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I Úvod  
Na základe menovania za oponenta habilitačnej práce som vypracoval tento oponentský posudok na 

habilitačnú prácu JUDr. Márie Patakyovej, PhD. s názvom „Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž 

v digitálnom prostredí. Európsky a medzinárodný pohľad.“. Habilitačné konanie sa uskutočňuje v odbore 

medzinárodné právo.  

JUDr. Mária Patakyová, PhD. (ďalej ako „autorka“) predložila habilitačnú prácu so zameraním na súťažné 

právo Európskej únie, konkrétne na protisúťažné dohody upravené v článku 101 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (ďalej „ZFEÚ“), ktoré aplikovala na digitálne prostredie.  

Výber témy a jej zameranie hodnotím pozitívne, predovšetkým z dôvodu jej aktuálnosti, ale najmä z dôvodu 

potenciálu rozvoja témy do budúcnosti. Predpokladám, aj na základe doterajšej publikačnej činnosti autorky, 

že autorka bude tému habilitačnej práce ďalej rozvíjať, čím prispeje k ďalšiemu rozvoju problematiky. Kladne 

hodnotím zameranie na digitálne prostredie, ktoré má potenciál ďalšieho rozvoja, vzhľadom na súčasný 

vývoj ekonomického prostredia. Výber témy je potrebné hodnotiť kladnej aj preto, lebo aplikácia súťažných 

pravidiel v digitálnom prostredí je komplikovaná a spôsobujú nemalé ťažkosti, najmä pri dokazovaní 

porušenia súťažných pravidiel.  

Predložená habilitačná práca má analytický charakter, autorka pracovala najmä s právnou úpravou 

a judikatúrou EÚ, ktorú nielen deskriptívne uviedla, ale ju aj zhodnotila a následnej aj aplikovala na obdobné, 

aj hypotetické prípady. Habilitačná práca je z pohľadu výberu tému inovatívna, pričom inovatívna je aj 

z pohľadu cieľov, ktoré si autorka zadefinovala a ktoré počas celého výkladu slúžili ako línia, ktorej sa držala. 

Definované ciele si vyžadovali potrebu analytického ale aj komparatívneho prístupu, tak vo vzťahu 

k právnym predpisom ako aj judikatúre, ktorá je v texte práce veľmi bohato zastúpená pri výklade 

čiastkových problémov. Okrem toho sa autorka konfrontuje s názormi právnej vedy, tak domácej ako aj 

zahraničnej. 

Z formálneho hľadiska má predložená habilitačná práca 198 strán, je členená do šiestich kapitol. V rámci 

týchto kapitol autorka prehľadne, logicky a systematicky prezentuje svoj pohľad na problematiku ochrany 

hospodárskej súťaže, dohôd obmedzujúcich súťaž v práve EÚ, digitálneho prostredia a dohôd 

obmedzujúcich súťaž s využitím algoritmov. Autorka vnáša do problematiky aj vlastný pohľad, najmä keď 

aplikuje všeobecné poznatky a výklady na digitálne prostredie. Samotné obsahové členenie reflektuje 

systematickosť zvoleného uhla pohľadu na spracúvanú problematiku. 

 

II Ciele habilitačnej práce 
Autorka v úvode habilitačnej práce definovala tri výskumné otázky, na ktoré nadväzujú tri hypotézy, pričom 

v texte práce sa k týmto výskumným otázkam náležite venuje, podáva ich čiastkovú analýzu a napokon 

poskytuje zistenia a odpovede na definované výskumné otázky. Výskumné otázky sú stanovené s dopadom 

na praktické uplatňovanie aktuálne platných súťažných pravidiel v digitálnom prostredí. Autorka skúma 

platnú právnu úpravu, súvisiacu judikatúru a ich možné uplatnenie na dohody v digitálnom prostredí, vrátane 

vynucovania súťažných pravidiel v danej oblasti a návrhov de lege ferenda. Analytická časť práce sa 

v značnej miere venuje ochrane hospodárskej súťaže v práve EÚ vo všeobecnosti, právnej úprave 

protisúťažných dohôd a následne aplikuje všeobecné poznatky na špecifické situácie.  

 



III Obsah habilitačnej práce  
Ako už bolo uvedené vyššie, autorka rozdelila habilitačnú prácu do šiestich kapitol, ktoré popisujú 

a analyzujú problematiku protisúťažných dohôd podľa článku 101 ZFEÚ. Jednotlivé kapitoly na seba logicky 

nadväzujú a ich obsah zodpovedá cieľom, ktoré autorka v úvode definovala.  

Z prehľadu publikačnej činnosti autorky vyplýva, že problematike sa dlhodobo venuje aj z vedeckého 

hľadiska, čo je zjavné aj v texte predloženej habilitačnej práce. Habilitačná práca nadväzuje na systematickú 

prácu autorky v oblasti súťažného práva. 

 

IV Ochrana hospodárskej súťaže 
Druhá kapitola je príkladom deduktívnej metódy, ktorú autorka zvolila, keďže postupuje od všeobecného ku 

konkrétnemu. Venuje sa ochrane hospodárskej súťaže z medzinárodného hľadiska a najmä z hľadiska práva 

EÚ. V tejto kapitole sa venuje aj vymáhaniu súťažného práva EÚ. Pri tejto príležitosti by autorka v rámci 

rozpravy na obhajobe mohla spomenúť mechanizmy vymáhania súťažných pravidiel EÚ voči podnikom, 

ktoré sú usadené v tretích štátoch.  

Autorka sa taktiež venuje cieľom súťažného práva, pričom by v rámci rozpravy mohla zmieniť, aký vplyv 

majú ciele súťažného práva na interpretáciu súťažných pravidiel v praktickej aplikačnej rovine. Uvedenú 

kapitolu hodnotím ako všeobecnú, keďže predstavuje úvod do problematiky.                                                                                                                                             

 

V Dohody obmedzujúce súťaž v práve EÚ  
V tretej kapitole autorka objasňuje výklad článku 101 ZFEÚ, venuje sa jednotlivým podmienkam pre 

aplikáciu uvedeného článku. Venuje sa štruktúre článku 101 ZFEÚ a najmä sa sústreďuje na objasnenie 

pojmov v ňom obsiahnutých, ktorých interpretáciu dokumentuje rozhodovacou praxou Súdneho dvora EÚ. 

Z obsahového hľadiska je kapitola spracovaná s bohatými odkazmi na literatúru a príslušnú judikatúru. Veľmi 

zaujímavým sa javil výklad k jednostranným konaniam a ich možnému subsumovaniu pod pojem dohoda. Tu 

autorka uvádza viaceré známe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, mohla v tejto súvislosti uviesť aj rozhodnutie 

C-107/82 (ECLI:EU:C:1983:293), ktoré je považované taktiež za kľúčové pre objasnenie danej problematiky. 

Autorka v texte uvádza, že pre účely posúdenia aplikácie článku 101 ZFEÚ je potrebné vziať do úvahy aj 

územnú pôsobnosť súťažných pravidiel. Tu vyvstáva otázka týkajúca sa extrateritoriálnej aplikácie 

súťažných pravidiel EÚ.  

 

VI Digitálne prostredie 
V štvrtej kapitole sa autorka dostáva k podstate habilitačnej práce, keďže charakterizuje a definuje digitálne 

prostredie, vrátane algoritmov, ktoré sú kľúčové pre ďalší výklad problematiky. Keďže daná oblasť má 

významný podiel na tvorbe HDP a dá sa očakávať jeho ďalší nárast, tak je veľmi pravdepodobné, že sa 

stane aj centrom záujmu súťažných orgánov. Aj keď autorka poukazuje na limity Protimonopolného úradu 

SR, dá sa predpokladať, že Európska komisia bude zohrávať významnú úlohu pri kontrole dodržiavania 

súťažných pravidiel (napríklad: Amazon – vyšetrovanie e-commerce praktík; Apple – pravidlá AppStore pre 

streamovanie hudby; Google – sektor online reklamy).  

V rámci diskusie by sa autorka mohla vyjadriť ku komparácii právneho prostredia v USA ako možnej 

inšpirácie pre právny poriadok EÚ v oblasti súťažnej regulácie digitálneho prostredia, keďže v tejto oblasti 

pribúda nová regulácia (napr. Platform Competition and Opportunity Act; Ending Platform Monopolies Act; 

Access Act). 



  

VII Dohody obmedzujúce súťaž s využitím algoritmov  
Piata kapitola habilitačnej práce sa venuje využívaniu algoritmov a súťažnoprávnym aspektom. Vymedzuje 

tak pozitívne ako aj negatívne efekty využívania algoritmov, pričom autorka modeluje rôzne situácie. 

Uvedená kapitola je veľmi hodnotná tak z teoretického hľadiska ako aj z hľadiska aplikácie záverov 

v praktickej rovine.   

 

VIII Formálne spracovanie habilitačnej práce a splnenie jej cieľov 
Je potrebné vyjadriť uspokojenie z formálneho spracovania habilitačnej práce. Práca je písaná zrozumiteľne, 

text je členený a štruktúrovaný logicky. Autorka adekvátne pracovala s množstvom literatúry, prienik s inými 

zdrojmi v zmysle protokolu o kontrole originality je akceptovateľný (7,2%).  

Autorka sa zamerala na výskum dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž v digitálnom prostredí, pričom 

túto tému adekvátne analyzovala. Výskumné úlohy, ktoré si v úvode stanovila, zodpovedala, pričom uviedla 

relevantné argumenty, ktoré jej závery potvrdzujú. Práca je analytická, predstavuje spisbu, o ktorú sa možno 

oprieť pri štúdiu problematiky.  

Ako oponent konštatujem, že všetky ciele vymedzené v habilitačnej práci boli splnené a položené výskumné 

otázky boli zodpovedané. 

 

IX Celkové hodnotenie habilitačnej práce 
Habilitačnú prácu po komplexnom posúdení hodnotím z celkového hľadiska ako kvalitnú analýzu 

problematiky. Autorka sa konfrontuje s aktuálnymi problémami a podáva návrhy na ich riešenie, formuluje 

závery, čím dopomáha k rozvoju odbornej diskusie v skúmanej problematike. Je potrebné vyzdvihnúť 

analytický rozbor právnych predpisov a relevantnej judikatúry.  

 

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v tomto posudku a vzhľadom na predloženú habilitačnú prácu 

konštatujem, že je na úrovni požadovanej pre tento druh prác a odporúčam ju na obhajobu. 

 

X Námety do diskusie v rámci obhajoby habilitačnej práce  
Námety do diskusie uvádzam priamo v texte posudku. 

 

 

 

V Trnave dňa 10. januára 2022 
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