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Pokuta za porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže pre lídra telekomunikačného 

trhu 

(autor: Mgr. Andrej Kostroš) 

V máji tohto roku Európska komisia ukončila vyšetrovanie spoločnosti Qualcomm za 

porušovanie a ohrozovanie hospodárskej súťaže. Porušovanie pravidiel zo strany Qualcommu 

trvalo od roku 2009 do roku 2011, formálne vyšetrovanie začala komisia v roku 2015. Za 

porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže EÚ bola spoločnosti udelená pokuta vo výške 

takmer štvrť miliardy eur. 

 Medzinárodná spoločnosť Qualcomm so sídlom v kalifornskom San Diegu patrí medzi 

najvýznamnejšie na telekomunikačnom trhu. Svoju činnosť zameriava prioritne na vývoj a predaj 

bezdrôtových telekomunikačných produktov a služieb. Medzi hlavné produkty spoločnosti patria 

mikročipy, polovodiče či satelitné telefóny. Spoločnosť sa významnou mierou podieľala aj na vývoji 

bezdrôtovej mobilnej 3G siete a o jej veľkosti hovorí samotný fakt, že okrem svojho sídla sa celosvetovo 

nachádza v ďalších 224 mestách. 

 Predmetom záujmu Európskej Komisie sa v danej kauze stal veľmi významný produkt 

spoločnosti Qualcomm, ktorým sú tzv. čipové súpravy (ang. chipsets). V najširšom zmysle ide 

o pomenovanie skupiny integrovaných obvodov (čipov) navrhnutých takým spôsobom, aby navzájom 

spolupracovali a spravidla sa preto predávajú ako jeden výrobok. Najjednoduchšie si to možno 

predstaviť na príklade osobných počítačov, pri ktorých sa jednotlivé čipové obvody nachádzajú na 

matičnej doske.  

 Rozhodnutie komisie konštatuje, že spoločnosť Qualcomm disponovala dominantným 

postavením na trhu s predajom čipových súprav medzi rokmi 2009 a 2011. Toto konštatovanie pramení 

najmä zo skutočnosti, že podiel spoločnosti na relevantnom trhu v sledovanom období dosahoval 

úroveň približne 60%, čo je takmer trikrát viac ako trhový podiel najbližšieho konkurenta. Komisia vo 

svojom rozhodnutí opätovne zdôraznila, že samotná existencia dominantného postavenia na trhu nie je 

právom EÚ zakázaná, spoločnosti si však musia uvedomovať svoju zodpovednosť a nezneužívať ho 

spôsobom zakladajúcim nerovnováhu medzi súťažiacimi subjektmi 

 Vyšetrovanie Európskej komisie ukázalo, že Qualcomm sa v období rokov 2009 až 2011 

dopustil konania v rozpore s antitrustovými pravidlami EÚ, a to konkrétne tzv. vykorisťovateľských 

praktík, ktoré zahŕňali predátorskú cenotvorbu pri predaji čipových súprav. Určité množstvo čipových 

súprav totiž Qualcomm predával podnákladovo spoločnostiam ZTE (čínska spoločnosť podnikajúca 

v odbore telekomunikačných technológií) a Huawei, ktoré predstavujú dvoch strategicky dôležitých 

odberateľov spoločnosti. Cieľom Qualcommu bolo eliminovať snahy konkurenčnej spoločnosti Icera, 

ktorá v tom čase predstavovala jeho najväčšieho konkurenta. Konanie Qualcommu bolo motivované aj 

skutočnosťou, že Icera prišla s vysokovýkonnými čipovými súpravami, ktoré mohli v tejto oblasti 

predstavovať výrazné ohrozenie podnikateľského postavenia spoločnosti Qualcomm. Cielená 

cenotvorba viedla k maximalizácií negatívnych dopadov na inovátorské snahy spoločnosti Icera, kým 
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dopad na obrat Qualcommu bol minimalizovaný dôsledným výberom odberateľov s „cenovými 

benefitmi“.  

 Na základe uvedených skutočností komisia konštatovala, že konanie Qualcommu malo výrazne 

škodlivý dopad na súťažné prostredie v rámci EÚ, zabránilo spoločnosti Icera v slobodnej trhovej súťaži, 

potlačilo inovácie a limitovalo možnosti výberu produktov zo strany spotrebiteľov. Spoločnosť Icera bola 

v roku 2011 získaná americkým telekomunikačným gigantom Nvidia, ktorý rozhodol o ukončení výroby 

čipových súprav. Európska komisia vyhodnotila konanie Qualcommu ako zneužívajúce dominantné 

postavenie na trhu, ktoré zakladá porušenie článku 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, za čo bola 

spoločnosti udelená pokuta vo výške 242.042.000,- Eur. Uvedená suma predstavuje 1,27% z celkového 

obratu spoločnosti Qualcomm v roku 2018.  

 Na záver uvádzame, že predmetné vyšetrovanie porušenia pravidiel hospodárskej súťaže 

spoločnosťou Qualcomm nebolo prvým a ani najrozsiahlejším. V inom prípade pokutovala Európska 

Komisia Qualcomm v januári 2018 sumou 997 miliónov Eur, za poskytovanie významných platieb do 

rozpočtov kľúčových odberateľov pod podmienkou, že čipové súpravy nebudú odoberať od jej 

konkurentov.  

 

 


