
Európske súťažné právo – otázky na postupovú skúšku 
 

1. Pojem hospodárska súťaž. Funkcie hospodárskej súťaže. 
2. Ekonomické a právne predpoklady hospodárskej súťaže. 
3. Charakter práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. 
4. Dokonalá a nedokonalá konkurencia. Model funkčnej súťaže. 
5. Pramene európskeho súťažného práva. 
6. Územná a vecná pôsobnosť európskeho súťažného práva. 
7. Osobná pôsobnosť európskeho súťažného práva. 
8. Klauzula medzištátnosti a jej význam. 
9. Pojem dohody obmedzujúce hospodársku súťaž a ich modality ( čl. 101 ZFEÚ). 
10. Právne následky porušenia zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž. 
11. Podmienky výnimky zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž (čl. 101 ods. 3 

ZFEÚ). 
12. Individuálne výnimky zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž. 
13. Blokové výnimky zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž. 
14. Výpočet zakázaných dohôd podľa čl. 101 ZFEÚ a jeho vzťah k všeobecnej zákazovej skutkovej 

podstate. 
15. Význam klauzuly de minimis. 
16. Pojem dominantné postavenie. 
17. Individuálna a kolektívna dominancia. 
18. Všeobecná zákazová skutková podstata podľa podľa čl. 102 ZFEÚ. 
19. Pojem relevantný trh. 
20. Posúdenie dominancie na relevantnom trhu. 
21. Zneužitie dominantného postavenia a jeho modality podľa čl. 102 ZFEÚ.. 
22. Výpočet modalít zneužitia dominantného postavenia podľa čl. 102 ZFEÚ a jeho vzťah 

k všeobecnej zákazovej skutkovej podstate. 
23. Vylučovacie a vykorisťovateľské praktiky. 
24. Koncepcia unikátnych zariadení. 
25. Pomoc poskytovaná štátmi – všeobecná zákazová skutková podstata podľa čl. 107 ZFEÚ. 
26. Pojem štátna pomoc (verejná podpora) 
27. Výnimky zo zákazu štátnej pomoci podľa čl.,107 ods.2 ZFEÚ. 
28. Výnimky zo zákazu štátnej pomoci podľa čl. 107 ods. 3 ZFEÚ. 
29. Monitorovanie systémov štátnej pomoci podľa čl. 108 ZFEÚ a kompetencie Komisie. 
30. Význam nar. č. 139/2004 o kontrole koncentrácie. 
31. Európska dimenzia koncentrácie. 
32. Pojem koncentrácia. 
33. Kompetencie na posudzovanie koncentrácií. 
34. Posudzovanie koncentrácií. Základné kritérium zákazu koncentrácií. 
35. Charakter kontroly koncentrácií z hľadiska implementácie koncentrácie. 
36. Sankcie podľa nar. č. 139/2004 o kontrole koncentrácii. 
37. Význam nar. č. 1/2003 o implementácii súťažných pravidiel stanovených v čl. 81 a 82 Zmluvy ( 

v súčasnosti čl. 101 a 102 ZFEÚ) 
38. Európska súťažná sieť. 
39. Konzistentnosť aplikácie európskeho a národného súťažného práva podľa nar.  

č. 1/2003 o implementácii súťažných pravidiel stanovených v čl. 81 a 82 Zmluvy         
(v súčasnosti čl. 101 a 102 ZFEÚ) 

40. Sankčné právomoci Komisie podľa nar. č. 1/2003 o implementácii súťažných   pravidiel 
stanovených v čl. 81 a 82 Zmluvy (v súčasnosti čl. 101 a 102 ZFEÚ) 



41. Zákon č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže v platnom znení a jeho kompatibilita 
s európskym súťažným právom 

42. Súkromnoprávne vymáhanie náhrady škody z porušenia súťažného práva. 
 

  


