
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie 

ČÁST TŘETÍ: VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE - HLAVA VII: 
SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A 
SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  
Kapitola 1: Pravidla hospodářské soutěže - Oddíl 1: Pravidla platná pro podniky 
- Články 101-106 (bývalé články 81-86 Smlouvy o ES) 
 

Článek 101 

(bývalý článek 81 Smlouvy o ES) 

1. S vnitřním trhem jsou neslučitelné, a proto zakázané, veškeré dohody mezi podniky, 
rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod mezi 
členskými státy a jejichž účelem nebo důsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu, zejména ty, které 

a) přímo nebo nepřímo určují nákupní nebo prodejní ceny anebo jiné obchodní podmínky; 

b) omezují nebo kontrolují výrobu, odbyt, technický rozvoj nebo investice; 

c) rozdělují trhy nebo zdroje zásobování; 

d) uplatňují vůči obchodním partnerům rozdílné podmínky při plnění stejné povahy, čímž jsou 
někteří partneři znevýhodněni v hospodářské soutěži; 

e) podmiňují uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění, která ani věcně, ani podle 
obchodních zvyklostí s předmětem těchto smluv nesouvisejí. 

2. Dohody nebo rozhodnutí zakázané podle tohoto článku jsou neplatné od počátku. 

3. Odstavec 1 však může být prohlášen za neúčinný pro: 

- dohody nebo kategorie dohod mezi podniky, 

- rozhodnutí nebo kategorie rozhodnutí sdružení podniků a 

- jednání ve vzájemné shodě nebo jejich kategorie, 

které přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků anebo k podpoře technického či 
hospodářského pokroku, přičemž vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho 
vyplývajících, a které 

a) neukládají příslušným podnikům omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů nezbytná; 

b) neumožňují těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné části 
výrobků tímto dotčených. 

 

Článek 102 

(bývalý článek 82 Smlouvy o ES) 

S vnitřním trhem je neslučitelné, a proto zakázané, pokud to může ovlivnit obchod mezi 
členskými státy, aby jeden nebo více podniků zneužívaly dominantního postavení na vnitřním 
trhu nebo jeho podstatné části. 

Takové zneužívání může zejména spočívat: 

a) v přímém nebo nepřímém vynucování nepřiměřených nákupních nebo prodejních cen anebo 
jiných nerovných obchodních podmínek; 

b) v omezování výroby, odbytu nebo technického vývoje na úkor spotřebitelů; 

c) v uplatňování rozdílných podmínek vůči obchodním partnerům při plnění stejné povahy, čímž 
jsou někteří partneři znevýhodňováni v hospodářské soutěži; 

d) v podmiňování uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění, která ani věcně, ani 
podle obchodních zvyklostí s předmětem těchto smluv nesouvisejí. 



 

Článek 103 

(bývalý článek 83 Smlouvy o ES) 

1. Nařízení nebo směrnice potřebné k provedení zásad uvedených v článcích 101 a 102 přijímá 
Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem. 

2. Cílem předpisů uvedených v odstavci 1 je zejména: 

a) zajistit dodržování zákazů uvedených v čl. 101 odst. 1 a v článku 102 stanovením pokut a 
penále; 

b) určit prováděcí pravidla k čl. 101 odst. 3 s přihlédnutím k nutnosti zajistit účinný dozor při co 
největším zjednodušení správní kontroly; 

c) podrobněji vymezit v případě potřeby rozsah uplatňování článků 101 a 102 v jednotlivých 
hospodářských odvětvích; 

d) vymezit úlohy Komise a Soudního dvora Evropské unie při provádění ustanovení uvedených v 
tomto odstavci; 

e) vymezit poměr mezi vnitrostátními právními předpisy na jedné straně a ustanoveními tohoto 
oddílu nebo předpisy přijatými na základě tohoto článku na straně druhé. 

 

Článek 104 

(bývalý článek 84 Smlouvy o ES) 

Dokud nenabudou platnosti předpisy vydané podle článku 103, rozhodují o přípustnosti dohod, 
rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě a o zneužívání dominantního postavení na vnitřním trhu 
orgány členských států v souladu s vnitrostátními právními předpisy a s ustanoveními článku 101, 
zejména odstavce 3, a článku 102. 

 

Článek 105 

(bývalý článek 85 Smlouvy o ES) 

1. Aniž je dotčen článek 104, dbá Komise na provádění zásad vytyčených v článcích 101 a 102. 
Na žádost členského státu nebo z úřední povinnosti a v součinnosti s příslušnými orgány 
členských států, které jí budou nápomocny, vyšetřuje případy domnělého porušení uvedených 
zásad. Zjistí-li, že k porušení došlo, navrhne prostředky vhodné k jeho odstranění. 

2. Trvá-li porušení i nadále, Komise konstatuje porušení zásad zdůvodněným rozhodnutím. 
Komise může své rozhodnutí zveřejnit a zmocnit členské státy, aby přijaly potřebná opatření k 
nápravě, jejichž podmínky a podrobnosti Komise určí. 

3. Komise může přijmout nařízení týkající se kategorií dohod, o nichž Rada přijala nařízení nebo 
směrnici podle čl. 103 odst. 2 písm. b). 

 

Článek 106 

(bývalý článek 86 Smlouvy o ES) 

1. Pokud jde o veřejné podniky a podniky, kterým členské státy přiznávají zvláštní nebo výlučná 
práva, tyto státy nepřijmou ani neponechají v platnosti opatření odporující pravidlům Smluv, 
zejména pravidlům stanoveným v článcích 18 a 101 až 109. 

2. Podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu nebo ty, které mají 
povahu fiskálního monopolu, podléhají pravidlům obsaženým ve Smlouvách, zejména pravidlům 
hospodářské soutěže, pokud uplatnění těchto pravidel nebrání právně nebo fakticky plnění 
zvláštních úkolů, které jim byly svěřeny. Rozvoj obchodu nesmí být dotčen v míře, která by byla v 
rozporu se zájmem Unie. 

3. Komise dohlíží na provádění tohoto článku a vydává podle potřeby členským státům potřebné 
směrnice a rozhodnutí. 

 


