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Audítori uverejnili podkladový dokument o presadzovaní 
práva v oblasti politiky hospodárskej súťaže EÚ 
Európsky dvor audítorov dnes uverejnil podkladový dokument o presadzovaní pravidiel 
hospodárskej súťaže EÚ. Podkladové dokumenty poskytujú informácie o prebiehajúcich 
audítorských úlohách a sú koncipované ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú 
politiku a/alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.  

Dnešný dokument sa zakladá na prípravnej práci na prebiehajúcom audite na tému, či Európska 
komisia účinne presadzuje pravidlá hospodárskej súťaže EÚ. Politika hospodárskej súťaže zahŕňa 
protisúťažné správanie, fúzie a štátnu pomoc.  

Podkladový dokument obsahuje časti týkajúce sa dôležitosti hospodárskej súťaže na jednotnom 
trhu EÚ, ako aj súvisiace záležitosti, vrátane protisúťažného správania a reštrukturalizácie trhu. Sú 
v ňom uvedené ciele EÚ pre politiku hospodárskej súťaže, regulačné prostredie a úlohy 
a povinnosti rôznych orgánov na úrovni EÚ a členských štátov.  

„Dúfame, že čitatelia nájdu v tomto podkladovom dokumente užitočné informácie o rozsahu 
nášho auditu,” povedal Alex Brenninkmeijer, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný 
za tento audit. „Politika hospodárskej súťaže zohráva zásadnú úlohu na jednotnom trhu EÚ a je 
dôležité, aby jej bolo v čo najväčšom rozsahu porozumené.” 

Audítori uskutočnia rozhovory s úradníkmi Európskej komisie a vnútroštátnymi orgánmi 
na ochranu hospodárskej súťaže. Taktiež preskúmajú dokumenty týkajúce sa činností 
presadzovania práva Komisiou a jej spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi členských štátov 
na ochranu hospodárskej súťaže. Uverejnenie audítorskej správy je naplánované v polovici roku 
2019. 

Poznámka pre redaktorov 

Pravidlá hospodárskej súťaže zohrávajú významnú úlohu v ekonomike EÚ: zabezpečuje sa nimi, 
že spoločnosti môžu podnikať za rovnakých podmienok a poskytovať širší rad výrobkov a služieb 
spotrebiteľom za súťažné ceny a podmienky. Zásada spravodlivej hospodárskej súťaže 
za rovnakých podmienok je zásadne dôležitá pre správne fungovanie jednotného trhu EÚ. Politika 
hospodárskej súťaže zahŕňa všetky formy protisúťažného správania, riziká pre hospodársku súťaž, 
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ktoré predstavujú fúzie spoločností, a činnosti verejných orgánov členských štátov, ktoré môžu 
narúšať hospodársku súťaž, napr. udelením štátnej pomoci. 

Európska komisia je hlavným orgánom na presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ. Má 
právomoc a zodpovednosť vyšetrovať podozrenia z protisúťažného správania, vydávať 
rozhodnutia o zákaze, udeľovať pokuty a uzatvárať záväzné dohody so spoločnosťami. V systéme 
paralelného presadzovania pravidiel Komisia zabezpečuje, aby vnútroštátne orgány členských 
štátov na ochranu hospodárskej súťaže uplatňovali pravidlá hospodárskej súťaže EÚ jednotne. 
Komisia tiež zohráva dôležitú úlohu pri vypracúvaní pravidiel hospodárskej súťaže EÚ spolu 
s Európskym parlamentom a Radou. 

Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body podkladového dokumentu Európskeho 
dvora audítorov. Úplné znenie dokumentu je uverejnené na webovej stránke www.eca.europa.eu. 
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