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Auditoři zveřejnili podkladový dokument o prosazování 
politiky EU v oblasti hospodářské soutěže 
Evropský účetní dvůr dnes zveřejnil podkladový dokument o prosazování pravidel EU v oblasti 
hospodářské soutěže. Podkladové dokumenty informují o probíhajících auditních projektech a 
slouží jako zdroj informací pro ty, kteří se zajímají o politiky anebo programy, jež jsou 
předmětem auditu.  

Tento dokument vychází z přípravných prací pro audit, který zkoumá, zda Evropská komise účinně 
prosazuje pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže. Do politiky hospodářské soutěže spadá 
protisoutěžní chování, fúze a státní podpora.  

Tento podkladový dokument obsahuje oddíly věnované významu hospodářské soutěže na 
jednotném trhu EU a otázkám s tím spojeným, včetně protisoutěžního chování a restrukturalizace 
trhu. Uvádí cíle EU v oblasti hospodářské politiky, vymezuje regulační prostředí a role a 
odpovědnost jednotlivých orgánů na úrovni EU a členských států.  

„Doufáme, že čtenáři najdou v našem podkladovém dokumentu užitečné informace o tom, na co 
se náš audit zaměřuje,“ uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za audit Alex 
Brenninkmeijer. „Politika hospodářské soutěže má pro jednotný trh EU nepostradatelný význam a 
je důležité, aby byla v co nejširším měřítku pochopena.“ 

Auditoři budou vést pohovory se zaměstnanci Evropské komise a vnitrostátních orgánů pro 
hospodářskou soutěž. Přezkoumají také dokumenty, které se týkají činností Komise v oblasti 
prosazování politiky hospodářské soutěže a její spolupráce s orgány členských států pro 
hospodářskou soutěž. Zveřejnění auditní zprávy je plánováno na polovinu roku 2019. 

Poznámka pro redaktory 

Pravidla v oblasti hospodářské soutěže hrají v hospodářství EU významnou roli: zajišťují, aby 
společnosti mohly podnikat za rovných podmínek hospodářské soutěže a poskytovat 
spotřebitelům širší nabídku výrobků a služeb za konkurenční ceny. Zásada spravedlivé 
hospodářské soutěže za rovných podmínek je pro náležité fungování jednotného trhu EU 
naprosto klíčová. Politika hospodářské soutěže se vztahuje na všechny formy protisoutěžního 
chování společností, na rizika, která pro hospodářskou soutěž znamenají fúze společností, a na 
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opatření veřejných orgánů členských států, která by mohly hospodářskou soutěž narušit, jako je 
například poskytování státní podpory. 

Hlavním subjektem prosazujícím pravidla hospodářské soutěže v EU je Evropská komise. Má 
pravomoc a odpovědnost prošetřovat podezření z protisoutěžního chování, vydávat rozhodnutí 
o zákazu, udílet pokuty a uzavírat se společnostmi závazné smlouvy. V systému paralelního 
prosazování pravidel se Komise stará o to, aby vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž 
uplatňovaly pravidla EU v této oblasti jednotným způsobem. Komise má také spolu s Evropským 
parlamentem a Radou důležitou úlohu při tvorbě právních předpisů v oblasti hospodářské 
soutěže. 

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních podkladového dokumentu přijatého 
Evropským účetním dvorem. Plné znění tohoto dokumentu je k dispozici na internetové stránce 
eca.europa.eu. 

 

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/ecadefault.aspx

