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Audítori EÚ preskúmajú presadzovanie pravidiel hospodárskej 
súťaže Európskou komisiou 

Európsky dvor audítorov vykonáva audit s cieľom zistiť, či Európska komisia účinne presadzuje 
pravidlá EÚ na jednotnom trhu. Pravidlá hospodárskej súťaže EÚ sa týkajú rôznych foriem 
nekonkurenčného správania, kontroly fúzií a iných oblastí, v ktorých môžu byť potrebné 
opatrenia verejného orgánu na zachovanie hospodárskej súťaže. Audítori preskúmajú, nakoľko 
dobre Komisia presadzuje pravidlá hospodárskej súťaže EÚ prostredníctvom jej vlastných 
protimonopolných konaní, kontroly fúzií a prostredníctvom spolupráce s vnútroštátnymi 
orgánmi členských štátov na ochranu hospodárskej súťaže.  

„Pravidlá hospodárskej súťaže majú veľký význam pre občanov EÚ a ekonomiku EÚ. Mali by viesť 
k tomu, že spotrebitelia budú mať prospech z nižších cien a väčšieho sortimentu výrobkov 
a služieb, pretože spoločnosti môžu podnikať za rovnakých podmienok. Je to zásadne dôležité 
pre správne fungovanie jednotného trhu EÚ,” povedal Alex Brenninkmeijer, člen Európskeho 
dvora audítorov zodpovedný za tento audit. „Budeme sa snažiť určiť silné a slabé stránky práce 
Komisie, poukázať na oblasti, v ktorých by boli zmeny prospešné, a posúdiť, nakoľko dobre 
Komisia oznamuje svoje ciele a dosah jej práce na občanov EÚ a ďalšie zainteresované strany.” 

Audítori uskutočnia rozhovory so zamestnancami Komisie a preskúmajú rôzne dokumenty 
Komisie týkajúce sa jej politiky hospodárskej súťaže a činností súvisiacich s presadzovaním práva. 
Navštívia aj orgány na ochranu hospodárskej súťaže niekoľkých členských štátov. 

Uverejnenie audítorskej správy sa plánuje v polovici roka 2019. 

Poznámka pre redaktorov 

Hlavné pravidlá hospodárskej súťaže EÚ sú stanovené v Zmluve o fungovaní Európskej únie. 
Celkovým cieľom politiky hospodárskej súťaže EÚ je zachovať jednotný trh otvorený a efektívny, 
zabezpečiť rovnaké podmienky pre spoločnosti na podnikanie a pomôcť znížiť ceny v prospech 
spotrebiteľov.  

Táto politika prispieva aj k všeobecným cieľom a prioritám Európskej komisie, napríklad 
podporovaním správnych podmienok na vytváranie pracovných miest a podporovaním vyššej 
miery rastu a investícií. Na tento účel je cieľom politiky EÚ odstrániť skutočné a potenciálne 
ohrozenia hospodárskej súťaže. Správanie, ktoré by mohlo narušiť voľnú hospodársku súťaž, je 
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zákonom zakázané. Napríklad konkurenti majú zakázané uzatvárať tajné dohody o stanovení cien 
a rozdeľovať si trhy takým spôsobom, ktorý sťažuje iným spoločnostiam súťažiť.  

Od roku 2004 existuje systém paralelného presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže EÚ: 
Komisia aj vnútroštátne orgány členských štátov na ochranu hospodárskej súťaže majú právomoci 
a zodpovednosť za presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ. Komisia je zodpovedná 
za zákaz fúzií a akvizícií, ktorými by sa výrazne znížila hospodárska súťaž na jednotnom trhu, 
napríklad vytvorením dominantných spoločností, ktoré by pravdepodobne zvýšili ceny 
pre spotrebiteľov. 

 


