovateľov 

 

 Z odôvodnenia rozhodnutia: 

 

(25) Pokiaľ ide v prvom rade o skutočnosť, že CEBI nie je uvedený v rozhodnutí 

2009/402, treba poznamenať, že je nesporné, že žalobca vo veci samej dostával pomoc od roku 

1998 do roku 2002, ktorú zaplatil Oniflhor prostredníctvom výboru CEBI. 

(26) Takisto je nesporné, že CEBI má rovnakú právnu povahu ako osem ďalších 

hospodárskych poľnohospodárskych výborov uvedených v bode 15 rozhodnutia 2009/402, 

vzťahujú sa naňho tie isté vnútroštátne ustanovenia, a ako upozornil vnútroštátny súd, tento 

výbor mal prospech z pomoci, ktorú vyplatil ten istý verejný subjekt, konkrétne Oniflhor, 

s cieľom zjednodušiť odbyt francúzskych výrobkov manipulovaním predajnej ceny alebo 

množstiev ponúkaných na trhoch. 

(27) Navyše treba poznamenať, že štátna pomoc poskytnutá na základe plánov kampane 

pestovateľom ovocia a zeleniny, ktorú Francúzsko protiprávne vykonalo v rozpore s článkom 

[108 ods. 3 ZFEÚ] v rokoch 1992 až 2002, je nezlučiteľná so spoločným trhom. Treba preto 

konštatovať, ako uvádza Komisia vo svojich písomných pripomienkach, že výroková časť 

rozhodnutia 2009/402 sa neobmedzuje len na osem hospodárskych poľnohospodárskych 

výborov uvedených v odôvodnení 15 uvedeného rozhodnutia. 

(28) V tejto súvislosti treba pripomenúť, že z ustálenej judikatúry Súdneho dvora 

vyplýva, že rozhodnutia o vrátení štátnej pomoci sú adresované príslušnému členskému štátu 

a nie príjemcom pomoci a že žiadne procesné ustanovenie v konaní o preskúmaní štátnej 

pomoci nepriznáva príjemcovi pomoci osobitné postavanie medzi zainteresovanými stranami. 

(29) Rozhodnutie 2009/402 je teda určené konkrétne Francúzskej republike, a nie 

osobitnému hospodárskemu výboru. Bolo teda úlohou tohto členského štátu, aby prijal 

opatrenia potrebné na vrátenie pomoci, ktorá bola na základe tohto rozhodnutia vyhlásená za 

nezlučiteľnú, od jej príjemcov, a určiť subjekty, ktoré prijali takúto pomoc. 

(30) Súdny dvor rovnako spresnil, že v rámci programu pomoci sa Komisia môže 

obmedziť na skúmanie povahy dotknutého programu, aby v odôvodnení svojho rozhodnutia 

posúdila, či tento program vzhľadom na podmienky, ktoré stanovuje, zabezpečuje príjemcom 

zjavné zvýhodnenie oproti ich konkurentom a či je takej povahy, že ho využívajú najmä podniky, 

ktoré sa zúčastňujú na obchode medzi členskými štátmi. 

(31) Rozhodnutie Komisie, že pomoc je nezlučiteľná s vnútorným trhom, teda nemusí 

obsahovať analýzu pomoci poskytnutej v jednotlivých prípadoch v rámci schémy. Individuálnu 

situáciu každého z dotknutých podnikov je potrebné overiť len v rovine vymáhania pomoci. 

(32) To platí o to viac v prípade, keď, ako uvádza Komisia, nie je v jej možnostiach 

získať od dotknutého členského štátu dostatočný súbor informácií o presnom spôsobe 

uplatňovania uvedených opatrení. 

(33) Zo skutočnosti, že CEBI nefiguruje medzi ôsmimi hospodárskymi 

poľnohospodárskymi výbormi uvedenými v rozhodnutí 2009/402, teda nemožno vyvodiť, že toto 

rozhodnutie sa nevzťahuje na pomoc, ktorú Oniflhor prostredníctvom tohto 

poľnohospodárskeho hospodárskeho výboru zaplatil a ktorá bola pridelená družstvu Copebi. 

(34) Okrem toho nemožno tvrdiť, že rozhodnutie 2009/402 bolo vydané v rozpore 

s právom žalobcu vo veci samej byť vypočutý. V skutočnosti treba pripomenúť, že Súdny dvor 



rovnako rozhodol, že pojem „zainteresovaná strana“ v zmysle článku 1 písm. h) nariadenia 

č. 659/1999 sa týka neurčitej skupiny adresátov, a preto sa v tomto ustanovení nevyžaduje 

predloženie individuálnej výzvy jednotlivým osobám. 

(35) Jeho jediným cieľom je zaviazať Komisiu, aby dbala na to, že všetky osoby, ktoré 

by mohli byť zainteresované, sú informované a majú príležitosť uplatniť svoje tvrdenia. Za 

týchto okolností je uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie primeraným 

prostriedkom na kontrolu štátnej pomoci na účel informovania všetkých zainteresovaných strán 

o začatí konania. 

(36) Pokiaľ ide v druhom rade o skutočnosť, že pomoc, ktorú dostala Copebi, bola na 

rozdiel od mechanizmu financovania, ktorý Komisia opísala v rozhodnutí 2009/402, 

financovaná výlučne z dotácií Oniflhor, a nie aj z dobrovoľných príspevkov pestovateľov, 

z tohto rozhodnutia vyplýva, že financovanie „plánov kampane“ zo strany dotknutých odvetví 

predstavovalo 30 % až 50 %. Tento odvetvový podiel bol doplnený financovaním zo strany 

verejných orgánov prostredníctvom Oniflhor. Tieto odvetvové podiely boli požadované 

poľnohospodárskymi hospodárskymi výbormi a nezaplatenie tohto podielu v zásade znamenalo 

odmietnutie poskytnutia pomoci zo strany Oniflhor. 

(37) Treba konštatovať, že hoci bola pomoc, ktorú dostalo Copebi, financovaná výlučne 

z dotácií Oniflhor bez príspevku dotknutého odvetvia, naďalej platí, že táto pomoc bola 

poskytnutá zo štátnych zdrojov. 

(38) Takáto okolnosť teda nemôže vyňať pomoc pridelenú družstvu Copebi z definície 

„štátnej pomoci“ v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ, a teda aj z pôsobnosti rozhodnutia 

2009/402. 

(39) Okrem toho za predpokladu, že by nezaplatenie odvetvového podielu bolo dôvodom 

na vylúčenie z vyplatenia akejkoľvek pomoci zo strany Oniflhor, treba pripomenúť, že Súdny 

dvor už rozhodol, že otázka, či je zvýhodnenie poskytnuté príslušným podnikom v súlade 

s internými právnymi predpismi, alebo naopak, predstavuje daňový únik alebo daňový podvod, 

nemá vplyv na povinnosť príslušného členského štátu zaistiť vrátenie pomoci v stanovených 

lehotách. 

(40) Preto skutočnosť, že sa Copebi podarilo získať prospech z plánov kampane bez 

toho, aby na ne muselo prispievať, a teda získalo výhodnejší režim, než tomu bolo v prípade 

ostatných príjemcov, nie je skutočnosťou takej povahy, aby ho vyňalo z pôsobnosti rozhodnutia 

2009/402. 

(41) V treťom rade žalobca vo veci samej tvrdí, že na rozdiel od „plánov kampane“ 

uvedených v rozhodnutí 2009/402 boli opatrenia medziodvetvovej pomoci pre odvetvie čerešní 

srdcoviek na spracovanie spojené so štrukturálnym plánom v podobe cyklickej a jednorazovej 

pomoci, ktorých cieľom nebolo zmierniť účinky dočasných prebytkov ponuky. 

(42) Treba však konštatovať, že z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, 

že pomoc, ktorú Oniflhor poskytol CEBI, mala formu finančnej pomoci pre každý príslušný 

hospodársky rok, ktorej cieľom bolo odstrániť ťažkosti, ktoré vznikli v tomto odvetví v dôsledku 

silného konkurenčného tlaku talianskeho a španielskeho spracovateľského priemyslu, ako aj 

z dôvodu dovozu surovín z krajín strednej Európy. Zo spisu predloženého Súdnemu dvoru tiež 

vyplýva, že táto pomoc sa vypočítavala každý rok na základe postupu použitého pri zbere 

a účelu použitia produktu v medziach daného množstva ovocia. 

(43) Vzhľadom na vyššie uvedené treba na položenú otázku odpovedať tak, že rozhodnutie 

2009/402 sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na pomoc, ktorú Oniflhor vyplatil výboru 

CEBI a ktorá bola následne pridelená pestovateľom čerešní srdcoviek na spracovanie 

prostredníctvom zoskupení pestovateľov, ktorí sú členmi tohto výboru, aj keď na jednej strane 

tento výbor nefiguruje medzi ôsmimi poľnohospodárskymi hospodárskymi výbormi uvedenými 

v tomto rozhodnutí a na druhej strane bola táto pomoc na rozdiel od mechanizmu financovania 



opísaného v uvedenom rozhodnutí financovaná výlučne z dotácií Oniflhor a nie aj 

z dobrovoľných príspevkov pestovateľov. 

 

 

ALTMARK28 

Spor vo veci samej sa týkal vydania povolenia Regierungspräsidium pre spoločnosť Altmark 

Trans na poskytovanie pravidelných dopravných služieb v Landkreis Stendal.  Povolenia boli 

pôvodne vydané Altmark Trans na obdobie od 25. septembra 1990 do 19. septembra 1994. 

Rozhodnutím z 27. októbra 1994 boli vydané nové povolenia platné až do 31. októbra 1996. 

Regierungspräsidium v rovnakom čase zamietlo žiadosti o vydanie povolení na 

prevádzkovanie dopravných služieb, ktorú podala spoločnosť Nahverkehrsgesellschaft. Na 

odôvodnenie svojho rozhodnutia Regierungspräsidium uviedol, že Altmark Trans spĺňa 

podmienky pre vydanie povolenia uvedené v § 13 ods. 1 body 1 a 2 PBefG. Ako starý podnik, 

Altmark Trans požívala v súlade s odsekom 3 tohto istého paragrafu ochranu získaného stavu. 

Táto ochrana zahŕňala to, že prevádzkovanie pravidelných dopravných služieb spoločnosťou, 

ktorá tieto služby už poskytuje predstavuje lepšiu ponuku na poskytovanie dopravných služieb 

ako ponuka pochádzajúca od novej spoločnosti. Takáto ponuka od novej spoločnosti však 

nebola. Vzhľadom k deficitu 0,58 DM na kilometer požiadal Altmark Trans o dodatočné 

financovanie z verejných zdrojov v najnižšej výške. V nadväznosti na žiadosť Altmark Trans, 

Regierungspräsidium predĺžil rozhodnutím z 30. júla 1996 platnosť povolení do 31. októbra 

2002. Nahverkehrsgesellschaft podala proti rozhodnutiu z 27. októbra 1994 sťažnosť tvrdiac, 

že Altmark Trans nespĺňala nároky uvedené § 13 PBefG. Tvrdila tiež, že Altmark Trans nie je 

ekonomicky zdravou spoločnosťou, keďže bez verejných subvencií by nemohla pokračovať vo 

svojich podnikateľských aktivitách. Z tohto dôvodu sú povolenia, ktoré jej boli vydané 

nezákonné. Takisto informácia, že Altmark Trans žiada najnižšie subvencie nie je presná. 

Rozhodnutím z 29. júna 1995 Regierungspräsidium zamietol túto sťažnosť. 

 

Z odôvodnenia:  

 

67      Prvou časťou prejudiciálnej otázky sa vnútroštátny súd pýta, či subvencie 

s cieľom kompenzovať deficit verejnej služby mestskej, prímestskej alebo regionálnej dopravy 

spadajú pod článok 92 ods. 1 Zmluvy alebo či vzhľadom k miestnemu alebo regionálnemu 

charakteru dopravných služieb v danom prípade, k dôležitosti danej oblasti podnikania, takéto 

subvencie nemôžu negatívne obmedziť obchod medzi členskými štátmi. 

74      S cieľom odpovedať na prvú časť prejudiciálnej otázky, je potrebné skúmať rôzne 

prvky pojmu štátna pomoc, ktorý sa vyskytuje v článku 92 ods. 1 Zmluvy. V súlade s ustálenou 

judikatúrou na to, aby bolo možné hovoriť o štátnej pomoci je potrebné, aby boli splnené všetky 

podmienky uvedené v tomto ustanovení. 

75      Článok 92 ods. 1 Zmluvy stanovuje nasledujúce tieto podmienky. Po prvé musí ísť 

o štátne opatrenie alebo o opatrenie financované zo štátnych prostriedkov. Po druhé toto 

opatrenie musí byť spôsobilé ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi. Po tretie musí poskytnúť 

výhodu jeho príjemcovi. Po štvrté musí narúšať hospodársku súťaž alebo hroziť narušením 

hospodárskej súťaže. 

76      Otázka, ktorú položil vnútroštátny súd sa týka osobitne druhej podmienky. 

77      V tejto súvislosti je najskôr potrebné uviesť, že nie je vôbec vylúčené, že verejná 

subvencia poukázaná podniku, ktorý poskytuje iba miestne a regionálne dopravné služby 

a neposkytuje dopravné služby mimo svoj štát, môže viac-menej mať vplyv na obchod medzi 

členskými štátmi. 
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78      Pridelenie verejnej subvencie členským štátom určitému podniku môže totiž viesť 

k udržaniu alebo zvýšeniu poskytovania dopravných služieb týmto podnikom, pričom možnosť 

poskytovať dopravné služby na trhu tohto štátu sa tým pre podniky z iných členských štátov 

zmenší. 

79      V danom prípade toto konštatovanie nemá len hypotetický charakter, keďže, ako 

to vyplýva z pripomienok Komisie, viaceré štáty začali od roku 1995 otvárať svoje trhy 

dopravných služieb pre konkurenčné podniky z iných členských štátov a to tak, že viaceré 

podniky už poskytujú služby v oblasti mestskej, prímestskej alebo regionálnej dopravy v iných 

členských štátoch. 

80      Ďalej, oznámenie Komisie zo 6. marca 1996, týkajúce sa pomoci de minimis 

[neoficiálny preklad] (Ú. v. ES C 68, s. 9) sa netýka, ako to vyplýva z jej štvrtého odseku, 

oblasti dopravy. Takisto nariadenie Komisie (ES) č. 69/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní 

článkov 87 a 88 Zmluvy ES pri pomoci de minimis (Ú. v. ES L 10, s. 30; Mim. vyd. 08/002, 

s. 138), sa nevzťahuje na toto odvetvie v súlade s jeho odôvodnneím č. 3 a článkom 1 písm. a). 

81      Napokon, podľa judikatúry Súdneho dvora, neexistuje hranica alebo percento, 

pod úrovňou ktorého možno tvrdiť, že obchod medzi štátmi nie je ovplyvnený. V skutočnosti, 

významom relatívne malá pomoc a relatívne malý podnik –príjemca pomoci nevylučujú a priori 

možnosť, že obchod medzi členskými štátmi bude ovplyvnený (pozri už citované rozsudky 

Tubemeuse, bod 43 a Španielsko/Komisia, bod 42). 

82      Tým druhá podmienka uplatnenia článku 92 ods. 1 Zmluvy, podľa ktorej pomoc 

musí ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi nezávisí od miestnej alebo regionálnej 

povahy poskytovaných dopravných služieb alebo od významu dotknutej oblasti podnikania. 

83      Avšak, na to, aby štátny intervencia spadala pod článok 92 ods. 1 Zmluvy, musí 

táto intervencia, ako je to uvedené v bode 75 tohto rozsudku, mať tiež povahu priznanej výhody 

pre jej príjemcu. 

84      V tejto súvislosti sa za pomoc považujú intervencie, ktoré sú bez ohľadu na formu 

spôsobilé priamo alebo nepriamo zvýhodniť niektoré podniky ktoré treba považovať za 

ekonomickú výhodu, ktorú by prijímajúci podnik za normálnych trhových podmienok 

nedosiahol. 

85      Je potrebné pripomenúť, že Súdny dvor rozhodol vo veci náhrady upravenej 

v smernici Rady 75/439/EHS z 16. júna 1975 o zneškodňovaní odpadových olejov (Ú. v. L 194, 

s. 23; Mim. vyd. 15/001, s. 14). Táto náhrada mohla byť poskytnutá podnikom na zber alebo 

zneškodňovanie odpadových olejov ako recipročná úľava za povinnosti zberu a likvidácie 

uložené členskými štátmi, za podmienky, že takéto náhrady nepresiahnu ročné nepokryté 

náklady aktuálne zaznamenané podnikom berúc do úvahy primeraný zisk. Súdny dvor rozhodol, 

že takýto druh náhrady nepredstavuje pomoc v zmysle článku 92, ods. 1 a nasl. Zmluvy, ale 

cenu predstavujúcu protihodnotu za služby poskytované podnikmi, ktoré zbierajú a likvidujú 

odpadové oleje. 

86      Súdny dvor takisto rozhodol, že pokiaľ daň z priamych predajov predaja uložená 

farmaceutickým laboratóriám zodpovedá zvýšeným nákladom, ktoré znášajú veľkoodberatelia 

distributéri s cieľom splniť svoje záväzky služby vo verejnom záujme, oslobodenie týchto od 

daňovej povinnosti vo vzťahu k tejto dani môže byť považované za protihodnotu za poskytnuté 

služby, a teda ako opatrenie nepredstavujúce štátnu pomoc v zmysle článku 92 Zmluvy. Súdny 

dvor usúdil, že pokiaľ táto podmienka vyváženosti medzi vyňatím týchto podnikov z daňovej 

povinnosti a vynaloženými zvýšenými nákladmi je splnená, veľkoodberatelia distributéri 

nepožívajú v skutočnosti výhodu v zmysle článku 92 ods. 1 Zmluvy, pretože jediným účinkom 

predmetného opatrenia je poskytnúť veľkoodberateľom distributérom a farmaceutickým 

laboratóriám porovnateľné súťažne podmienky. 

87      Z tejto judikatúry vyplýva, že keďže štátna intervencia musí byť považovaná za 

kompenzáciu predstavujúcu protihodnotu za služby poskytnuté podnikmi, ktorým bola pomoc 



poskytnutá na realizáciu služieb vo verejnom záujme, pričom tieto podniky v skutočnosti 

nemajú finančnú výhodu a uvedená intervencia nemá teda za účinok privodenie výhodnejšej 

súťažného postavenia vo vzťahu ku konkurenčným podnikom, takáto intervencia nespadá do 

pôsobnosti článku 92, ods. 1 Zmluvy. 

88      Napriek tomu, ak takáto kompenzácia nemá byť v konkrétnom prípade 

kvalifikovaná ako štátna pomoc, je treba splniť určité podmienky. 

89      Po prvé, podnik, ktorý prijíma takúto kompenzáciu, musí byť skutočne poverený 

plnením záväzkov služby vo verejnom záujme a tieto záväzky musia byť jasne definované. Vo 

veci samej vnútroštátny súd musí skúmať, či záväzky služby vo verejnom záujme, ktoré boli 

uložené Altmark Trans jasne vyplývajú z vnútroštátnej legislatívy a/alebo z povolení, ktoré sú 

predmetom konania vo veci samej. 

90      Po druhé, kritériá, na základe ktorých sa vypočíta kompenzácia, musia byť vopred 

objektívne a transparentne stanovené, aby sa vylúčilo, že kompenzácia bude predstavovať 

ekonomickú výhodu, ktorá je spôsobilá zvýhodniť prijímajúci podnik vo vzťahu ku 

konkurenčným podnikom. 

91      Takisto, kompenzácie poskytnutá členským štátom na krytie strát, ktoré dosiahol 

podnik bez toho, aby boli predtým jasne stanovené kritériá, pokiaľ sa neskôr ukáže, že realizácie 

určitých služieb v rámci výkonu záväzkov služby vo verejnom záujme nebolo ekonomicky 

možné, predstavuje finančnú intervenciu, ktorá spadá pod pojem štátnej pomoci v zmysle 

článku 92 ods. 1 Zmluvy. 

92      Po tretie, kompenzácia nemôže prekročiť sumu, ktorá je potrebná na pokrytie 

všetkých nákladov alebo ich časti, vzniknutých pri plnení úloh služby vo verejnom záujme, berúc 

do úvahy príslušné tržby, ako aj primeraný zisk z plnenia týchto záväzkovDodržiavanie tejto 

podmienky je nevyhnutné pre zaručenie toho, že podniku nebude poskytnutá žiadna výhoda, 

ktorá skresľuje alebo hrozí skreslením súťaže tým, že posilňuje súťažné postavenie tohto 

podniku. 

93      Po štvrté, ak sa výber podniku, ktorý bude poverený realizáciou záväzkov služieb 

vo verejnom záujme v konkrétnom prípade neuskutočňuje prostredníctvom výberového konania 

v rámci verejnej súťaže umožňujúcej vybrať kandidáta schopného poskytovať tieto služby za 

najnižšiu cenu, výška nevyhnutnej kompenzácie musí byť určená na základe analýzy výdavkov, 

ktoré by stredne veľký podnik, dobre riadený a primerane vybavený dopravnými prostriedkami 

vynaložil pri realizácii týchto záväzkov, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný 

zisk pri realizácii záväzkov služby vo verejnom záujme. 

94      Z uvedených úvah vyplýva, že pokiaľ štátne subvencie poskytnuté podnikom 

výslovne povereným záväzkami služieb vo verejnom záujme s cieľom kompenzovať výdavky 

vynaložené pri realizácii týchto záväzkov vyhovujú podmienkam uvedeným v bodoch 89 až 93 

tohto rozsudku, tieto subvencie nespadajú do pôsobnosti článku 92 ods. 1 Zmluvy. Naopak, 

štátna intervencia, ktorá nespĺňa jednu alebo viacej podmienok bude považovaná za štátnu 

pomoc v zmysle tohto ustanovenia. 

95      Je teda potrebné odpovedať na prvú časť prejudiciálnej otázky tak, že podmienka 

uplatnenia článku 92 ods. 1 Zmluvy, podľa ktorej pomoc musí ovplyvňovať obchod medzi 

členskými štátmi, nezávisí od miestnej alebo regionálnej povahy poskytovaných dopravných 

služieb alebo od významu dotknutej oblasti podnikania. 

Štátne subvencie, ktorých cieľom je umožniť prevádzkovať služby mestskej, prímestskej 

alebo regionálnej dopravy však nespadajú do pôsobnosti tohto ustanovenia, pokiaľ je možné 

tieto subvencie považovať za kompenzáciu predstavujúcu protihodnotu za služby poskytnuté 

podnikmi, ktorým bola pomoc poskytnutá na realizáciu služieb vo verejnom záujme. Na účely 

uplatnenia tohto kritéria prináleží vnútroštátnemu súdu, aby preveril, či boli splnené 

nasledujúce podmienky: 



–        po prvé, podnik, ktorému bola poskytnutá pomoc bol poverený realizáciou 

záväzkov služby vo verejnom záujme a tieto záväzky boli jasne definované; 

–        po druhé, kritériá, na základe ktorých je vypočítaná kompenzácia boli vopred 

určené objektívnym a transparentným spôsobom; 

–        po tretie, kompenzácia nepresahuje sumu nevyhnutnú na krytie výdavkov alebo 

ich časti vynaložených pri realizácii záväzkov služieb vo verejnom záujme, zohľadniac pri tom 

súvisiace príjmy ako aj primeraný zisk pri realizácii záväzkov služby vo verejnom záujme; 

–        po štvrté, ak sa výber podniku povereného realizáciou záväzkov služieb vo 

verejnom záujme neuskutočnil prostredníctvom výberového konania v rámci verejnej súťaže, 

výška nevyhnutnej kompenzácie je určená na základe analýzy výdavkov, ktoré by stredne veľký 

podnik, dobre riadený a primerane vybavený dopravnými prostriedkami vynaložil pri realizácii 

týchto záväzkov, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný zisk pri realizácii týchto 

záväzkov. 

 

 

 

5.2 OTÁZKY A ÚLOHY 

1. Ktoré subjekty sú adresátmi rozhodnutí Komisie o vrátení neoprávnene poskytnutej štátnej 

pomoci? 

2. Aké sú znaky štátnej pomoci? 

3. Na základe rozsudku vo veci Altmark zadefinujte štátnu pomoc prostredníctvom pozitívnej 

i negatívnej definície 

 
  



6 PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE 

Prípadová štúdia č. 1 

 

Islandská akciová spoločnosť THOR AS sa rozhodla rozšíriť svoje podnikateľské 

aktivity v Európskej únii. Vyvinula vysoko efektívne tepelné elektrárne a je držiteľom patentu 

na tieto elektrárne. Dohodla sa na vytvorení spoločne prevádzkovaného energetického systému 

s rakúskym dominantným výrobcom KRAFT AG pri Bratislave. Za týmto účelom založili 

slovenský spoločný podnik KRAFTIS, a.s. 

Spoločnosť THOR AS poskytne 500 mil. EUR v hotovosti a patentovú licenciu na 

založenie spoločného podniku a KRAFT AG 3000 mil. EUR v bankových vkladoch na ten istý 

účel. Okrem toho sa zhodli na tom, že práve spoločnosť KRAFT AG bude mať rozhodujúce 

právomoci v spoločnosti a spoločnosť THOR AS získa veľký zisk. 

Podľa „podnikových“ dokumentov v KRAFTIS, a.s., musí byť najmenej 30% 

zamestnancov nemeckej štátnej príslušnosti a najmenej 20% islandskej štátnej príslušnosti. 

Vedenie spoločnosti KRAFTIS, a.s., je vymenované spoločne spoločnosťami THOR AS a 

KRAFT AG. 

Z „podnikových“ dokumentov je zrejmé, že celkový celosvetový obrat spoločnosti 

THOR AS je viac ako 1 miliarda EUR a spoločnosť KRAFT AG viac ako 30 miliárd EUR. 

Vďaka tejto účinnej spolupráci THOR AS a KRAFT AG nadviazali ďalšiu spoluprácu. 

Dohodli sa, že spoločnosť THOR AS sa zameria na svoju expanziu do Francúzska, Španielska 

a Talianska a spoločnosť KRAFT AG sa zameria na poľský, český a ruský trh. Jednotlivé 

podiely spoločností THOR AS a KRAFT AG na trhu v jednotlivých krajinách sa pohybujú od 

5% do 20%. Súhlasili tiež s tým, že sa budú zúčastňovať na verejných ponukách iba spoločne 

prostredníctvom účasti KRAFTIS, a.s. 

Spoločnosť THOR AS však zistila, že spoločnosť KRAFT AG porušila túto dohodu a 

zúčastnila sa na verejnej súťaži na výstavbu a prevádzku miestnej elektrárne malého významu 

na východnom Slovensku. Spoločnosť THOR AS preto podala žalobu proti spoločnosti KRAFT 

AG a podala proti nemu žalobu o náhradu škody. Na druhej strane, niektoré energetické 

spoločnosti zistili, že niektoré ponuky mohli byť zmanipulované a uvažovali o ďalších krokoch. 

1. Posúďte podnikovú štruktúru spoločností THOR AS, KRAFT AG a KRAFTIS, a.s. 

a vzájomné vzťahy a práva a povinnosti príslušných spoločností. Ktoré právo sa bude 

vzťahovať na ich vzťahy? Posúďte v tomto kontexte osobnú a územnú pôsobnosť práva EÚ.  

3. Existujú nejaké povinnosti vyplývajúce z regulácie vnútorného trhu EÚ týkajúce sa 

založenia spoločnosti KRAFTIS, a.s. Ak áno, v ktorej fáze? Opíšte možný postup a právne 

dôsledky. Aká dôležitá je skutočnosť, že spoločnosť THOR AS je spoločnosť so sídlom na 

Islande? 

4. Existuje v tomto konkrétnom prípade porušenie práva EÚ? Ak áno, identifikujte 

také protiprávne konanie, zodpovednú osobu a možné sankcie alebo iné právne následky. 

5. Posúďte žalobu spoločnosti THOR AS. Ktorý súd bude príslušný na tomto súde a 

ktoré právo sa bude uplatňovať? Aký bude možný výsledok súdneho konania?  

6. Poskytnite usmernenie energetickým spoločnostiam potenciálne poškodeným 

správaním spoločností THOR AS a KRAFT AG. Ktorý orgán bude oprávnený vybavovať ich 

sťažnosti? Aké bude v tejto súvislosti postavenie Európskej komisie a Súdneho dvora Európskej 

únie? 

  



Prípadová štúdia 2 

 

 

Avi, rakúska akciová spoločnosť, je osvedčeným leteckým dopravcom v osobnej 

doprave, ktorý ponúka letecké služby na celom svete a predovšetkým v Európe od svojho 

letiska v Grazi. Na letisku Graz je dominantným leteckým dopravcom s podielom na trhu 33%. 

Ďalších 67% je rozdelených medzi rôznych leteckých dopravcov, z ktorých žiaden nemá podiel 

viac ako 9%. Vzhľadom na rastúcu konkurenciu európskych, ázijských a stredovýchodných 

leteckých spoločností a lacných nízkonákladových dopravcov pôsobiacich z neďalekého letiska 

vo Viedni sa Avi rozhodne konečne - tak ako všetci ostatní dopravcovia pred rokmi - predstaviť 

vernostný program GrazMiles. Po vykonaní letu so spoločnosťou Avi dostanú zaregistrovaní 

cestujúci „statusové“ body - ktoré majú platnosť počas šiestich mesiacov - a body za preletený 

počet míľ - ktoré majú platnosť jeden rok. Obidve skupiny bodov v určitom okamihu vypršia, 

čo zákazníkov prinúti často lietať s Avi. Každý cestujúci sa môže bezplatne prihlásiť do 

GrazMiles; program zahŕňa rôzne „vernostné úrovne“, cez ktoré môžu rýchlejšie postupovať 

častejší pasažieri, až kým nedosiahnu – a v niektorých situáciách si môžu zachovať –úroveň 

GrazDiamond. Vernostný program oprávňuje cestujúcich na benefity, ako sú bezplatné upgrady 

na obchodnú triedu, prístup k zrýchlenej bezpečnostnú kontrolu a check-in a ďalšie míle, ktoré 

možno zameniť za letenky. Okrem toho sú všetci členovia klubu GrazMiles oslobodení od 

platenia poplatkov za batožinu a na palube dostávajú bezplatné jedlo a nápoje (zatiaľ čo 

nečlenovia musia za tieto služby platiť navyše). Program GrazMiles je na prvý pohľad 

modelovaný podľa existujúcich programov zavedených tradičnými leteckými dopravcami, ako 

sú British Airways, Lufthansa alebo Air France (všetci tiež pôsobiaci na letisku v Grazi, s 

podielom na trhu 5%, 4% a 4%). 

 

1. Pracujete pre spoločnosť FlySlovakia, slovenského nízkonákladového dopravcu 

s trhovým podielom podielom 9% na letisku v Grazi, 43% na letisku v Klagenfurte, 

56% na letisku Innsbrucku a 89% na letisku v Bratislave a 6 % na letisku vo Viedni. 

Váš generálny riaditeľ sa domnieva, že náhle zavedenie nového programu častých letov 

spoločnosťou Avi predstavuje pokus spoločnosti Avi zbaviť sa svojho konkurenta, a 

preto predstavuje konanie podľa článku 102 ZFEÚ. Generálny riaditeľ sa vás pýta, či 

by to skutočne mohlo byť pravda a aké kroky by FlySlovakia mohla podniknúť proti 

Avi. Vo vašej odpovedi sa zamerajte na aspekty hmotného práva a aj procesného práva. 

2. Ďalej bolo zistené, že, klub GrazMiles ponúka aj ďalšie odmeny, ktoré sa nie sú 

zvyčajné medzi konkurentmi. Program ponúka cestujúcim so sídlom v Rakúsku, 

západnom Maďarsku bezplatnú autokarovú dopravu zo svojich domovov na letisko v 

Grazi, prístup do osobitnej „Vienna lounge“ na letisku v Grazi s typickými výrobkami 

typickými pre viedenskú oblasť. Cestujúci zaregistrovaní vo Viedni, Dolnom Rakúsku, 

Štajersku, Burgenlande a Korutánsku majú k dispozícii zrýchlené získavanie bodov. 

Napriek týmto dodatočným výhodám spoločnosť DLM neposkytuje konkrétne ani 

cielené zľavy zákazníkom žijúcim v uvedených oblastiach. Ovplyvnili by tieto 

informácie vašu odpoveď na predchádzajúcu otázku? 

 

  



Prípadová štúdia 3 

BAn, a. s.,  je úverová inštitúcia (banka) založená podľa Slovenského práva.  BAn, a.s., je 

výrazne zadlžená v dôsledku podstatného podielu hypotekárnych záložných listov a vzniká 

riziko bankrotu. Slovenská vláda sa rozhodla zasiahnuť a zvýšiť základné imanie BAn, a.s., 

čím sa stala jej hlavným akcionárom . 

1. Posúďte daný prípad z pohľadu pravidiel štátnej pomoci. 

2. Bola by odpoveď iná, ak by BAn, a.s., podnikala v inom sektore ako bankovníctvo? 

  



Prípadová štúdia 4 

 

V snahe zatraktívniť svoje výrobky pre prémiových zákazníkov a udržať si ich na slovenskom 

trhu s pivom sa Slovenské pivovary, a.s. rozhodnú uzavrieť dohodu o spolupráci s česko-

americkým pivovarom Beer-CZ zahŕňajúcu výmenu informácií o výrobných procesoch na 

účely  zefektívnenia výrobných a distribučných procesov. Slovenské pivovary, a.s. mjú trhový 

podiel 62% podiel na slovenskom trhu s pivom, Beer-CZ  si udržiava podiel 13%. Na trhu V4  

má Beer-CZ podiel 41%, zatiaľ čo podiel spoločnosti Slovenské pivovary je  23%. Hoci nebola 

uzavretá žiadna dohoda o cene piva vyrobeného oboma spoločnosťami a ani sa nestanovila 

osobitná výrobná kvóta, podľa článku 4.3 dohody o spolupráci, cieľom tejto dohody sú 

„transparentné, v rozsahu, ako je možné, procesy spojené so spracovaním, výrobou 

a distribúciou alkoholického piva vyprodukovaného jednotlivými stranami.“  

Interný právnik spoločnosti Beer-CZ upozorňuje spoločnosť Beer-cz o predchádzajúcich 

rokovaniach s Európskou komisiou a prijatie rozhodnutia, ktorým jej bola uložená pokuta za 

dohodu o stanovovaní cien.  

Hoci  sa nezdá, že by táto dohoda predstavovala určovanie cien,  interný právnik Vás predsa 

len kontaktuje so žiadosťou o radu v súvislosti s touto dohodou. 

1. Môže táto dohoda spadať pod pravidlá EÚ o hospodárskej súťaži?  

2. O aký typ dohody ide v danom prípade? 

3. Môže daná dohoda benefitovať z nejakej zákonnej výnimky? 
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