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Vážené čitateľky a vážení čitatelia,
na nasledujúcich stranách prvého tohtoročného vydania
Súťažného spravodajcu Protimonopolného úradu SR si
môžete prečítať najmä o našich významnejších
aktivitách, o ktorých sme informovali verejnosť počas
prvých troch mesiacov roka 2020.
Tentokrát sme na úvodné strany zaradili viacero
aktuálnych informácií z úradu v súvislosti so súčasnou
mimoriadnou situáciou vyhlásenou v SR a pandémiou
ochorenia COVID-19.
Ako koordinátor pomoci sme v tejto nepriaznivej situácii
spôsobenej šírením koronavírusu koordinovali podporu
podnikov a hospodárstva, a tým aj prispievali k
zmierneniu dosahov prijatých opatrení. V krátkom čase
sme napríklad vydali súhlasné stanovisko k schéme
minimálnej pomoci pre malé a stredné podniky na
zmiernenie dôsledkov opatrení proti šíreniu nákazy
koronavírusom. Taktiež sme prinášali novinky zo strany
Európskej komisie o možnostiach podporných opatrení
pre hospodárstvo členských štátov Európskej únie.
Rovnako v oblasti ochrany hospodárskej súťaže sme
iniciovali niekoľko legislatívnych úprav s cieľom
minimalizovať negatívny dosah mimoriadnej situácie
v SR na konania úradu, ako aj práva ich účastníkov.
Okrem toho sa dozviete aj to, ako spolu so všetkými
súťažnými inštitúciami v Európe uplatňujeme súťažné
pravidlá v čase koronavírusovej krízy.
Z ďalších strán získate prehľad aj o našej rozhodovacej
činnosti.
Vydali
sme
niekoľko
rozhodnutí
o koncentráciách v rôznych sektoroch a druhostupňové
rozhodnutie, ktorým sme potvrdili kartelovú dohodu pri
výstavbe multifunkčných ihrísk. Začali sme aj správne
konania vo veci posúdenia koncentrácií a vo veci možnej
kartelovej dohody v energetickom sektore.
Uskutočňovali sme i súťažno-advokačnú činnosť, či už
predkladaním
pripomienok
k
materiálom
v medzirezortných pripomienkových konaniach alebo
zvyšovaním povedomia o pravidlách štátnej pomoci
počas pracovných stretnutí. Zároveň sme na úrade prijali
študijnú návštevu z Ukrajiny, zloženú zo zástupcov
súťažnej inštitúcie a poskytovateľov štátnej pomoci.
Aj v závere tohto vydania môžete nájsť zaujímavosti
o dianí v oblasti hospodárskej súťaže vo svete.
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NAŠE AKTIVITY
NAŠE
AKTUALITY K SITUÁCII
otvorená každý utorok
AKTIVITYNAŠE
11.00 hod.
OHĽADOM KORONAVÍRUSU

a štvrtok v čase od 9.00 hod. do

AKTIVITY
KONTROLA
KONCENTRÁCIÍ
Opatrenia
PMÚ SR

-

KARTELOVÉ DOHODYKONTROLA

ĎALŠIE AKTUALITY
Krízový štáb Protimonopolného
úradu Slovenskej republiky
KONCENTRÁCIÍ
(ďalej i „PMÚ SR“, „úrad“)
od vyhlásenia mimoriadnej situácie
na území SR vládou SR z dôvodu ochorenia COVID-19
KONTROLA
KONCENTRÁCIÍ
spôsobeného
koronavírusom
SARS-CoV-2 na území SR
pristúpil k prijatiu niekoľkých z toho vyplývajúcich opatrení.
Jednotlivé opatrenia PMÚ SR vykonáva v súlade so závermi
rokovania vlády SR a zasadnutia Ústredného krízového
štábu SR a s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR
prijatými v nadväznosti na vyhlásenú mimoriadnu situáciu,
vyhlásený núdzový stav a rozšírený núdzový stav v SR.
PMÚ SR priebežne informoval verejnosť o vykonávaní
opatrení zameraných na obmedzenie osobného kontaktu so
zamestnancami v priestoroch PMÚ SR a vyzval ju
k spolupráci v rámci nasledujúcich komuniké a tlačových
správ:

PMÚ SR Vás žiada o prednostné využívanie
elektronickej komunikácie počas mimoriadnej
situácie v SR

PMÚ SR zrušil úradné hodiny pre stránky s
výnimkou vopred dohodnutých návštev

PMÚ SR od 16. 3. 2020 zrušil akékoľvek úradné hodiny
pre stránky s výnimkou návštev vopred dohodnutých a
elektronicky avizovaných prostredníctvom e-mailovej
adresy mimoriadna.situacia@antimon.gov.sk.

-

PMÚ SR naďalej zasiela
elektronických schránok

rozhodnutia

do

Na základe Uznesenia vlády SR č. 116/2020 k návrhu na
centrálnu koordináciu IT vo verejnej správe v rámci
spoločného postupu a riadenia súvisiacich aktivít s prijatými
opatreniami v oblasti šírenia koronavírusu (SARS-CoV-2) a
odporúčania Úradu podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu ako centrálnej koordinačnej IT autority v
oblasti PMÚ SR zverejnil oznam týkajúci sa zasielania
rozhodnutí vydaných PMÚ SR:

PMÚ SR si Vás dovoľuje požiadať o obmedzenie osobného
kontaktu so zamestnancami na úrade.

PMÚ SR pokračuje vo svojej už nastúpenej praxi a v zmysle
zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o e-Governmente) rozhodnutia vydané PMÚ SR
Vám budú zasielané do elektronickej schránky
spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Zároveň Vám odporúča, aby ste pri podávaní podaní do
podateľne PMÚ SR uprednostňovali elektronickú formu
komunikácie
prostredníctvom
e-mailovej
adresy
podatelna@antimon.gov.sk alebo prostredníctvom portálu
www.slovensko.sk.

Rozhodnutia
budú
autorizované
kvalifikovaným
elektronickým podpisom vytvoreným s použitím mandátneho
certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou
alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou
elektronickou časovou pečiatkou.

Ďalšie záležitosti môžete naďalej vybavovať e-mailom alebo
telefonicky.

V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku na
doručovanie, rozhodnutia Vám budú doručené formou
listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o
autorizácii v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a
náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného
dokumentu.

-

-

PMÚ SR obmedzil úradné hodiny a dni pre osobné
podania do podateľne

Podateľňa PMÚ SR funguje do odvolania v obmedzenom
režime. Aktuálne od 30. 3. 2020 je pre osobné podania
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-

Konferencia PMÚ SR o aktuálnych trendoch v
súťažnom práve sa neuskutoční

PMÚ SR zrušil plánovanú konferenciu o aktuálnych trendoch
v súťažnom práve, ktorá sa mala uskutočniť v máji 2020.
Úrad zrušil konferenciu v súlade s Opatrením Úradu
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození
verejného zdravia vydaným z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej
situácie na území SR a pandémie ochorenia COVID-19.

„EK“, „Komisia“) či dozornú
Surveillance Authority).

autoritu

EZVO

(EFTA

Celé znenie spoločného vyhlásenia súťažných autorít ECN je
dostupné na webovom sídle
https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_jointstatement_ecn_corona-crisis.pdf (v anglickom jazyku).

Programy podpory podnikov v SR
a hospodárstva EÚ

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Uplatňovanie súťažných pravidiel v EÚ
PMÚ SR sa spojil s európskymi súťažnými autoritami
vo spoločnom vyhlásení o uplatňovaní súťažných
pravidiel v čase koronavírusovej krízy
Protimonopolný úrad SR sa dňa 23. 3. 2020 spolu s ďalšími
súťažnými autoritami spolupracujúcimi v rámci Európskej
siete pre hospodársku súťaž ECN pripojil ku spoločnému
vyhláseniu o uplatňovaní súťažných pravidiel v EÚ počas
krízy v dôsledku šírenia koronavírusu.
Vo vyhlásení všetky súťažné autority jednotne pripúšťajú
sociálne a ekonomické dôsledky tejto krízy.
Zároveň v ňom spoločne zdôrazňujú, že súťažné pravidlá sú
dostatočne flexibilné na to, aby zohľadnili takéto zmeny
okolností na trhu.
Je nevyhnutné, aby v súčasnosti potrebné zdravotnícke
pomôcky a materiál na ochranu zdravia zostali dostupné za
konkurenčné ceny.
Súťažné autority budú taktiež sledovať prípadné „zneužitie
situácie“ a zasahovať v prípade kartelizácie trhu či zneužitia
dominantného postavenia.
V tejto súvislosti tiež dávajú do pozornosti, že súčasné
pravidlá umožňujú výrobcom stanoviť maximálne ceny
svojich produktov, ktoré umožnia limitovať neopodstatnený
nárast ceny v rámci distribučného reťazca.
Odporúčajú spoločnostiam, aby pre ďalšie potrebné
usmernenia v konkrétnych prípadoch kontaktovali buď
národné súťažné autority alebo Európsku komisiu (ďalej i

PMÚ SR vydal súhlasné stanovisko k schéme
minimálnej pomoci pre malé a stredné podniky na
zmiernenie dôsledkov opatrení proti šíreniu
koronavírusu
Protimonopolný úrad SR ako koordinátor pomoci dňa
30. 3. 2020 vydal súhlasné stanovisko k schéme
minimálnej pomoci „Záručný nástroj na zmiernenie
obmedzení spôsobených chorobou COVID 19 (záruka
a bonifikácia úroku)“ (DM – 4/2020) (ďalej len „schéma“).
Cieľom
schémy
je
za
účasti
finančných
sprostredkovateľov vytvoriť nový program finančnej
pomoci pre malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) v
Slovenskej republike na preklenutie obdobia zdravotnobezpečnostných opatrení proti šíreniu nového koronavírusu
spôsobujúceho ochorenie COVID-19.
Program pozostáva zo záručného finančného nástroja
pre finančných sprostredkovateľov na účel poskytovania
zvýhodnených preklenovacích úverov pre MSP a
úrokovej dotácie na zníženie úrokových sadzieb. Cieľom
je pomôcť MSP vysporiadať sa s obmedzeným prístupom ku
kapitálu, ktorý je spôsobený krízovou situáciou mimo kontroly
podnikov a umožniť im realizáciu sociálnych opatrení v
podobe udržania pracovných miest aj napriek tejto krízovej
situácii.
Pomoc podľa schémy je poskytovaná prostredníctvom
finančných sprostredkovateľov z finančných príspevkov z
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II)
prostredníctvom fondu fondov National Development Fund II.,
a.s.
Schéma nadobudla platnosť a účinnosť dňom
zverejnenia v Obchodnom vestníku, t. j. 1. 4. 2020.

www.antimon.gov.sk

jej

3

SÚŤAŽNÝ SPRAVODAJCA
1/2020

Bližšie informácie o programe sú k dispozícii aj na webovom
sídle https://www.sih.sk/aktuality/sih-anti-corona-guaranteeto-help-small-and-medium-sized-businesses.

EK vypracovala koordinovanú reakciu na zmiernenie
hospodárskeho
dosahu
prepuknutia
nákazy
koronavírusom
Európska komisia prostredníctvom tlačovej správy zo dňa
13. 3. 2020 informovala, že vypracovala koordinovanú
reakciu EÚ s cieľom čeliť hospodárskemu dosahu
koronavírusu.
EK v nej zdôraznila, že je pripravená spolupracovať so
všetkými členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, aby sa mohli
včas zaviesť možné vnútroštátne podporné opatrenia na
riešenie hospodárskeho dosahu nákazy vírusom COVID-19.
V súvislosti so štátnou pomocou EK v tlačovej správe
uviedla, že členské štáty môžu navrhnúť dostatočné
podporné opatrenia v súlade s existujúcimi pravidlami
EÚ. Môžu sa rozhodnúť prijať opatrenia, ako sú dotácie na
mzdy, pozastavenie platieb dane z príjmu právnických osôb a
dane z pridanej hodnoty alebo sociálne príspevky. Okrem
toho môžu členské štáty poskytnúť finančnú podporu priamo
spotrebiteľom, napríklad za zrušené služby alebo cestovné
lístky, ktoré príslušné subjekty neuhrádzajú. Pravidlá EÚ
týkajúce sa štátnej pomoci umožňujú členským štátom
pomôcť spoločnostiam, ktoré potrebujú naliehavú pomoc na
záchranu, riešiť nedostatok likvidity. Článok 107 ods. 2 písm.
b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej i „ZFEÚ“)
umožňuje členským štátom, aby odškodnili spoločnosti za
škody spôsobené priamo výnimočnými udalosťami, vrátane
opatrení v odvetviach, ako sú letectvo a cestovný ruch.
Predmetnú tlačovú správu zverejnila EK na webovom sídle
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20
_459.
V kontexte uvedeného EK prijala oznámenie o
koordinovanej hospodárskej reakcii na ohnisko COVID19, ktoré obsahuje kapitolu a prílohu o aspektoch štátnej
pomoci.
Uvedené oznámenie je dostupné na webovom sídle
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communicationcoordinated-economic-response-covid19-march2020_en.pdf (postup z hľadiska štátnej pomoci upravuje
kapitola 5, strany 9 – 10).

Príloha k oznámeniu je dostupná na webovom sídle
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communicationannex-coordinated-economic-response-covid19-march2020_en.pdf (štátna pomoc je predmetom prílohy 3, strana
7). Oznámenie, ako aj príloha boli uverejnené zatiaľ len v
anglickom jazyku.
V súvislosti s hospodárskym dosahom koronavírusu EK
zároveň informovala, že v zrýchlenom konaní už prijala
prvé rozhodnutie vo veci náhrady škody spôsobenej
zrušením veľkých udalostí s viac ako 1 000 účastníkmi
v dôsledku prepuknutia epidémie COVID-19. Rozhodnutie
prijala v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci v prospech
Dánska. Tlačová správa v predmetnej veci je uverejnená na
webovom sídle
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20
_454.

EK vydala oznámenie ohľadom dočasného rámca
štátnej
pomoci
na
podporu
hospodárstva
postihnutého COVID-19
EK dňa 19. 3. 2020 prostredníctvom svojej tlačovej správy
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_2
0_496) informovala, že vydala „Oznámenie o dočasnom
rámci štátnej pomoci na podporu hospodárstva v
súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19“ (ďalej len
„dočasný rámec“). Jeho cieľom je pomôcť celkovému
hospodárstvu EÚ, ktoré bolo vážne narušené.
Prepuknutie pandémie COVID-19 negatívne ovplyvňuje
hospodárstva v rôznych smeroch a vplyv sa prejavuje aj na
svetových finančných trhoch. EK konštatuje, že tieto vplyvy
nebudú obmedzené na jeden konkrétny členský štát, ale
budú mať rušivý vplyv na hospodárstvo Únie ako celku.
EK preto dočasne upravuje rámec štátnej pomoci podľa
článku 107 ods. 3 písm. B) ZFEÚ, ktorú môžu členské štáty
poskytnúť podnikom. Zároveň EK upozorňuje, že napriek
pohnutým časom, je potrebné, aby poskytnutá štátna
pomoc bola dôsledne monitorovaná a kontrolovaná, aby
nedošlo k narúšaniu trhu.
Dočasný rámec stanovuje nástroje, ktoré majú členské
štáty podľa pravidiel EÚ na zabezpečenie likvidity a prístupu
k financovaniu pre podniky, najmä pre malé a stredne veľké
podniky, aby im bolo umožnené preklenúť súčasnú situáciu
a zabezpečiť pokračovanie ich činnosti.
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Podľa dočasného rámca bude možné poskytnúť pomoc
vo forme priamych grantov, návratných preddavkov,
daňových alebo platobných zvýhodnení, a to vo výške
800 000 eur pre podnik, resp. vo výške 120 000 eur pre
podnik v odvetví rybolovu a akvakultúry alebo 100 000 eur
pre podnik v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby, a to za
podmienok definovaných v dočasnom rámci. Dočasný
rámec tiež obsahuje ustanovenia a podmienky týkajúce
sa poskytovania záruk za úvery, zvýhodnených
úrokových sadzieb, záruk a úverov poskytovaných
prostredníctvom úverových alebo finančných inštitúcií, ako aj
poistenia krátkodobých exportných úverov.

EK schválila prvé opatrenia pre členské štáty na
základe dočasného rámca na podporu narušeného
hospodárstva

Právnym základom uvedených opatrení bude článok 107 ods.
3 písm. b) ZFEÚ, ktorý umožňuje poskytovanie pomoci na
podporu vykonávania dôležitého projektu spoločného
európskeho záujmu alebo na nápravu vážnej poruchy
fungovania v hospodárstve členského štátu, t. j. opatrenia
bude potrebné predložiť EK na schválenie (notifikovať).
EK však prisľúbila, že po predložení úplných notifikácií a
na základe úzkej spolupráce s členskými štátmi
zabezpečí urýchlené prijatie rozhodnutí k opatreniam, na
ktoré sa vzťahuje dočasný rámec.

EK schválila dodatok k dočasnému rámcu na podporu
hospodárstva v súvislosti s nákazou COVID-19

EK plánuje dočasný rámec ponechať v účinnosti do
konca roka 2020. Pred koncom roka 2020 bude EK
posudzovať jeho účinnosť a vhodnosť. Podľa výsledku tohto
posúdenia EK rozhodne o prípadnom predĺžení jeho
účinnosti.

EK zverejnila informácie požadované pri predkladaní
opatrení na podporu narušeného hospodárstva

EK schválila prvé opatrenia pre vybrané členské štáty na
základe dočasného rámca.
Základné informácie o jednotlivých opatreniach sú k dispozícii
na webovom sídle https://ec.europa.eu/info/live-work-traveleu/health/coronavirus-response/economy_sk#opatreniattnej-pomoci.

EK dňa 3. 4. 2020 prijala zmenu a doplnenie dokumentu o
dočasnom rámci, ktorý EK schválila dňa 19. 3. 2020, (ďalej
len „dodatok k dočasnému rámcu“).
Dodatkom k dočasnému rámcu chce EK pomôcť
členským štátom urýchliť výskum, testovanie a výrobu
výrobkov dôležitých pre boj proti COVID-19, chrániť
pracovné miesta v odvetviach a regiónoch, ktoré sú touto
krízou postihnuté obzvlášť tvrdo a ďalej podporovať
hospodárstvo v súvislosti s vypuknutím COVID-19.
Dodatok k dočasnému rámcu upravuje nasledujúce možnosti
podpory:
-

V nadväznosti na vydanie dokumentu o dočasnom rámci,
cieľom ktorého je pomôcť celkovému hospodárstvu EÚ, ktoré
bolo vážne narušené, EK zverejnila podrobnosti týkajúce sa
predkladania opatrení.
Požadované informácie o opatreniach, ktoré budú
predkladané EK na posúdenie podľa článku 107 ods. 3
písm. b) ZFEÚ sú dostupné na webovom sídle EK
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/
Notification_template_107_2_b_PUBLICATION.pdf.
Protimonopolný úrad SR odporúča uvedenú šablónu
využívať pri príprave notifikácií, a to najmä v záujme
urýchlenia ich následného posudzovania zo strany EK.

-

podpora výskumu a vývoja súvisiaceho s COVID-19,
investičná pomoc na infraštruktúru na testovanie
a rozširovanie výroby,
investičná pomoc na výrobu produktov relevantných pre
boj proti COVID-19,
pomoc v podobe odkladov platby daní a/alebo príspevkov
zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie,
pomoc vo forme mzdových dotácií pre zamestnancov
s cieľom zabrániť prepúšťaniu počas nákazy COVID-19.

Viac podrobností je možné nájsť v tlačovej správe EK
dostupnej na
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_20
_570. Dodatok k dočasnému rámcu sa nachádza na
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_
covid19_1st_amendment_temporary_framework_sk.PDF.
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EK publikovala konsolidované znenie dočasného
rámca na podporu hospodárstva a formulár
doplňujúcich informácií pre schémy štátnej pomoci
V nadväznosti na dodatok k dočasnému rámcu EK dňa
9. 4. 2020 publikovala neformálne konsolidované znenie
dokumentu „Oznámenie o dočasnom rámci štátnej
pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s
prepuknutím choroby COVID-19".
Môžete ho nájsť na
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_
consolidated_version_as_amended_3_april_2020_sk.pdf.

EK publikovala formulár doplňujúcich informácií pre
schémy štátnej pomoci
V súvislosti s prijatím dodatku k dočasnému rámcu EK
súčasne publikovala formulár doplňujúcich informácií pre
schémy štátnej pomoci, ktoré budú predkladané EK na
posúdenie na základe konsolidovaného znenia dočasného
rámca.
Predmetný formulár má byť prílohou štandardného
notifikačného formulára, ktorý je k dispozícii na
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/ame
nded_notification_template_TF_coronavirus.pdf (v anglickom
jazyku).
Aktuálne je dostupné už upravené znenie tohto
notifikačného formulára k opatreniam predkladaným EK
v súlade s dočasným rámcom. Nájdete ho na
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/ame
nded_notification_template_TF_coronavirus.pdf (v anglickom
jazyku).

KONTROLA KONCENTRÁCIÍ
KONTROLA
KONCENTRÁCIÍ
Odbor koncentrácií
Protimonopolného
úradu Slovenskej
republiky v prvom štvrťroku 2020 začal niekoľko správnych
konaní vo veci posúdenia
koncentrácie.
KARTELOVÉ
DOHODYKONTROLA

Súčasne, počas uvedeného obdobia úrad informoval
KONCENTRÁCIÍ
o súhlasných rozhodnutiach, ktoré vydal vo vzťahu
k nasledujúcim transakciám:

KONTROLA KONCENTRÁCIÍ

-

-

-

-

-

koncentrácia spočívajúca v získaní priamej výlučnej
kontroly
podnikateľa
MiddleCap
Group
S.A.,
Luxemburg,
Luxemburské
veľkovojvodstvo
nad
podnikateľom BBF Tech, a.s., Bratislava,
koncentrácia spočívajúca v získaní spoločnej kontroly
podnikateľa Arca Investments, a.s., Bratislava a
podnikateľa Ing. Rudolf Adam nad podnikateľom
Finportal, a. s., Bratislava,
koncentrácia, ktorá spočíva v získaní výlučnej kontroly
podnikateľa Arca Capital Slovakia, a.s., Bratislava nad
podnikateľom BUKOCEL, a.s., Hencovce,
koncentrácia spočívajúca v získaní priamej výlučnej
kontroly podnikateľa CRCC International Investment
Group Limited, Hong Kong, Čína nad podnikateľom
Grupo Aldesa, S.A., Madrid, Španielsko,
koncentrácia, ktorá spočíva vo vytvorení plne funkčného
spoločného
podniku
spoločne
kontrolovaného
podnikateľmi
Bosch
(Shanghai)
Investment
Consulting Limited Company, Šanghaj, Čína a Gobi
Chuangying (Shanghai) Venture Capital Management
Co., Ltd., Šanghaj, Čína.

Z prípadov odboru koncentrácií vyberáme nasledujúce:

PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov
MiddleCap Group S.A. a BBF Tech, a.s.
Protimonopolný
úrad
Slovenskej
republiky,
odbor
koncentrácií, dňa 20. 12. 2019 schválil koncentráciu
spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa
MiddleCap Group S.A., Luxemburg, Luxemburské
veľkovojvodstvo (ďalej len „MiddleCap“) nad podnikateľom
BBF Tech, a.s., Bratislava (ďalej len „BBF“).
Skupina MiddleCap v čase posudzovania koncentrácie
úradom pôsobila v oblastiach developmentu nehnuteľností,
prenájmu
priestorov
v kancelárskych
a retailových
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nehnuteľnostiach, komplexného poradenstva ohľadom
nehnuteľností, súkromného kapitálu a kapitálových trhov.
Zameriavala sa najmä na Bratislavu a okolie. V čase
posudzovania koncentrácie sa skupina zaoberala aj
investovaním a akvizíciami do start-upov a tiež vlastnila sieť
optík FOKUS očná optika a Galaxy Optical zaoberajúcimi sa
predajom optických pomôcok na mieru. Skupina vykonávala
tieto činnosti na území Slovenskej republiky a Českej
republiky.
Podnikateľ BBF v čase posudzovania koncentrácie úradom
pôsobil výlučne na slovenskom trhu v oblasti poskytovania
elektromontážnych prác súvisiacich s vysokonapäťovými,
ako aj nízkonapäťovými inštaláciami. V rámci svojej činnosti
sa spoločnosť zameriavala na projekčnú činnosť,
elektromontáže, výrobu nízkonapäťových rozvádzačov,
odborné revízie a servis elektrických zariadení vysokého,
nízkeho napätia a slaboprúdových zariadení, zapožičiavanie
transformačných staníc a inteligentné elektroinštalácie.
V čase posudzovania predmetnej koncentrácie úradom
všetky činnosti si spoločnosť zabezpečovala vlastnými
kapacitami.
Medzi aktivitami účastníkov koncentrácie nedochádzalo
k horizontálnemu prekrytiu aktivít.
Úrad posudzoval potenciálny vertikálny vzťah podnikateľa
BBF ako dodávateľa elektromontážnych služieb pre
spoločnosti zo skupiny MiddleCap pri developerských
projektoch.
Úrad zistil, že s ohľadom na rozsah činností a trhovú
prítomnosť účastníkov koncentrácie v oblasti jednak
developmentu nehnuteľností a jednak elektromontážnych
prác, toto vertikálne prepojenie nevzbudzuje súťažné
obavy z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom alebo
obmedzenia prístupu k zákazníkom.
Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel
úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade
s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže,
keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu,
najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného
postavenia.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 12. 2019.

PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Arca
Investments, a.s., Ing. Rudolf Adam a Finportal, a. s.
Odbor koncentrácií PMÚ SR dňa 19. 12. 2019 schválil
koncentráciu, ktorá spočíva v získaní spoločnej kontroly
podnikateľa Arca Investments, a.s., Bratislava a
podnikateľa Ing. Rudolf Adam nad podnikateľom Finportal,
a. s., Bratislava.
Podnikateľ Arca Investments, a.s., patrí do ekonomickej
skupiny Arca Capital, ktorá je investičnou finančnou skupinou
pôsobiacou v širokom spektre oblastí. Tie je možné rozčleniť
do nasledujúcich skupín:
-

-

skupina „private equity“ a „real estate“, v rámci ktorých
pôsobí v oblasti nehnuteľností, potravinárstva,
energetiky, turizmu a rekreačných služieb, retailovej
oblasti, poľnohospodárstva, oblasti sprostredkovania
práce a oblasti IT platforiem a aplikácií,
finančná skupina, v rámci ktorej sa primárne poskytujú
finančné služby v oblasti poskytovania spotrebiteľských a
podnikateľských úverov, oblasti servisných služieb pre
licencované
subjekty,
oblasti
finančného
sprostredkovania a kolektívneho investovania.

Podnikateľ Ing. Rudolf Adam vykonával pred koncentráciou
výlučnú kontrolu nad nadobúdaným podnikateľom Finportal
a okrem toho v čase posudzovania koncentrácie pôsobil v SR
aj v oblasti vykonávania poradenskej a konzultačnej činnosti
a v oblasti sprostredkovania investičného zlata.
Spoločnosť Finportal, a.s., v čase posudzovania
koncentrácie pôsobila v oblasti finančného sprostredkovania.
Kontrolovala dcérske spoločnosti, ktoré boli súčasťou
predmetnej koncentrácie, a to spoločnosť Finportal Reality,
a.s., Bratislava, ktorá vykonáva realitnú činnosť a spoločnosť
Online Finance, s. r. o., Bratislava, ktorá vykonáva činnosť
prevádzkovania webového portálu na porovnanie úverov na
bývanie.
Úrad sa pri posudzovaní vplyvu koncentrácie na
podmienky hospodárskej súťaže sústredil na tie aktivity
podnikateľov, v rámci ktorých dochádzalo k prekrytiu
v dôsledku koncentrácie - v danom prípade išlo o
horizontálne prekrytie v oblasti finančného sprostredkovania
a poskytovania realitných služieb, a na oblasti, kde
dochádzalo
k
vertikálnemu
prepojeniu
aktivít
podnikateľov v dôsledku koncentrácie.
Úrad dospel k záveru, že koncentrácia nevzbudzuje
súťažné obavy v dôsledku horizontálneho prekrytia
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aktivít jej účastníkov v oblasti finančného sprostredkovania
ani v oblasti poskytovania realitných služieb, a to najmä
vzhľadom na odhadované trhové podiely účastníkov
koncentrácie v oboch týchto oblastiach, v nadväznosti na
informácie k štruktúre trhov.
V oblasti finančného sprostredkovania úrad zobral do úvahy
tiež najmä počet a charakter konkurentov v tejto oblasti, ktorí
bežne ponúkajú finančné sprostredkovanie naprieč všetkými
podoblasťami, ako aj skutočnosť, že účastníci koncentrácie,
ako aj ich konkurenti v oblasti finančného sprostredkovania
majú
obdobnú,
resp.
prekrývajúcu
sa
skladbu
spolupracujúcich finančných inštitúcií, pričom zo strany
finančných inštitúcií spravidla neexistuje exkluzivita vo vzťahu
k finančným agentom. Vo vzťahu k prevádzkovaniu portálov
ponúkajúcich online finančné sprostredkovanie úrad tiež
zobral do úvahy to, že prevádzkovanie vlastných webových
portálov na finančné sprostredkovanie (vrátane ponuky
porovnávania produktov), prípadne využívanie externých
webových portálov je v tejto oblasti bežnou praxou
a disponujú nimi/využívajú ich aj konkurenti účastníkov
koncentrácie.
Úrad dospel k záveru, že koncentrácia nevzbudzuje
súťažné obavy ani v dôsledku vertikálneho prekrytia
aktivít jej účastníkov, pričom vyhodnocoval nasledujúce
možné vertikálne prepojenia:
-

-

-

oblasť poskytovania úverov a tiež kolektívne investovanie
(skupina Arca Capital) vo vzťahu k finančnému
sprostredkovaniu v týchto podoblastiach (nadobúdané
spoločnosti),
oblasť developingu v podobe výstavby bytových domov
a pod. (skupina Arca Capital) vo vzťahu k poskytovaniu
realitných služieb (nadobúdaná spoločnosť),
oblasť prevádzkovania webových portálov na finančné
sprostredkovanie pre tretie osoby – finančných
sprostredkovateľov ako dodávateľský trh (skupina Arca
Capital) a trh finančných sprostredkovateľov ako trh
odberateľský.

Po vyhodnotení všetkých podkladov a informácií
získaných v predmetnom správnom konaní úrad
neidentifikoval, že by predmetná koncentrácia značne
narušila účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu,
najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného
postavenia.

Úrad teda dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia
je v súlade s § 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej
súťaže.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9. 1. 2020.

DOHODY OBMEDZUJÚCE SÚŤAŽ
PMÚ SR začal
správne
konanie vo veci možnej dohody
ŠTÁTNA
POMOC
obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní na
uskutočnenie
stavebných
ŠTÁTNA
POMOC prác v energetickom
sektore

ŠTÁTNA POMOC

Odbor kartelov Protimonopolného úradu SR dňa 11. 3. 2020
začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možnej
dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 zákona o ochrane
hospodárskej súťaže, uzatvorenej medzi podnikateľmi, a to
v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác
v sektore energetiky.
Na základe vykonaného prešetrovania úrad získal podklady
a informácie nasvedčujúce tomu, že šiesti podnikatelia
koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk vo
verejnom obstarávaní.
Predmetom
verejného
obstarávania
bola
dodávka
stavebných a montážnych prác a súvisiacich tovarov a
služieb potrebných pri výstavbe a uvedení do prevádzky
elektrického zariadenia.
Začatie správneho konania neznamená, že účastník
konania porušil súťažné pravidlá a ani neprejudikuje
závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí.

DRUHOSTUPŇOVÉ KONANIA
POMOC
Rada PMÚŠTÁTNA
SR potvrdila
prvostupňové rozhodnutie
úradu o karteli pri realizácii stavebných prác na
POMOC
športovýchŠTÁTNA
objektoch
Rada Protimonopolného
úradu Slovenskej republiky (ďalej
ŠTÁTNA POMOC
len „Rada úradu“) dňa 19. 12. 2019 potvrdila prvostupňové
rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky,
odboru kartelov, zo dňa 7. 11. 2018, ktorým úrad uložil trom
podnikateľom pokuty v celkovej výške 117 690 eur za
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uzatvorenie kartelovej dohody1.
Predmetom tejto kartelovej dohody bola koordinácia
postupu podnikateľov M.Cup, s.r.o., MPL STAVING, spol.
s r.o., a RECORD TK, spol. s r.o., pôsobiacich v oblasti
realizácie stavebných prác na športových objektoch a
dodávok súvisiacich tovarov a služieb, a to pri podávaní
ponúk
v
siedmich
verejných
obstarávaniach
vyhlásených v mesiacoch september a október 2014.
Uvedené projekty boli čiastočne financované z verejných
prostriedkov poskytnutých Úradom vlády Slovenskej
republiky.
V tomto prípade išlo o kolúziu v procese verejného
obstarávania, resp. verejnej obchodnej súťaže, ktorá
svojou povahou patrí medzi najzávažnejšie porušenia
súťažných pravidiel.
Konanie podnikateľov Rada úradu, rovnako ako úrad,
vyhodnotila ako dohodu obmedzujúcu súťaž spočívajúcu
v priamom alebo nepriamom určení cien tovaru, v rozdelení
trhu a v koluzívnom správaní v procese verejného
obstarávania, ktorá je podľa § 4 zákona o ochrane
hospodárskej súťaže zakázaná.
Rada úradu potvrdila úradom uloženú pokutu a jej výšku, ako
aj uloženie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní.
Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa
2. 1. 2020.
Podľa informácií dostupných úradu voči uvedenému
rozhodnutiu účastníci konania podali žalobu na súd. Z tohto
dôvodu rozhodnutie úradu v tomto prípade nie je možné
považovať za konečné.

ŠTÁTNA POMOC
-

Vybrané štatistické
z oblasti štátnej pomoci
ŠTÁTNAúdaje
POMOC
za január - marec 2020

ŠTÁTNA POMOC
Vybrané štatistické údaje z oblasti štátnej
ŠTÁTNA POMOC
pomoci za január - marec 2020

Počet

Schémy pomoci:
Záväzné stanoviská k schémam štátnej
pomoci
Záväzné stanoviská dodatkom k schémam
štátnej pomoci
Pripomienky k schémam štátnej pomoci
(vrátane dodatkovaných)
Záväzné stanoviská k schémam minimálnej
pomoci
Záväzné stanoviská dodatkom k schémam
minimálnej pomoci
Pripomienky k schémam minimálnej pomoci
(vrátane dodatkovaných)

1
4
17
4
4
8

Ad hoc opatrenia pomoci:
Záväzné stanoviská k ad hoc štátnej pomoci
Pripomienky k ad hoc štátnej pomoci
Záväzné stanoviská k ad hoc minimálnej
pomoci
Pripomienky k ad hoc minimálnej pomoci

Stretnutia s poskytovateľmi
Školenia
Notifikácie EK (vrátane doplňujúcich
informácií)
Metodické usmernenia:
Zaslané prostredníctvom adresy
statnapomoc@antimon.gov.sk
Vybavené inou formou (napr. elektronickou
schránkou)

3
4
14
6
11
0
2

23
22

Zverejnené informácie na webovom sídle
www.štátnapomoc.sk:
Schémy štátnej a minimálnej pomoci
(vrátane dodatkovaných)
Legislatíva a metodické usmernenia
Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej
pomoci
Ostatné (úprava a doplnenie informácií na
webovom sídle)

Úrad informoval o prvostupňovom rozhodnutí v tlačovej správe
zverejnenej na https://www.antimon.gov.sk/5721-sk/kartely-pmu-sr1

15
0
7
2

ulozil-pokuty-za-kartelovu-dohodu-podnikatelov-pri-vystavbesportovych-objektov/
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Bližšie informácie o platných a účinných schémach štátnej
pomoci a minimálnej pomoci sú dostupné na webovom sídle
štátnej pomoci.

-

Informačná povinnosť o výške štátnej pomoci za
rok 2019

Podľa § 16 ods. 4 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave
niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej
pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o štátnej pomoci) sú poskytovatelia štátnej pomoci
povinní každoročne do konca februára poskytnúť údaje
o štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok.
Predmetná informačná povinnosť sa netýka opatrení
poskytnutých v režime minimálnej pomoci. Úrad je povinný,
po spracovaní údajov, každoročne do konca mája predložiť
vláde SR na prerokovanie správu o poskytnutej štátnej
pomoci za predchádzajúci kalendárny rok. Predmetnú
správu následne predkladá EK.
Formu a obsah ročných správ o poskytnutej štátnej pomoci
upravuje Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla
2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589
stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. ES L 140
30.4.2004, s. 1).
V nadväznosti na uvedené úrad začiatkom januára 2020
oslovil všetkých poskytovateľov štátnej pomoci so
žiadosťou o poskytnutie vyššie uvedených informácií.
Zároveň im zaslal podrobné pokyny uľahčujúce vypracovanie
správy.

-

Informačná povinnosť o výške náhrad za služby vo
všeobecnom hospodárskom záujme za roky 2018
a 2019

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2011 o uplatňovaní
článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na
štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom
záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným
poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu
(2012/21/EÚ) (ďalej len „rozhodnutie“) v článku 9 stanovuje
povinnosť všetkým členským štátom predkladať EK
každé dva roky pravidelnú správu o vykonávaní tohto
rozhodnutia.

Úrad sa vo februári 2020 obrátil na poskytovateľov
štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného
hospodárskeho záujmu so žiadosťou o poskytnutie
informácií požadovaných zo strany EK. Poskytovatelia sú
povinní zaslať údaje k vypracovaniu predmetnej správy
za Slovenskú republiku úradu do 5. 6. 2020. Na základe
poskytnutých údajov úrad vypracuje finálnu správu pre EK,
ktorá bude následne zverejnená na jej webovom sídle.

-

Aktuálna diskontná a referenčná sadzba

Od 1. 1. 2020 platí nová základná sadzba pre stanovenie
referenčnej a diskontnej sadzby vo výške -0,31 %.
Referenčné a diskontné sadzby sa používajú namiesto
trhových sadzieb a na meranie ekvivalentu grantu pomoci
najmä vtedy, keď sa táto poskytuje v niekoľkých splátkach, a
na vypočítanie prvku pomoci vyplývajúceho z úrokovo
zvýhodnených pôžičiek. Používajú sa aj na kontrolu súladu s
pravidlom de minimis a nariadeniami o skupinových
výnimkách.
Ďalšie podrobnosti o základnej sadzbe pre stanovenie
referenčnej a diskontnej sadzby sú uverejnené na webovom
sídle štátnej pomoci.

-

Zvyšovanie povedomia v oblasti štátnej pomoci

V rámci zvyšovania povedomia o pravidlách v oblasti štátnej
pomoci úrad počas prvého štvrťroka 2020 zorganizoval spolu
11 pracovných stretnutí so zástupcami poskytovateľov
pomoci a uskutočnil s nimi aj viacero telefonických
konzultácií.
Navyše, vo februári úrad ako koordinátor pomoci
zorganizoval
študijnú
návštevu
zástupcov
Protimonopolného
úradu
Ukrajiny
a zástupcov
poskytovateľov štátnej pomoci z Ukrajiny na
Protimonopolnom úrade SR.

 Študijná
návšteva
zástupcov
ukrajinského
protimonopolného
úradu
a
zástupcov
poskytovateľov štátnej pomoci z Ukrajiny
V dňoch 26. 2. 2020 a 27. 2. 2020 sa v priestoroch
Protimonopolného úradu SR uskutočnila študijná
návšteva zástupcov ukrajinského protimonopolného úradu
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(ďalej len „AMCU“) a zástupcov poskytovateľov štátnej
pomoci z Ukrajiny.
AMCU je zodpovedný za kontrolu štátnej pomoci na
Ukrajine na základe ukrajinského zákona o štátnej pomoci
podnikom. V rámci AMCU sa momentálne implementuje
projekt SESAR (financovaný z prostriedkov EÚ), ktorého
cieľom je podporiť zavedenie účinného systému kontroly
a monitorovania štátnej pomoci na Ukrajine, ako sa
vyžaduje v dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou. V tejto
časti projektu zástupcovia AMCU a niektorí poskytovatelia
štátnej pomoci majú možnosť absolvovať študijnú návštevu v
jednotlivých členských štátoch.
Prvý deň študijnej návštevy úrad ako koordinátor pomoci
prezentoval svoje skúsenosti z predvstupového obdobia.
V ďalších prezentáciách sa venoval hlavným kompetenciám
koordinátora pomoci, vnútroštátnej právnej úprave (zákon č.
358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej
pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o štátnej pomoci)), procesu notifikácie, t. j.
postup posudzovania opatrení štátnej pomoci zo strany EK,
monitorovaniu, reportovaniu a kontrole štátnej pomoci.
Okrem toho prezentoval aj problematiku štátnej pomoci vo
forme služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme a
neoprávnene poskytnutej a nezlučiteľnej štátnej pomoci.
Druhý deň študijnej návštevy prišli prezentovať praktické
skúsenosti z uplatňovania pravidiel v oblasti štátnej
pomoci aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR
a Centrálneho koordinačného orgánu. Predmetom
prezentácie Ministerstva hospodárstva SR bola regionálna
investičná pomoc a pomoc pre malé a stredné podniky.
Centrálny koordinačný orgán prezentoval bližšie informácie
týkajúce sa ich postavenia a kompetencií, súčasného
programového obdobia a taktiež sa venoval základným
podmienkam pre nové programové obdobie.

 Stretnutia s poskytovateľmi pomoci
V priebehu mesiacov január - marec 2020 sa uskutočnilo 11
pracovných stretnutí PMÚ SR so zástupcami
poskytovateľov pomoci.
Predmetom stretnutí boli návrhy legislatívy, ako aj návrhy
konkrétnych opatrení, ktorých realizáciou má byť
poskytnutá štátna, resp. minimálna pomoc a ich zosúladenie
s príslušnými pravidlami v oblasti štátnej pomoci.
Účastníkmi na stretnutiach boli zástupcovia ministerstiev SR

aj zástupcovia vybraných miest.
Celkový počet stretnutí bol nižší ako v porovnateľnom období
predchádzajúceho
roka,
a to
z dôvodu
aktuálnej
bezpečnostnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19.
Vzrástol však počet telefonických konzultácií zo strany
poskytovateľov pomoci a vykonávateľov schém pomoci.

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA
SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA
Medzirezortné pripomienkové konania
Medzirezortné
pripomienkové
AKTUALITY
V prvom ĎALŠIE
štvrťroku
2020 úrad pokračoval v snahe o
konaniaSÚŤAŽNÁ
odstraňovanie potenciálnych prekážok v efektívnej aplikácii
súťažných pravidiel
aj prostredníctvom pripomienok
ADVOKÁCIA
k návrhom zákonov a iných právnych dokumentov.

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA

Zásadné pripomienky si úrad uplatnil napríklad
k nasledujúcim návrhom materiálov, ktoré boli predložené
do medzirezortného pripomienkového konania:

K materiálu Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej
republiky so začatím obstarávania stavby Rekonštrukcia
objektu Zemplínska šírava – Kúpele, Penzión pre
vojnových veteránov (ďalej len „materiál”)
K uvedenému materiálu úrad zaslal zásadnú pripomienku
s požiadavkou doplniť posúdenie rekonštrukcie objektu
Zemplínska šírava – Kúpele, Penzión pre vojnových
veteránov z hľadiska pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci.
Posúdenie možného prvku štátnej pomoci v zmysle článku
107 ods. 1 ZFEÚ je potrebné vypracovať v nadväznosti na
skutočnosť uvedenú v materiáli, že rekonštrukciou
predmetného objektu sa znovuotvoria moderné ubytovacie
zariadenie, rekreačné zariadenie s celoročnou efektívnou
prevádzkou, rehabilitačné zariadenie a vybuduje penzión pre
vojnových veteránov.
Svoju zásadnú pripomienku úrad zdôvodnil tým, že z hľadiska
pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci výstavba akéhokoľvek
typu infraštruktúry, ktorá sa má hospodársky využívať, je
sama o sebe hospodárskou činnosťou, tzn. na jej
financovanie sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci v zmysle
článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Pri projektoch v oblasti infraštruktúry
je potrebné posudzovať prvok štátnej pomoci na úrovni
staviteľa/vlastníka
infraštruktúry,
prevádzkovateľa
infraštruktúry, ako aj na úrovni konečného používateľa
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infraštruktúry. Posúdenie realizácie investičnej akcie
rekonštrukcie objektu Zemplínska šírava – Kúpele, Penzión
pre vojnových veteránov je potrebné posúdiť z hľadiska
povahy činnosti (hospodárska alebo nehospodárska činnosť),
ktorá má byť predmetom podpory z verejných zdrojov.
Hospodárskou činnosťou je pritom každá činnosť, ktorá
spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu.
Hospodárskou činnosťou sú aj služby, ktoré predstavujú
plnenia bežne poskytované za odplatu.
Keďže vyhodnocovanie pripomienok zaslaných k tomuto
materiálu v rámci medzirezortného pripomienkového konania
v čase vydania Súťažného spravodajcu prebieha,
pripomienky, ktoré úrad predložil, dosiaľ neboli spracované.

K materiálu Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor
formulára na poskytnutie investičnej pomoci na rozvoj
regiónov pre oblasť cestovného ruchu, podrobnosti a
náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu
realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej
správy, ročnej správy o využívaní investície a
informačnej tabule (ďalej len „materiál“)
K danému materiálu si úrad uplatnil okrem niekoľkých
obyčajných pripomienok aj ďalej uvedené zásadné
pripomienky, ktoré sa vzťahovali na ustanovenia navrhované
predkladateľom vo vlastnom materiáli.
Jedna zo zásadných pripomienok úradu sa týkala § 4 odseku
2 vlastného materiálu. Podľa úradu bolo potrebné ku prílohám
k záverečnej hodnotiacej správe doplniť čestné vyhlásenie o
tom, že prijímateľ v období dvoch rokov pred podaním
žiadosti o investičnú pomoc neuskutočnil premiestnenie do
prevádzkarne, v ktorej sa má uskutočniť počiatočná
investícia, na ktorú sa pomoc žiada a že tak neurobí ani do
dvoch rokov od dokončenia počiatočnej investície, na ktorú
sa pomoc žiada.

jeden investičný projekt s aktuálnym zámerom, a to v zmysle
článku 14 ods. 13 Nariadenia Komisie.
Aj táto pripomienka úradu bola zásadná vzhľadom na potrebu
posúdenia podmienky uvedenej v článku 14 ods. 13
Nariadenia Komisie.
V rámci tejto prílohy úrad predložil zásadnú pripomienku aj
k jej časti VII. Do navrhovaných znení v bodoch 1. a 2. bolo
potrebné doplniť čestné vyhlásenie žiadateľa preukazujúce
splnenie podmienok, že nie je podnikom v ťažkostiach, že sa
voči nemu nenárokuje vrátenie pomoci na základe
predchádzajúceho rozhodnutia EK, v ktorom bola táto pomoc
poskytnutá Slovenskou republikou označená za neoprávnenú
a nezlučiteľnú s vnútorným trhom a že v období dvoch rokov
pred podaním žiadosti o investičnú pomoc neuskutočnil
premiestnenie do prevádzkarne, v ktorej sa má uskutočniť
počiatočná investícia, na ktorú sa pomoc žiada a že tak
neurobí ani do dvoch rokov od dokončenia počiatočnej
investície, na ktorú sa pomoc žiada.
Túto pripomienku úrad predložil ako zásadnú vzhľadom na
potrebu posúdenia splnenia podmienok uvedených v článku
1, ods. 4, písm. a) a c) a v článku 14 ods. 16 Nariadenia
Komisie.
Obyčajné pripomienky úradu k materiálu sú dostupné na
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy//SK/LP/2020/5/pripomienky/zobraz?_processDetail_WAR_p
ortletsel_verejna=1.
Všetky pripomienky, ktoré úrad predložil k tomuto materiálu,
boli predkladateľom materiálu akceptované.

Ďalšie pripomienky, ktoré si počas prvého štvrťroka 2020 úrad
uplatnil
k
ďalším
materiálom
predloženým
do
medzirezortných pripomienkových konaní sú dostupné
prostredníctvom portálu Slov-Lex.

Túto pripomienku úrad pokladal za zásadnú vzhľadom na
potrebu posúdenia splnenia podmienky ustanovenej v článku
14 ods. 16 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna
2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s
vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom
znení (ďalej len „Nariadenie Komisie“).
Ďalšiu zásadnú pripomienku úrad predložil k prílohe č. 1, a to
k časti VI. K údajom o požadovaných formách investičnej
pomoci bolo potrebné doplniť do bodu 4 bližšie informácie o
inom investičnom zámere, aby bolo možné posúdiť, či ide o
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ZAUJÍMAVOSTI Z EK
A INÝCH
SÚŤAŽNÝCH ORGÁNOV
NAŠE
AKTIVITY
ZAUJÍMAVOSTI
A INÝCHV SÚŤAŽNÝCH
ORGÁNOV
Spoločnosť Mondelez
podozrievajú Zz EK
porušenia
súlade s tureckým
zákonom uložené výšky pokút
predstavujú 1 % z obratu, ktoré spoločnosti dosiahli v roku
pravidiel hospodárskej súťaže
2018.
EK infomovala verejnosť, že od februára 2020 prešetruje
konanie potravinárskej spoločnosti Mondelez International.
Dôvodom je podozrenie z obmedzovania cezhraničného
predaja výrobkov v rámci jednotného trhu EÚ.
Spoločnosť Mondelez International, ktorá je jednou
z najväčších spoločností s cukrovinkami na svete a vlastní
známe značky ako Oreo, Cadbury, Milka či Toblerone, podľa
EK pravdepodobne porušila zákony EÚ týkajúce sa
obmedzujúcich
obchodných
praktík
a
zneužitia
dominantného postavenia. Praktiky spoločnosti môžu narúšať
hospodársku súťaž v niekoľkých členských štátoch EÚ.
Podľa tvrdenia EK bude dĺžka trvania prešetrovania závisieť
od mnohých faktorov vrátane zložitosti prípadu, rozsahu,
v akom príslušné spoločnosti budú spolupracovať s EK
a uplatnenia ich práva na obhajobu.
Ďalšie podrobnosti o prípade môžete nájsť na
https://globalcompetitionreview.com/article/1214317/euinvestigates-cadbury%E2%80%99s-owner-for-territorialrestrictions alebo na
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/uspackaged-foods-juggernaut-under-eu-antitrust-probe/.

Takmer 200 miliónovú pokutu uložili
dodávateľom pohonných hmôt v Turecku

štyrom

Turecký súťažný úrad dňa 12. 3. 2020 rozhodol o uložení
pokút spoločnostiam Petrol Ofisi, OPET, Shell a BF, ktoré
dodávajú palivo mnohým čerpacím staniciam po celom
Turecku.
Podľa tureckého úradu spoločnosti porušili zákon o ochrane
hospodárskej súťaž tým, že maloobchodníkom stanovili
minimálne ceny pre ďalší predaj. Išlo o tzv. RPM (resale price
maintenance) praktiku.

Viac si môžete prečítať na
https://www.aa.com.tr/en/energy/oil-downstreeam/turkey-4fuel-firms-fined-for-violating-competition-law/28635 a
https://globalcompetitionreview.com/article/1222558/turkeyfines-bp-and-shell-for-rpm.

Coca-Cola HBC zaplatí 800 tisíc eur za obštrukcie
počas inšpekcie v Grécku
Začiatkom marca 2020 grécka komisia pre hospodársku
súťaž uložila pokutu spoločnosti, ktorá napĺňa a distribuuje
produkty značky Coca-Cola.
Grécka komisia dňa 5. 3. 2020 informovala, že spoločnosti
Coca-Cola Hellenic Bottling Company uložila pokutu vo výške
800 000 eur za obštrukcie počas inšpekcie v septembri 2016.
Zamestnanci spoločnosti zabránili riadnemu výkonu
inšpekcie v priestoroch spoločnosti na ostrove Rodos.
Vymazaním e-mailov z e-mailových kont zamestnancov sa
tak dopustili porušenia zákona.
Inšpekciu uskutočnila grécka komisia ako súčasť
prešetrovania možného zneužitia dominantného postavenia
spoločnosťou na trhu nealkoholických nápojov. Pokutovaná
spoločnosť pôsobí v 28 krajinách. Spolupracuje aj so
spoločnosťou Coca-Cola Company pri výrobe a predaji
vlastných produktov vrátane značiek Coca-Cola, Fanta
a Sprite.
Podrobnosti si môžete prečítať na
https://www.epant.gr/en/enimerosi/press-releases/item/832press-release-hellenic-competition-commission-hccimposes-a-fine-on-coca-cola-tria-epsilon.html a tiež na
https://globalcompetitionreview.com/article/1215974/cocacola-bottler-fined-in-greece-for-obstructing-dawn-raid.

Súťažný úrad prešetroval spoločnosti od augusta 2018
a následne v októbri rozšíril rozsah prešetrovania aj na
spoločnosť Guzel Energy, predtým známu ako Total Oil
Turkey, avšak tú neskôr zbavil akéhokoľvek pochybenia.
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