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Vážení čitatelia,
vo štvrtom vydaní Súťažného spravodajcu prinášame
súhrn aktivít a noviniek Protimonopolného úradu za
obdobie október – december 2014. V poslednom kvartáli
bola uložená pokuta dvom podnikateľom za kartel pri
výrobe leteckých snímok a podnikateľovi za vytvorenie
platformy, ktorá umožnila bankám koordinovať ich postup
v neprospech svojich klientov. Sankciám sa nevyhla ani
Rimavská Sobota, ktorá pri poskytovaní cintorínskych
a pohrebných služieb neoprávnene zvýhodňovala svoju
príspevkovú organizáciu. Aktuálna je stále téma
kartelových dohôd vo verejnom obstarávaní, pre
podozrenie z ktorých začal úrad v poslednom štvrťroku
šesť správnych konaní a pokračuje v organizácii školení na
túto tému. Rada úradu potvrdila 10-miliónovú pokutu pre
ZSSK Cargo za zneužívanie dominantného postavenia a
pokutu podnikateľovi AUTOMAX za to, že s úradom
nespolupracoval pri inšpekcii. V aktuálnom čísle sa
dočítate aj o viacerých aktivitách, ktoré úrad vyvíja
s cieľom zvýšiť povedomie o súťažných problémoch, ako aj
o zaujímavých prípadoch, ktoré riešila Európska komisia
a iné zahraničné súťažné orgány.
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KONTROLA KONCENTRÁCIÍ
V mesiacoch
október
až
december
schválil
Protimonopolný úrad SR („Protimonopolný úrad“ alebo
„úrad“) nasledujúce koncentrácie:






Bancroft a skupiny TIP,
nadobudnutie spoločnosti Kosit,
Norm Benzinkút a Lukoil,
vytvorenie plnofunkčného spoločného podniku
Fehmarn Services,
Abris a AAA Auto.

Nadobudnutie spoločnosti Kosit
Protimonopolný
úrad
schválil
dňa
23.10.2014
koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej
kontroly podnikateľov Ján Sýkora, bytom Praha, Česká
republika, Ľubomír Šoltýs, bytom Bratislava, Slovenská
republika, Vladimír Jaroš, bytom Praha, Česká republika nad
podnikateľom Kosit a.s., so sídlom v Košiciach, Slovenská
republika („Kosit“).
Nadobúdatelia Ján Sýkora, Ľubomír Šoltýs a Vladimír Jaroš
vykonávajú spoločnú kontrolu nad spoločnosťou WOOD &
Company Group S.A., so sídlom v Luxembursku („Wood &
Co Group“), ktorá sa zameriava na nové trhy v Európe, kde
poskytuje kapitálové produkty, služby investičného
bankovníctva a správcovskej spoločnosti. WOOD & Co
Group pôsobí v Slovenskej republike prostredníctvom
viacerých spoločností patriacich do jej ekonomickej
skupiny. Ide o nasledovné spoločnosti:
- Wood & Company, a.s., ktorej hlavným predmetom
činnosti je poradenská a konzultačná činnosť v oblasti
ekonomiky a obchodu a činnosť ekonomických
poradcov;
- WOOD & Company Financial Services, a.s. pôsobiaca v
oblasti poskytovania investičných služieb a investičného
poradenstva;
- Saneca Pharmaceuticals a. s., ktorá je farmaceutickým
výrobným podnikom zameraným na výrobu liekov,
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-

účinných farmaceutických látok a opiátov a taktiež sa
zaoberá poskytovaním služieb v oblasti výskumu a
vývoja, distribúciou a skladovaním;
CHIRANA T.Injecta, a. s., ktorej hlavným predmetom
činnosti je výroba zdravotníckej techniky a materiálu z
plastov a kovov (najmä injekčných striekačiek a
injekčnej techniky pre jednorázové injekčné striekačky).
CHIRANA T.Injecta svoje výrobky predáva vo viac ako
20 krajinách vo svete.

Navyše, Ján Sýkora ovláda spoločnosti Casiana, s.r.o. a CD
ESTATES, s.r.o. pôsobiace v oblasti realitného trhu. Okrem
aktivít v rámci skupiny Wood & Co Group nadobúdatelia
vykonávajú spoločnú kontrolu nad spoločnosťou ALL-STAR
HOLDING LIMITED (Malta), ktorá v rámci oznamovanej
koncentrácie nepriamo nadobúda 66% podiel v cieľovej
spoločnosti Kosit. Majiteľom zvyšného 34% podielu v
spoločnosti bude aj po transakcii naďalej Mesto Košice.
Cieľová spoločnosť Kosit poskytuje komplexné služby v
oblasti odpadového hospodárstva pre Mesto Košice a
východoslovenský región. Kosit sa na regionálnej úrovni
zaoberá zberom, zvozom a zneškodňovaním komunálneho
odpadu, ako aj letnou a zimnou údržbou komunikácií.
Prevádzkuje spaľovňu – termovalorizátor na energetické
zhodnocovanie odpadov. KOSIT a.s. je zároveň držiteľom
licencie na výrobu tepla a elektrickej energie.
Spoločnosť Kosit vykonáva výlučnú kontrolu nad
spoločnosťou REMKO Sirník, s.r.o., ktorá prevádzkuje
skládkovanie nie nebezpečných odpadov a ktorá bude
taktiež predmetom nadobudnutia výlučnej kontroly
nadobúdateľmi v rámci predmetnej transakcie.
Nadobúdatelia a ani žiadna spoločnosť zo skupiny
predmetných podnikateľov nepôsobia na tých istých a ani
vertikálne prepojených resp. na úzko súvisiacich
tovarových relevantných trhoch, na ktorých pôsobí
spoločnosť Kosit. Nakoľko v tomto prípade nebolo
identifikované žiadne horizontálne ani vertikálne prekrytie
medzi aktivitami účastníkov koncentrácie v Slovenskej
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republike, ponechal úrad otázku presnej definície trhov
otvorenú.
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií
úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia
značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä
v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného
postavenia a koncentráciu schválil.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2014.

Norm Benzinkút a Lukoil
V októbri schválil Protimonopolný úrad koncentráciu
spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly
podnikateľov Imre Fazakas, Maďarsko a Lev Tolkachev,
Ruská federácia prostredníctvom spoločnosti NORM
BENZINKÚT Korlátolt Felelősségű Társaság, Maďarsko nad
podnikateľmi LUKOIL Slovakia s.r.o., Slovenská republika
(„LUKOIL SK“) a LUKOIL Magyarország Korlátolt
Felelősségű Társaság, Maďarsko („LUKOIL HU“).
Imre Fazakas a Lev Tolkachev pôsobia v oblasti predaja
surovej ropy podnikateľom v rámci územia Európskeho
hospodárskeho priestoru, ktorí disponujú rafinérskymi
zariadeniami spracujúcimi surovú ropu na automobilové
benzíny alebo motorovú naftu. Na území Slovenskej
republiky
pôsobia
prostredníctvom
spoločnosti
NORMESTON, ktorá predáva cez ropovody surovú ropu
spoločnosti Slovnaft.
Spoločnosť LUKOIL HU pôsobí na území Maďarska ako
veľkoobchodný a zároveň maloobchodný predajca nafty,
benzínu, LPG a ako maloobchodný predajca doplnkového
tovaru. Na území Slovenskej republiky pôsobí ako
veľkoobchodný predajca nafty a benzínu veľkým
priemyselným zákazníkom, pričom objem dodávok
v predmetných oblastiach v Slovenskej republike je
zanedbateľný.

Spoločnosť LUKOIL SK pôsobí na území Slovenskej
republiky ako maloobchodný predajca nafty, benzínu, LPG
a doplnkového tovaru.
Aktivity účastníkov koncentrácie sa na území Slovenskej
republiky neprekrývajú ani horizontálne, t.j. v oblasti
maloobchodu s pohonnými látkami, ani vertikálne,
nakoľko nadobúdané spoločnosti nepôsobia na trhoch
priamo vertikálne nadväzujúcich na oblasť obchodovania
so surovou ropou, v ktorej pôsobí oznamovateľ.
Úrad vyhodnotil, že posudzovaná koncentrácia značne
nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v
dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného
postavenia a koncentráciu schválil.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.11.2014.

Abris a AAA Auto
V októbri tiež Protimonopolný úrad povolil získanie
nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom Abris Capital
Partners Limited, Jersey („Abris“) nad podnikateľom AAA

Auto Group N.V., Amsterdam, Holandsko („AAA Auto
Group“).
Spoločnosť Abris je správcom, ktorý koná v mene a na účet
fondov Abris CEE Mid-Market Fund II L.P. a Abris CEE MidMarket Fund II-A L.P., prijíma všetky správcovské
(manažérske) ako aj investičné rozhodnutia v súvislosti
s týmito fondmi.
Spoločnosti patriace do skupiny Abris pôsobia v rôznych
segmentoch a v rôznych krajinách, pričom ani jedna zo
spoločností nepodniká v rovnakom segmente, resp. na
vertikálne
nadväzujúcom
trhu
ako
spoločnosti
nadobúdaného subjektu. Na území Slovenskej republiky
spoločnosti skupiny Abris v súčasnosti nepôsobia.
AAA Auto Group pôsobí na území Slovenskej republiky
prostredníctvom:
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spoločnosti AUTOCENTRUM AAA AUTO, a.s. v oblasti
nákupu
a predaja
ojazdených
vozidiel,
sprostredkovania finančných a poisťovacích služieb
súvisiacich s predajom použitých áut, opravy cestných
vozidiel a opravy karosérií,
spoločnosti Auto Diskont, s.r.o., v oblasti nákupu
a predaja ojazdených vozidiel, sprostredkovania
finančných
a poisťovacích
služieb
súvisiacich
s predajom použitých áut a
spoločnosti Mototechna Group, k.s. – slovenská
organizačná zložka v oblasti nákupu a predaja
ojazdených vozidiel, sprostredkovania finančných
a poisťovacích služieb súvisiacich s predajom použitých
áut a servisu.

Zo zistení úradu vyplýva, že spoločnosti v rokoch 2005 až
2013 koordinovali svoje aktivity na relevantnom trhu tým,
že spoločne určovali distribučné ceny produktov,
rozdeľovali si trh pre účely výroby a distribúcie produktov
a koordinovali svoj postup v rámci verejných obstarávaní
a iných obdobných postupov. V dôsledku tejto dohody,
ktorá vylúčila hospodársku súťaž medzi podnikateľmi, boli
poškodení zákazníci podnikateľov, ktorými boli aj viaceré
subjekty z verejného sektora.

Medzi aktivitami účastníkov koncentrácie v Slovenskej
republike nedochádza k horizontálnemu ani k vertikálnemu
prekrytiu. Úrad dospel k záveru, že predmetná koncentrácia
značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä
v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného
postavenia a koncentráciu schválil.

Voči prvostupňovému rozhodnutiu podali účastníci
konania rozklad.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.11.2014.

Odbor kartelov vydal dňa 19.12.2014 rozhodnutie, ktorým
uložil podnikateľovi pôsobiacemu v bankovom sektore na
území Slovenskej republiky pokutu v celkovej výške
185 939 EUR.

-

-

-

DOHODY OBMEDZUJÚCE SÚŤAŽ
V novembri vydal úrad rozhodnutie, ktorým uložil pokutu
dvom spoločnostiam pôsobiacim v sektore geodézie
a kartografie
a v decembri
pokutoval
podnikateľa
v bankovom sektore.

Pokuta za kartel pri výrobe leteckých snímok
Odbor kartelov vydal dňa 13.11.2014 rozhodnutie, ktorým
uložil dvom spoločnostiam pôsobiacim na trhu výroby,
distribúcie a predaja tovarov a služieb v oblasti leteckého
meračského snímkovania a produktov leteckej
fotogrametrie pokuty v celkovej výške 498 202 EUR.

4 Súťažný spravodajca

Konanie podnikateľov bolo vyhodnotené úradom ako
dohoda obmedzujúca súťaž podľa § 4 zákona o ochrane
hospodárskej súťaže a čl. 101 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie, ktorá je zakázaná.

Pokuta pre podnikateľa za vytvorenie platformy,
ktorá umožnila bankám koordinovať svoj postup v
neprospech klientov

Zo zistení úradu vyplýva, že podnikateľ v rokoch 2010, ako
aj v rokoch 2012 až 2013 obmedzil hospodársku súťaž
tým, že vytvoril platformu, ktorá umožňovala bankám
pôsobiacim na slovenskom trhu koordinovať svoju činnosť
v oblasti poskytovania finančných služieb. Takto vytvorená
platforma následne umožnila bankám prostredníctvom
výmeny citlivých informácií predvídať správanie
konkurencie na trhu, a tým znížiť intenzitu súťaže.
Koordinácia sa týkala bankových služieb súvisiacich s tzv.
základným bankovým produktom, ako aj s vkladom
v hotovosti na vlastný účet a jej cieľom bolo vyhnúť sa
regulačným opatreniam zo strany Ministerstva financií SR.
V prípade základného bankového produktu bol na pôde
podnikateľa dosiahnutý konsenzus bánk, že tento produkt
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by mal byť pre klientov neatraktívny a mal by byť určený
len pre cieľovú skupinu sociálne slabších obyvateľov.
V prípade zrušenia poplatku za vklad v hotovosti na bežný
účet fyzických osôb nebol tento benefit, na základe
dohody na pôde podnikateľa, poskytovaný právnickým
osobám a pre fyzické osoby bol obmedzený na obdobie 6
mesiacov.

Správne konanie pre podozrenie z kolúzie vo
verejnom obstarávaní v sektore energetiky

V dôsledku konania podnikateľov boli poškodení klienti
bánk. Konanie podnikateľa bolo vyhodnotené úradom ako
dohoda obmedzujúca súťaž podľa § 4 zákona o ochrane
hospodárskej súťaže.

Podľa podozrení úradu podnikatelia koordinovali svoj
postup pri predkladaní ponúk vo verejnej obchodnej
súťaži, ktorej predmetom bola dodávka linky na výrobu
zariadení pre výrobu elektrickej energie z obnoviteľných
zdrojov v celkovej hodnote do 15 mil. EUR. Tieto projekty
boli realizované za podpory finančných prostriedkov
z fondov EÚ.

Rozhodnutie nie je právoplatné a účastník konania môže
voči nemu podať rozklad.
V šiestich prípadoch podozrenia z kolúzie vo verejnom
obstarávaní bolo začaté správne konanie:

Správne konanie pre podozrenie z kolúzie v
obchodnej verejnej súťaži realizovanej v rámci
operačného
programu
Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal dňa
22.12.2014 z vlastného podnetu správne konanie vo veci
možnej dohody obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi
podnikateľmi pôsobiacimi, o. i. v oblasti stavebníctva.
Úrad na základe zhromaždených dôkazov nadobudol
dôvodné podozrenie, že traja podnikatelia koordinovali
svoj postup pri predkladaní cenových ponúk v obchodnej
verejnej súťaži, ktorej predmetom bola úprava
stavebného objektu na účely využitia novej technológie v
celkovej predpokladanej hodnote 3 560 000,- Sk bez DPH,
resp. 118 170,35 EUR bez DPH. Tento projekt bol
realizovaný v Prešovskom kraji v rámci Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a štátneho rozpočtu.
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Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal dňa
24.11.2014 správne konanie voči trom podnikateľom
pôsobiacim v oblasti energetiky vo veci možnej kartelovej
dohody.

Takéto konanie podnikateľov môže byť v rozpore so
zákonom o ochrane hospodárskej súťaže č. 136/2001 Z. z.,
ako aj s článkom 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
ktoré zakazujú dohody medzi konkurentmi, ktoré
obmedzujú súťaž.

Správne konanie pre podozrenie z kolúzie pri
obstarávaní informačno-komunikačnej technológie
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal dňa
24.11.2014 správne konanie voči dvom podnikateľom vo
veci možnej kartelovej dohody spočívajúcej v koordinácii
ich postupu vo verejnom obstarávaní týkajúceho sa
modernizácie informačno-komunikačnej technológie na
univerzite financovaného zo zdrojov štátneho rozpočtu a z
fondov EÚ v celkovej hodnote 7,14 miliónov EUR.
Zo získaných informácií a podkladov, vyplýva, že medzi
dvomi podnikateľmi mohlo dôjsť k dohode o určení víťaza
predmetného verejného obstarávania, následným
kompenzáciám prostredníctvom subdodávok, resp. inej
koordinácii správania v súvislosti s predmetným verejným
obstarávaním.
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Správne konanie pre podozrenie z kartelu pri
rekonštrukcii rekreačného zariadenia v Žilinskom
kraji
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal dňa
24.11.2014 správne konanie vo veci možnej kartelovej
dohody uzatvorenej medzi podnikateľmi pôsobiacimi v
oblasti stavebníctva.
Úrad má dôvodné podozrenie, že traja dodávatelia
uskutočňujúci, o. i. stavebné a rekonštrukčné práce,
koordinovali svoj postup pri predkladaní cenových ponúk v
súvislosti s verejnou obchodnou súťažou realizovanou v
rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast a spolufinancovanou z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a národných zdrojov.
Predmetom verejnej obchodnej súťaže bola dodávka
tovarov a služieb v spojitosti s rekonštrukciou rekreačného
zariadenia v Žilinskom kraji v celkovej hodnote
1 207 155,04 EUR.

Správne konanie pre podozrenie z kolúzie pri
modernizácii hotelového komplexu
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal dňa
20.11.2014 správne konanie voči podnikateľom
pôsobiacim v oblasti dodávok stavebných prác a výkonov
vo veci možnej kartelovej dohody.
Podľa podozrení úradu podnikatelia koordinovali svoj
postup pri predkladaní ponúk v obchodných verejných
súťažiach, ktorých predmetom bola modernizácia a
dobudovanie hotelového komplexu v celkovej hodnote do
2 mil. EUR. Tieto projekty boli realizované za podpory
finančných prostriedkov z fondov EÚ.
Takéto konanie podnikateľov môže byť v rozpore so
zákonom o ochrane hospodárskej súťaže č. 136/2001 Z. z.,
ktorý zakazuje dohody medzi konkurentmi, ktoré
obmedzujú súťaž.
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Správne konanie pre podozrenie z kolúzie pri
výstavbe zdravotníckeho zariadenia v Košiciach
Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal 29.09.2014
správne konanie voči trom podnikateľom vo veci možnej
kartelovej dohody spočívajúcej v koordinácii ich postupu
vo verejnom obstarávaní týkajúceho sa výstavby
zdravotníckeho zariadenia financovaného z fondov
Európskej únie v celkovej hodnote 26,5 miliónov EUR.
Účastníkmi správneho konania sú dvaja podnikatelia
pôsobiaci v oblasti stavebníctva, ktorí podali do verejného
obstarávania ponuky a podnikateľ, ktorý pre verejného
obstarávateľa – Univerzitnú nemocnicu v Košiciach,
zabezpečoval služby súvisiace s verejným obstarávaním.
Zo získaných informácií a podkladov vyplýva, že medzi
dvomi podnikateľmi mohlo dôjsť k dohode o určení víťaza
predmetného verejného obstarávania, pričom podnikateľ,
ktorý pre verejného obstarávateľa zabezpečoval služby
súvisiace s verejným obstarávaním pomohol túto dohodu
realizovať.
Takéto konanie môže byť v rozpore s § 4 zákona o ochrane
hospodárskej súťaže č. 136/2001 Z. z. ako aj čl. 101 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie.

Začatie správneho konania neznamená, že
účastník konania porušil súťažné pravidlá
a neprejudikuje závery, ku ktorým môže
Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí.
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OBMEDZOVANIE SÚŤAŽE ORGÁNMI ŠTÁTNEJ
SPRÁVY A SAMOSPRÁVY (§ 39)
Rimavská Sobota dostala pokutu za zvýhodňovanie
svojej príspevkovej organizácie pri poskytovaní
pohrebných a cintorínskych služieb
Protimonopolný úrad vydal dňa 29.10.2014 rozhodnutie,
ktorým uložil mestu Rimavská Sobota pokutu vo výške
8 000 EUR za porušenie § 39 zákona o ochrane
hospodárskej súťaže v súvislosti s poskytovaním
cintorínskych a pohrebných služieb na území mesta
Rimavská Sobota mestskou príspevkovou organizáciou
Technické služby mesta Rimavská Sobota.
Mesto Rimavská Sobota zaviedlo s účinnosťou od
01.04.2014 v Cenníku cintorínskych a pohrebných služieb
dvojitý spôsob účtovania poplatkov za služby. Zákazník má
nárok na uplatnenie nižších cien iba pri kompletnom
objednaní služieb od Technických služieb mesta Rimavská
Sobota, teda za predpokladu, že nebude využívať služby
konkurenčnej pohrebnej služby. Okrem toho, súčasťou
predmetného cenníka je aj „Poplatok za dovoz zosnulých –
cudzie firmy“, už z názvu ktorého vyplýva, že je účtovaný
iba konkurenčným pohrebným službám. Mesto Rimavská
Sobota svojím konaním zjavnou podporou zvýhodňovalo
mestskú príspevkovú organizáciu Technické služby mesta
Rimavská Sobota alebo iným spôsobom obmedzilo súťaž.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 18.11.2014.

DRUHOSTUPŇOVÉ KONANIA
Rada
Protimonopolného
úradu
10-miliónovú pokutu pre Cargo

Obe obmedzenia, t.j. predaj a prenájom elektrických
rušňov, ako aj doplňovanie paliva do motorových rušňov
boli súčasťou jednej stratégie zameranej na vytlačenie
konkurentov z trhu a udržanie si dominantného
postavenia, o čom svedčia aj priame dôkazy získané
úradom. Konanie Carga sťažilo súkromným dopravcom
efektívne poskytovať ich služby, presadiť sa na trhu a
konkurovať Cargu.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 05.12.2014.

potvrdila

Rada Protimonopolného úradu („Rada úradu“) potvrdila
dňa 05.11.2014 pokutu uloženú v auguste 2013 odborom
zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych
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dohôd Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.
(„Cargo“). Pokutu vo výške 10 253 662 EUR úrad uložil za
to, že dominantná spoločnosť Cargo obmedzila predaj a
prenájom elektrických rušňov a tankovanie do
motorových rušňov súkromným dopravcom, ktorí jej
konkurovali, čím zneužila svoje dominantné postavenie v
zmysle § 8 zákona o ochrane hospodárskej súťaže a článku
102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Protiprávneho
konania sa spoločnosť dopustila v rokoch 2005 až 2010.
V posudzovanom období bolo Cargo dominantným
hráčom na trhu nákladnej železničnej dopravy, na ktorom
pôsobilo niekoľko ďalších súkromných dopravcov. Na to,
aby spoločnosti mohli pôsobiť na slovenskom trhu,
nevyhnutne potrebovali motorové alebo elektrické rušne.
Elektrické rušne sú nákladovo efektívnejšie, ale tie, ktoré
boli schopné prevádzky v podmienkach SR, malo k
dispozícii prevažne Cargo. Cargo ich však odmietlo svojim
konkurentom predať alebo prenajať. Súkromní
dopravcovia boli nútení vo zvýšenej miere používať menej
efektívne motorové rušne, ktoré jazdia na naftu. Tu sa
súkromní dopravcovia stretli s ďalším problémom, nakoľko
sieť potrebných čerpacích staníc bola vo vlastníctve Carga,
ktoré na nich súkromným dopravcom neumožňovalo
tankovať.

Pokuta za nespoluprácu pri inšpekcii
Rada úradu potvrdila pokutu vo výške 44 358 EUR pre
podnikateľa AUTOMAX s.r.o. („AUTOMAX“) za
neumožnenie výkonu inšpekcie Protimonopolným
úradom.
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Počas inšpekcie v decembri 2013 v priestoroch
podnikateľa AUTOMAX, konateľ uvedenej spoločnosti
odmietol spolupracovať a neumožnil zamestnancom
Protimonopolného úradu vykonať inšpekciu. Svojím
konaním tak spoločnosť AUTOMAX nesplnila povinnosť
predložiť úradu požadované informácie a podklady,
podrobiť sa preskúmaniu týchto informácií alebo
podkladov, spolupracovať s úradom pri ich preverovaní a
umožniť zamestnancom úradu vstup do všetkých
objektov, priestorov a dopravných prostriedkov
podnikateľov.
Za porušenie povinností podľa § 40 zákona o ochrane
hospodárskej súťaže bola spoločnosti AUTOMAX uložená
pokuta vo výške 44 358 EUR, čo predstavuje 0,6% z jej
obratu za rok 2013.
Právomoc vykonávať inšpekciu je jednou z najdôležitejších
vyšetrovacích právomocí úradu, ktorá úradu umožňuje
odhaľovať porušenie ustanovení zákona o ochrane
hospodárskej súťaže. Neumožnenie vykonania inšpekcie
podnikateľom je porušením povinností podľa § 40 zákona.
Vo všeobecnosti má negatívny dôsledok na výkon
právomocí úradu, ako aj na riadne odhaľovanie
protisúťažného
konania.
Účelom
ustanovení o
povinnostiach podnikateľa spolupracovať s úradom a
korešpondujúceho ustanovenia o sankcii za porušenie
týchto povinností je zabezpečiť, aby pri ochrane
hospodárskej súťaže nedochádzalo k ignorovaniu úradu zo
strany prešetrovaných subjektov. Vzhľadom na uvedené, v
prípade preukázania porušenia § 40 zákona podnikateľovi
hrozí pokuta až do výšky 1% z obratu za predchádzajúce
uzavreté účtovné obdobie, pričom v zmysle § 38 ods. 5
zákona je táto pokuta ukladaná obligatórne.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.09.2014.
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SÚDY
Ústavný súd nevyhovel sťažnosti spoločnosti
Slovnaft vo veci namietanej protiústavnosti
rozsudku Najvyššieho súdu
Ústavný súd Slovenskej republiky („ÚS SR“) zamietol
argumenty spoločnosti Slovnaft, a.s. („Slovnaft“), podľa
ktorých sa v prípade Slovnaft Najvyšší súd Slovenskej
republiky („NS SR“) odchýlil od predchádzajúcej judikatúry
týkajúcej sa trestania na základe generálnej klauzuly.
V apríli 2013 NS SR vydal rozsudok vo veci Slovnaft, a.s.
verzus Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, ktorým
potvrdil rozhodnutie Protimonopolného úradu uložiť
Slovnaftu pokutu vo výške viac ako 9 mil. EUR.
Protisúťažné konanie Slovnaftu spočívalo v zneužívaní
svojho dominantného postavenia formou diskriminácie pri
veľkoobchodnom predaji benzínu na území SR v období od
1.1.2006 do 31.12.2006 a pri veľkoobchodnom predaji
nafty na území SR v období od 1.1.2005 do 31.12.2006.
Spoločnosť Slovnaft podala proti rozsudku NS SR ústavnú
sťažnosť, ktorej podstatou bolo porušenie práva na súdnu
a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy SR a
práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1
Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Podľa Slovnaftu rozsudok nebol dostatočne odôvodnený
vo vzťahu k odklonu od predchádzajúcej praxe.
Vo svojom náleze ÚS SR konštatoval, že hoci sa NS SR
skutočne odchýlil od právnych názorov iných senátov NS
SR v dvoch predchádzajúcich rozhodnutiach, dôvodmi
odklonu sa dôsledne a rozsiahlo zaoberal. ÚS SR uzavrel,
že rozsudok NS SR je ústavne udržateľný a námietky
spoločnosti Slovnaft neodôvodňujú vyslovenie porušenia
ňou namietaných ústavných práv. Celý text nálezu ÚS SR
je dostupný na
http://www.concourt.sk/SearchRozhodnutiav01/rozhod.d
o?urlpage=dokument&id_spisu=547750&slovo=protimon
opolný
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SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA
Medzirezortné pripomienkové konanie
V rámci medzirezortného pripomienkového konania úrad
pripomienkoval viaceré návrhy zákonov a iných právnych
dokumentov. Zo zaujímavých materiálov uvádzame:

Návrh zákona o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok)
Protimonopolný úrad predložil k návrhu zákona
o notároch a notárskej činnosti niekoľko zásadných
pripomienok. V prvom rade uvádza, že navrhované znenie
konzervuje súčasný stav, kedy je počet notárov
obmedzený. Týmto nie sú notári vystavení efektívnej
súťaži pri výkone tých notárskych činností, ktoré sú
vykonávané na komerčnom základe a mala by sa u nich
uplatňovať sloboda voľby klienta.
Súčasný režim, ktorý sa uplatňuje a plánuje sa uplatňovať
je v rozpore s filozofiou liberalizácie profesijných služieb
Európskej komisie, ktorá túto filozofiu deklarovala vo
viacerých dokumentoch, napríklad v Lisabonskej stratégii
alebo v Správe o súťaži v oblasti profesijných služieb v EÚ,
kde vyzvala členské štáty, aby prehodnotili stav regulácie
s cieľom ich liberalizácie.
Deliberalizácia a regulovanie počtu notárov sa podľa
názoru úradu v konečnom dôsledku môže odraziť
v efektívnosti notárskej činnosti a nepriamo v negatívnom
dopade na spotrebiteľa a oprávnených subjektoch.

hospodárskej súťaže. V tejto súvislosti je, podľa názoru
úradu, predkladaný návrh v rozpore s cieľmi stanovenými
v uvedenom materiáli. Maximálny počet notárov
v príslušnom obvode by mal vygenerovať trh, pričom
zodpovednosťou ministerstva by zostalo zabezpečenie
minimálneho počtu notárov v príslušnom obvode (najmä
na účely plnenia funkcie súdneho komisára).
Z uvedených dôvodov úrad navrhuje prepracovať systém
zriaďovania a obsadzovania notárskych úradov tak, aby
ich počet v príslušnom obvode nebol obmedzovaný, a aby
aj výkon tejto činnosti bol liberalizovaný, nakoľko uvedené
predstavuje jednoznačne opätovne bariéru vstupu na trh
pre ďalšie subjekty spôsobilé vykonávať takúto činnosť
a zúčastňovať sa na hospodárskej súťaži.
Úrad tiež pripomienkoval ustanovenia, ktorá predlžujú
dĺžku praxe potrebnej na výkon notárskej činnosti.
Predlžovanie doby potrebnej praxe považuje za
neprimerané a smerujúce len k zvyšovaniu bariér vstupu.
V tomto smere uvedené neodôvodňuje ani argument, že
zodpovednosť za výkon notárskej činnosti nesie štát,
pretože zákon už v súčasnej podobe vyžaduje pomerne
dlhú právnu prax a prípravu na výkon notárskej činnosti.
Zvýšenie požadovanej dĺžky praxe nežiaduco zvyšuje
bariéru vstupu na trh budúcim notárom a je krokom späť
v rámci liberalizácie tohto trhu. Akékoľvek nedôvodné
bariéry vstupu na trh vedú k zníženiu úrovne konkurencie,
čo môže mať za následok zníženie kvality poskytovaných
služieb, respektíve zvýšenie cenovej hladiny.

Konferencie a semináre
Zároveň úrad upozorňuje, že vláda SR prijala dňa
24.04.2013 uznesenie č. 198, ktorým schválila materiál
„Národný program reforiem 2013“, v ktorom sa
konštatuje, že prísna regulácia slobodných povolaní
deformuje konkurenciu medzi poskytovateľmi služieb
a tiež to, že je potrebné identifikovať a odstrániť tie
regulácie, ktoré predstavujú zbytočnú bariéru rozvoja
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Tlačová konferencia o aktualitách PMÚ SR
Dňa 20.11.2014 zorganizoval Protimonopolný úrad tlačovú
konferenciu pre novinárov, kde informoval zástupcov
médií o troch hlavných témach:
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Kartel v oblasti geodézie a kartografie
Kolúzia vo verejnom obstarávaní pri výstavbe
zdravotníckeho zariadenia v Košiciach
Pokuta za nespoluprácu pri inšpekcii

Pracovné stretnutie o inšpekciách
Nakoľko úrad v poslednej dobe zintenzívnil výkon
neohlásených inšpekcií v podnikateľských priestoroch s
cieľom získať relevantné dôkazy napomáhajúce odhaleniu
nezákonných kartelových dohôd, rozhodol sa zorganizovať
pracovné stretnutie venované inšpekciám. Pracovné
stretnutie sa stretlo s veľkým záujmom a zúčastnilo sa ho
desiatky advokátov a zástupcov podnikov.

Školenia o „bid riggingu“
Protimonopolný úrad pokračuje v organizovaní školení na
tému kartelové dohody vo verejnom obstarávaní (tzv. bid
rigging). V mesiacoch október až december ich
zorganizoval päť, prevažne určených pre riadiace orgány,
teda orgány štátnej správy a orgány samosprávy, ktoré sú
zodpovedné za realizáciu operačných programov
štrukturálnych fondov Európskej únie. Ďalšie školenia boli
určené pre Úrad vlády SR a študentov Fakulty
manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.
Školenia sú zamerané na priblíženie indícií koluzívneho
správania, poukázanie na negatívne následky takéhoto
konania, relevantnú judikatúru a samozrejme, možnosti
spolupráce s Protimonopolným úradom pri odhaľovaní
takýchto kartelových dohôd. Semináre úrad organizuje s
cieľom zvýšiť povedomie o možných súťažných
problémoch a predchádzať tým ich vzniku.

Odborníci z Protimonopolného úradu vzdelávali
moldavských kolegov

Stretnutie otvoril riaditeľ odboru kartelov, Peter Demčák,
ktorý podal prehľad o aktuálnom stave inšpekcií na
Slovensku za posledný rok, relevantnej judikatúre a
priblížil postup Protimonopolného úradu pri výkone
neohlásenej inšpekcie. Ďalší zástupcovia odboru kartelov
následne informovali prítomných o zákonnej povinnosti
podnikateľov spolupracovať s úradom a postupe úradu pri
nakladaní s informáciami a dátami získanými počas
inšpekcie.
Úrad aj v budúcnosti plánuje otvárať diskusie s odbornou
verejnosťou o aktuálnych problematikách týkajúcich sa
jeho činnosti.
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V dňoch 30.09.2014 – 03.10.2014 sa odborníci z
Protimonopolného úradu zúčastnili rozvojového programu
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky v Moldavsku, v rámci ktorého si
vymieňali poznatky a skúsenosti v oblasti hospodárskej
súťaže.
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V priebehu oficiálnej návštevy moldavského súťažného
úradu sa traja slovenskí experti podelili so skúsenosťami
Protimonopolného úradu v procese vytvárania a aplikácie
súťažných princípov a harmonizácie slovenského
súťažného práva s európskymi štandardmi. Vo svojich
príspevkoch kládli dôraz na uplatňovanie trendov, ktoré sú
v súlade so smerovaním európskej súťažnej politiky. V
rámci projektu sa diskutovalo o postupoch pri
posudzovaní koncentrácií, ukladaní podmienok a
povinností, prešetrovaniach prípadov zneužívania
dominantného postavenia a dôležitosti sektorových štúdií.
V záujme zlepšovania súťažnej kultúry sa hovorilo aj o
rôznych nástrojoch súťažnej advokácie, ako napríklad
prehlbovanie spolupráce s inými orgánmi štátnej správy a
organizovanie seminárov a workshopov, ktoré zvyšujú
povedomie o možných súťažných problémoch a tým
napomáhajú k predchádzaniu ich vzniku.

Výsledkom oficiálnej návštevy moldavského súťažného
úradu bolo podpísanie Memoranda o spolupráci, ktorého
cieľom je podporiť vzájomnú spoluprácu prostredníctvom
výmeny informácií a skúseností.
 Úrad si 5. decembra pripomenul Svetový deň
hospodárskej súťaže, pri príležitosti ktorého sa odborná
verejnosť každoročne prostredníctvom rôznych aktivít
snaží spotrebiteľom priblížiť prínosy z efektívne
fungujúceho súťažného prostredia. Tento rok je hlavnou
témou “Hospodárska súťaž v oblasti verejného
obstarávania”. Verejné zákazky, teda nákup tovarov a
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služieb verejným sektorom, tvoria vysoký podiel celkových
výdavkov verejných financií. Súťažné obavy vyskytujúce sa
v procese verejného obstarávania sa týkajú najmä
koluzívneho správania účastníkov tendrov (tzv. bid
rigging). Takáto forma spolupráce môže mať najmä
podobu dohody o výške ceny, rozdelení zákaziek alebo o
inej forme koordinácie vrátane dohody o nepredložení
ponuky alebo rotácii zákaziek. Absencia fungujúcej
hospodárskej súťaže znemožňuje efektívne využitie
verejných zdrojov a negatívne ovplyvňuje ekonomiku
krajiny. Odhaľovanie kartelových dohôd vo verejnom
obstarávaní patrí v súčasnosti medzi priority aj
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Nakoľko
ide o horizontálne dohody medzi priamymi konkurentmi,
ktoré predstavujú najťažšie porušenia súťažných pravidiel,
v zmysle zákona o ochrane hospodárskej súťaže hrozí ich
účastníkom pokuta až do výšky 10% z obratu za
predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie. V poslednom
roku pokutoval Protimonopolný úrad za takéto
protisúťažné konanie viacero spoločností v sektore
informačných technológií, stavebníctva, vzdelávania a
geodézie a kartografie. V trende odhaľovania kartelov
bude Protimonopolný úrad aj naďalej pokračovať a
prednostne sem smerovať svoje kapacity.
 Predseda Protimonopolného úradu, Tibor Menyhart,
sa zúčastnil Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva, na
ktorom uviedol panel venovaný cenám projektových prác
a vyjadril sa k možnosti zavedenia cenovej regulácie
projektových prác. Podľa predsedu úradu zavedenie
cenovej regulácie prostredníctvom tzv. honorárového
poriadku nemá v oblasti stavebníctva opodstatnenie,
zároveň pre výkon projektových prác platí voľná tvorba
cien riadená trhom. Kvalitné stavebné projekty môže
zabezpečiť priamo kontrola kvalitatívnych kritérií bez
stanovenia minimálnych cien výkonov. Predseda úradu
tiež upozornil na to, že v prípade dohody o cene, ktorá by
bola upravená v honorárovom poriadku bez legislatívnej
úpravy, hrozí subjektom pokuta za porušenie súťažných
pravidiel a v minulosti bolo takéto konanie pokutované tak
Protimonopolným úradom SR, ako aj Európskou komisiou.
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 Zástupcovia Protimonopolného úradu vystúpili so
svojimi príspevkami na Svätomartinskej konferencii
organizovanej českým Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže.
 Zástupkyňa úradu vystúpila v rámci diskusie
o súkromnom presadzovaní súťažného práva, ktorú
organizoval rakúsky súťažný úrad.

AKTUALITY Z EURÓPSKEJ KOMISIE
Pokuta za kartel pre piatich výrobcov obálok
v súhrnnej výške viac ako 19,4 mil. EUR

Urovnanie s bankami
s úrokovými sadzbami

Európska komisia uložila pokutu spoločnostiam Bong
(Švédsko), GPV a Hamelin (obe Francúzsko), MayerKuvert (Nemecko) a Tompla (Španielsko) celkovo

Európska komisia udelila trom bankám pokutu za
manipulácie s úrokovou sadzbou LIBOR. Spolu viac ako 94
mil. EUR majú zaplatiť americká JPMorgan a švajčiarska
UBS a Credit Suisse. Podľa rozhodnutia Európskej komisia
inštitúcie manipulovali so sadzbou švajčiarskeho franku a
nelegálne dohadovali cenu derivátov na sadzby
švajčiarskej meny.

19 485 000 EUR za koordináciu cien a rozdelenie
zákazníkov určitých typov obálok, čo je v rozpore s
antitrustovými pravidlami EÚ.
V septembri 2010 začala Komisia z vlastnej iniciatívy
prešetrovanie, ktoré ukázalo, že cieľom kartelu bolo
rozdelenie zákazníkov a koordinovanie cien predaja
štandardných/katalógových
a špeciálnych
tlačených
obálok,
ktoré
nakupujú
prevažne
distribútori
kancelárskych potrieb a veľké spoločnosti v Dánsku,
Francúzsku, Nemecku, Nórsku, Švédsku a Spojenom
Kráľovstve.
Prostredníctvom série multilaterálnych a bilaterálnych
stretnutí organizovaných na úrovni vrcholového
manažmentu, účastníci kartelu koordinovali svoje ponuky
v tendroch
vyhlásených
významnými
európskymi
zákazníkmi, dohodli sa na zvýšení cien a vymieňali si citlivé
obchodné informácie. Viac na:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2583_en.htm
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v prípade

manipulácie

Najvyššiu pokutu v celkovej výške 72,2 mil. EUR zaplatí
JPMorgan. Pokuta pre UBS je 12,7 mil. EUR, Credit Suisse
zaplatí 9,2 mil. EUR. Účastníkmi kartelu bola aj britská
Royal Bank of Scotland, ktorej bola pokuta odpustená na
základe leniency žiadosti.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1189_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1190_en.htm

Pokuta pre Slovak Telekom a jej matku Deutsche
Telekom za zneužívanie dominantného postavenia
na slovenskom trhu širokopásmového pripojenia
k internetu
Po rozsiahlom prešetrovaní uložila Európska komisia
pokutu vo výške 38 838 000 EUR spoločnosti Slovak
Telekom a.s. a jej materskej spoločnosti Deutsche
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Telekom AG za zneužívanie dominantného postavenia na
trhu širokopásmového pripojenia k internetu. Cieľom
Slovak Telekomu bolo vytlačiť z trhu svojich konkurentov,
čo predstavuje porušenie antitrustových pravidiel EÚ. K
porušeniu dochádzalo viac ako päť rokov. Komisia v rámci
prešetrovania dospela k záveru, že Slovak Telekom
odmietol poskytnúť uvoľnený prístup k účastníckemu
vedeniu svojim konkurentom a uplatňoval praktiku
stláčania marže voči alternatívnym prevádzkovateľom.
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚSR) v júni
2005 nariadil Slovak Telekomu, aby poskytol prístup
k účastníckemu vedeniu v rámci svojej pôvodnej
telefónnej siete. V auguste 2005 Slovak Telekom zverejnil
podmienky, za akých by umožnil alternatívnym
prevádzkovateľom
uvoľnený
prístup
k svojmu
účastníckemu vedeniu. Podmienky však boli nastavené
tak, aby bol prístup prakticky neakceptovateľný. Slovak
Telekom neoprávnene zatajil sieťové informácie
nevyhnutné na uvoľnenie prístupu k účastníckemu
vedeniu, jednostranne obmedzil rozsah svojej regulačnej
povinnosti uvoľniť prístup a stanovil ďalšie nespravodlivé
podmienky v súvislosti s každým z krokov potrebných na
získanie prístupu.

Slovak Telekom navyše stanovil ceny za prístup k svojmu
účastníckemu vedeniu a svoje maloobchodné ceny na
takej úrovni, ktorá by jeho konkurentov nútila vykazovať
straty, ak by chceli poskytovať širokopásmové služby
maloobchodným zákazníkom za maloobchodné ceny,
ktoré by sa vyrovnali cenám ponúkaným spoločnosťou
Slovak Telekom. Ide o tzv. praktiku stláčania marže. Za
takýchto podmienok by alternatívni prevádzkovatelia
nemohli reálne vstúpiť na slovenský trh. Tam, kde sa
alternatívni prevádzkovatelia rozhodli rozmiestniť svoje
vlastné siete, vstup na trh bol obmedzený len na určité
geografické oblasti a zároveň bol oneskorený.
Deutsche
Telekom,
ako
materská
spoločnosť
s rozhodujúcim vplyvom, je tiež zodpovedná za konanie
svojej dcérskej spoločnosti, preto je spoločne
a nerozdielne zodpovedná za pokutu uloženú Slovak
Telekomu. Deutsche Telekomu bola však uložená aj
dodatočná pokuta vo výške 31 070 000 EUR, aby sa
zabezpečil dostatočný odradzujúci účinok a zároveň bola
sankcionovaná za opakované zneužívanie dominantného
postavenia vzhľadom na to, že už v roku 2003 bola
pokutovaná za stláčanie marže na nemeckom trhu
širokopásmového pripojenia k internetu. Viac na:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1140_en.htm

AKTUALITY Z INÝCH SÚŤAŽNÝCH ORGÁNOV
Dánsko: Historicky najvyššia pokuta v dánskom
súťažnom práve
03.11.2014 sa dánska stavebná firma Elindco Byggefirma
A/S urovnala s dánskym prokurátorom v prípade
porušenia súťažného práva. Porušenie spočívalo
v dvanástich prípadoch kartelových dohôd vo verejnom
obstarávaní (tzv. bid rigging), v ktorých si spoločnosť
vymieňala informácie o cenách a iných obchodných
podmienkach. V niektorých prípadoch spoločnosť uzavrela
dohody s konkurentmi o rozdelení nákladov. Toto konanie
trvalo v rokoch 2007 – 2009.
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Elindco Byggefirma A/S súhlasila so zaplatením pokuty vo
výške 10 miliónov DKK (1,33 mil. EUR) a jeden člen
manažmentu prijal pokutu vo výške 25 000 DKK (3 333
EUR).
Pokuta pre Elindco Byggefirma A/S bola najvyššia, akú
kedy dánsky úrad v prípade porušenia súťažných pravidiel
uložil. Viac na:
http://en.kfst.dk/IndholdKFST/English/Decisions/20141105-Largest-fine-everimposed-in-a-competitioncase?tc=C4B4A4263E6147FCB14D4C1268C2E74Bhttp://en
.kfst.dk/Indhold-KFST/English/Decisions/20141105-
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Largest-fine-ever-imposed-in-a-competitioncase?tc=C4B4A4263E6147FCB14D4C1268C2E74B

k zvyšovaniu cien. Ide o najvýznamnejšie pokuty uložené
francúzskym súťažným úradom.

Fínsko: Fínsky súťažný úrad navrhol pokutu 35 mil.
EUR pre staviteľa elektrických vedení za účasť na
karteli

K prvému porušeniu došlo na trhu s čistiacimi
prostriedkami pre domácnosť. Porušenia sa v rôznej miere
dopustili spoločnosti Colgate-Palmolive, Henkel, Unilever,
Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, Sara Lee, SC Johnson
a Bolton Solitaire, za čo im boli uložené pokuty v celkovej
výške 345,2 miliónov EUR.

Fínsky úrad podal návrh na súd na uloženie pokuty vo
výške 35 mil. EUR spoločnostiam Eltel Networks Oy a Eltel
Group Oy (spolu ďalej len „Eltel“). Počas prešetrovania
úrad zistil, že Eltel and Empower Oy nadviazali nezákonnú
spoluprácu na trhu návrhov a konštrukcie elektrického
vedenia vo Fínsku. Toto protizákonné správanie začalo
minimálne v roku 2004 a pokračovalo nepretržite až do
roku 2011 alebo dlhšie. Spoločnosti Empower bola
odpustená pokuta na základe podanej leniency žiadosti.
FCCA začal prešetrovanie po tom, ako mu Empower, jeden
z účastníkov kartelu, poskytol informácie a dôkazy
o fungovaní kartelu, s cieľom vyhnúť sa pokute. Počas
prešetrovania sa zistilo, že Eltel a Empower sa dohodli na
cenách, maržiach a rozdelení zákaziek týkajúcich sa
budúcich projektov elektrického vedenia.
http://www.kkv.fi/en/current-issues/pressreleases/2014/the-fcca-proposes-a-eur-35-million-fineon-power-line-builder-eltel-for-participating-in-a-cartel/

Francúzsko: Pokuty v celkovej výške 950 mil. EUR
pre výrobcov kozmetických produktov a čistiacich
výrobkov do domácností za kartel
Francúzsky súťažný úrad vydal dňa 18.12.2014
rozhodnutie, ktorým pokutoval výrobcov čistiacich
výrobkov do domácností a prípravkov pre osobnú hygienu
za zosúladený postup. V rokoch 2003 až 2006 koordinovali
pokutované spoločnosti na oboch trhoch svoju obchodnú
politiku voči supermarketom, a to najmä vo vzťahu
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Druhé porušenie bolo na trhu s prípravkami pre osobnú
hygienu, na ktorom v rôznej miere porušili zákon
spoločnosti Colgate-Palmolive, Henkel, Unilever, Procter &
Gamble, Reckitt Benckiser, Sara Lee, Laboratoires
Vendôme, Gillette, L'Oréal, Beiersdorf a Vania, za čo
dostali súhrnnú pokutu vo výške 605,9 miliónov EUR.
Konanie sa začalo na základe podanej leniency žiadosti,
ktorú podali spoločnosti SC Johnson, Colgate-Palmolive
a Henkel, ktoré následne profitovali z neuloženia
respektíve zníženia pokuty.
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.ph
p?id_rub=592&id_article=2473

Maďarsko: Autoškoly v Győri vzájomne koordinovali
ceny vodičských kurzov
Podľa rozhodnutia maďarského súťažného úradu 7
autoškôl a 8 samostatne zárobkovo činných osôb sa
v meste Győr dohodli na zvýšení cien vodičských kurzov
kategórie „B“, za čo im bola udelená súhrnná pokuta vo
výške 19 410 000 HUF (cca 64 000 EUR).
http://www.gvh.hu/en/press_room/press_releases/press
_releases_2014/the_driving_schools_in_gyor_have_conce
rted_the_pri.html
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