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Zákaz dohôd 
obmedzujúcich súťaž

a kontrola koncentrácií

„zjednotení v rozmanitosti“



Dyer's case (1414) 2 Hen. V, fol. 5, pl. 26:

"A ma intent vous purres avec demurre sur ley

que l'obligation est voide ce que le condition est 

encounter common ley et per Dieu se le plaintiff

fuit icy il irra al prison tanque il ust fait fine au 

Roy. »

Joos de Damhouder, Praxis rerum

criminalium. 1554

„Est aliud detestabile crimen, et nihilominus apud

plerasque respub. frequens & pene impunitum, 

quod monopolium vocatur“

Nihil novum sub sole...



- common law – restraint of trade

 Sherman Act – zabránenie fragmentácii 

federálneho trhu

Liberalizmus/ordoliberalizmus – zabránenie 

obmedzovanie ekonomickej slobody

 ZEHS/ZES/ZFEÚ/DEHP – zabránenie 

fragmentácii európskeho trhu

 Ústava SR – ochrana trhovej ekonomiky

Význam historicko-právneho a 
filozoficko-ekonomického kontextu



- podobný vývoj

1. Zakázané dohody, monopolizácia, 

zneužitie dominantného postavenia

2. Opatrenia sa ukázali nedostatočné

3. Kontrola koncentrácií

 potláčanie ekonomickej moci jednotlivca 

obmedzujúcej slobodu iného

 obmedzenie vzniku ekonomickej moci 

jednotlivca obmedzujúcej slobodu iného

USA – ES/EÚ 



Dohody obmedzujúce súťaž 
zneužitie dom. postavenia 
 kontrola koncentrácií 

Rule of reason

101(3)

Pridružené 
obmedzenia

DOHS

ZDP

Ekonomická 
efektívnosť

KK



1. DOHS, ZDP

1. Porušenie zákazu – (zakázaná dohoda je 

zakázaná)

1. Pokuta do 10 %

2. Civilné následky (náhrada škody, neplatnosť)

3. Trestnoprávne následky

4. VO, diskvalifikácia?

2. Marenie uplatňovania (informácie, inšpekcie)

1. Pokuta (1 % alebo 5% (SK))

2. Kontrola koncentrácií

1. Porušenie zákazu (hmotnoprávne alebo procesné) 

(10 %)

ALEBO LEN

2. Marenie uplatňovania (neoznámenie, 

implementácia?) (10%)

3. Civilné a trestnoprávne následky?

Právne následky 



Ohrozovanie vs. poruchové delikty

DOHS, ZDP – priamo porucha na trhu

DOHS, ZDP – priamo ohrozenie na trhu

Koncentrácia – nespôsobuje poruchu na trhu 

(per se)

Koncentrácia – môže ohroziť trh (obavy)

Neimplementovaná dohoda/neoznámená 

koncentrácia/implementovaná koncentrácia

Závažnosť sankcie a charakter 
porušenia



Pridružené obmedzenia (rule of reason)

Koncentrácia

Legitímny cieľ

Legálna operácia
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Pridružené obmedzenia zdieľajú osud 

„hlavnej“ transakcie

 legitimizované LEGÁLNOU transakciou

„príprava“ na nelegálnu transakciu

súčasť „hlavnej“ transakcie (napr. 

koncentrácie)

Dvojstranný vzťah



Dohoda MEDZI podnikateľmi 
a plnohodnotný podnik

Podnikateľ A

Podnikateľ B
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Dohoda MEDZI podnikateľmi
a neplnohodnotný podnik

Podnikateľ A

Podnikateľ B

Podnikateľ

Ako forma 

dohody

Dohoda                             
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Zakázaná implementácia koncentrácie

Neoznámená koncentrácia

Porušenie zákazu koncentrácie

Ale stále ekonomické/právne spojenie 

podnikateľov

Nemožno postihnúť DOS

Nemusí byť prípad ZDP

Dovolená vs zakázaná koncentrácia



Orgány ochrany HS

1. Ochrana štruktúry trhu

2. Ochrana práv jednotlivcov alebo verejnosti? 

3. Federálne a kvázifederálne ciele (jednota 

trhu)

(DOS, ZDP, KK)

Práva jednotlivcov:

- Neplatnosť

- Náhrada škody

(DOS, ZDP)

Aký je cieľ a účinky súťažného práva?



1. Neobsahuje klauzulu neplatnosti právnych 

úkonov 
(Cf. predchádzajúci súhlas orgánov dohľadu nad FT)

2. Dekoncentrácia a obnovenie úrovne súťaže 

(čas nemožno vrátiť)

3. Náhrada škody?

4. Trestnoprávna zodpovednosť?

Pokuta ako jediný účinný nástroj

Následky nedovolenej koncentrácie



Namiesto záveru 

Cieľ právnej úpravy determinuje

- uplatňovanie zákazov a príkazov

- ukladanie sankcií

- posudzovanie závažnosti

Existuje hierarchia závažnosti porušení?

- H dohody > V dohody

– porucha > ohrozenie (teoreticky?)

..........
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