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Auditoři EU budou kontrolovat, jak Evropská komise prosazuje 
pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže 

Evropský účetní dvůr provádí audit zaměřený na to, zda Evropská komise účinně prosazuje na 
jednotném trhu pravidla hospodářské soutěže EU. Pravidla hospodářské soutěže EU se vztahují 
na řadu forem protisoutěžního jednání, kontroly spojování podniků a další oblasti, v nichž si 
zachování hospodářské soutěže může vyžádat opatření ze strany veřejných orgánů. Auditoři 
budou zjišťovat, do jaké míry se Komisi dařilo prosazovat pravidla EU v této oblasti 
prostřednictvím jejích vlastních antimonopolních řízení, její kontroly spojování podniků a 
v rámci spolupráce s národními orgány pro hospodářskou soutěž v členských státech.  

„Pravidla hospodářské soutěže mají pro občany a hospodářství EU mimořádný význam. Měla by 
vést k nižším cenám pro spotřebitele a širší nabídce výrobků a služeb, protože společnostem 
umožňují podnikat za rovných podmínek. To je pro správné fungování jednotného trhu EU 
zásadní,“ uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za tento audit Alex Brenninkmeijer. 
„Naší snahou bude zjistit silné a slabé stránky v práci Komise, upozornit na oblasti, kterým by 
prospěly určité změny, a posoudit, nakolik Komise informovala o svých cílech a dopadu své práce 
občany EU a další zainteresované strany.“ 

Auditoři budou vést pohovory s úředníky Komise a přezkoumají různé dokumenty Komise, které 
souvisejí s jejími činnostmi při prosazování politiky hospodářské soutěže. Navštíví také orgány pro 
hospodářskou soutěž v některých členských státech. 

Předpokládáme, že auditní zpráva bude vydána v polovině roku 2019. 

Poznámka pro redaktory 

Hlavní zásady hospodářské soutěže v EU upravuje Smlouva o fungování Evropské unie. 
Zastřešujícím cílem politiky hospodářské soutěže v EU je zachovat otevřený a účinný jednotný trh, 
zajistit pro společnosti rovné podmínky podnikání a pomoci snížit ceny ve prospěch zákazníků.  

Tato politika rovněž přispívá k plnění obecných cílů a priorit Evropské komise, například tím, že 
podporuje vhodné podmínky pro tvorbu pracovních míst a vyšší míry růstu a investic. Za tímto 
účelem se EU snaží svou politikou odstranit skutečné a potenciální hrozby pro hospodářskou 
soutěž. Chování, které by mohlo narušit volnou soutěž, je ze zákona zakázáno. Konkurenti 
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například nesmí uzavírat tajné dohody o cenách nebo si rozdělovat trhy způsobem, který 
znesnadňuje konkurenci ostatním subjektům.  

Od roku 2004 existuje systém souběžného prosazování pravidel hospodářské soutěže, v němž 
Komise i národní orgány členských států pro hospodářskou soutěž mají zákonnou pravomoc a 
odpovědnost prosazovat pravidla EU v této oblasti. Komise také může zakázat spojování podniků 
nebo akvizice, které by na jednotném trhu hospodářskou soutěž výrazně omezily například tím, 
že by daly vzniknout dominantním společnostem, což by pravděpodobně vedlo ke zvýšení cen pro 
spotřebitele. 

 


