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Vážené čitateľky a vážení čitatelia,
v
treťom
vydaní
Súťažného
spravodajcu
Protimonopolného úradu SR nájdete súhrn našich
významnejších aktivít, o ktorých sme informovali
verejnosť v treťom štvrťroku 2020.
Okrem toho Vám na prvých stranách tohto vydania
ponúkame súhrn aktualít zaujímavých z hľadiska
ochrany hospodárskej súťaže a koordinácie štátnej
pomoci a súvisiacich so situáciou spôsobenou
pandémiou ochorenia COVID-19.
Počas uplynulého štvrťroka sme zverejnili aj informácie
z oblasti kontroly koncentrácií. Týkali sa začatia
niekoľkých správnych konaní vo veci posúdenia
koncentrácie a vydania rozhodnutí v oblasti kontroly
koncentrácií.
V tomto období sme tiež začali správne konanie pre
možné zneužívanie dominantného postavenia pri
výkone kolektívnej správy práv.
Pozornosť sme venovali aj súťažnej advokácii, v rámci
ktorej sme si uplatnili pripomienky k materiálom
predloženým do medzirezortných pripomienkových
konaní. Taktiež sme otvorili verejnú konzultáciu
ohľadom záväzkov navrhnutých podnikateľom, voči
ktorému vedieme správne konanie.
S cieľom neustále zvyšovať povedomie o pravidlách
štátnej pomoci sme ako koordinátor pomoci napr. školili
administratívne kapacity EŠIF a zorganizovali sme
viaceré pracovné stretnutia s poskytovateľmi pomoci.
Rovnako sme si voči Európskej komisii splnili informačnú
povinnosť predložením správy ohľadom výšky náhrad za
služby vo všeobecnom hospodárskom záujme za
posledné dva uplynulé roky.
Vo vydaní Súťažného spravodajcu nájdete i ďalšie
aktuality o našej činnosti, či už z oblasti ochrany
hospodárskej súťaže alebo koordinácie štátnej pomoci.
Na posledných stranách si môžete prečítať novinky
o dianí v hospodárskej súťaži a štátnej pomoci vo svete.
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NAŠE AKTIVITY
Predĺženie platnosti určitých pravidiel
AKTUALITY K SITUÁCII NAŠE
štátnej pomoci
AKTIVITYNAŠE
SPÔSOBENEJ DOPADMI KORONAVÍRUSU

AKTIVITY

Schválená
slovenská schéma
KONTROLA
KONCENTRÁCIÍ
štátnej pomoci
KARTELOVÉ DOHODYKONTROLA
KONCENTRÁCIÍ
EK schválila slovenskú
schému štátnej pomoci v

hodnote 80 mil. eur na produkty súvisiace s
KONTROLA KONCENTRÁCIÍ
koronavírusom
Európska komisia (ďalej aj ako „EK“) dňa 13. 7. 2020
oznámila, že schválila slovenskú schému štátnej pomoci v
hodnote 80 miliónov eur na podporu výskumnej,
vývojovej a testovacej infraštruktúry pre výrobky
súvisiace s pandémiou nového koronavírusu.
Predmetom schémy je podpora projektov priemyselného
výskumu a experimentálneho vývoja, ako aj testovanie a
rozširovanie infraštruktúr spojených s výrobou produktov
súvisiacich s ochorením COVID-19.
Jej cieľom je zvýšiť a urýchliť vývoj a výrobu produktov,
ktoré sú priamo spojené so šírením nového
koronavírusu, vrátane očkovacích látok, nemocničných a
lekárskych prístrojov, liekov a ochranných prostriedkov.
Schéma štátnej pomoci bola schválená na základe
Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na
podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej
nákazou COVID-19 (ďalej aj ako „dočasný rámec“).

EK predĺžila platnosť určitých pravidiel štátnej pomoci
a upravila niektoré existujúce pravidlá s cieľom
zmierniť dôsledky prepuknutia nákazy koronavírusom
EK dňa 2. 7. 2020 predĺžila platnosť pravidiel štátnej
pomoci, ktorých platnosť by sa skončila na konci roku
2020.
V tejto súvislosti sa EK, po konzultácii s členskými štátmi a
vzhľadom na súčasnú krízu, rozhodla vykonať úpravy
existujúcich pravidiel s cieľom zmierniť hospodársky a
finančný vplyv prepuknutia COVID-19. EK preto prijala nové
nariadenie (https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what
_is_new/prolongation_gber_deminimis_en.pdf), ktorým sa
mení a dopĺňa všeobecné nariadenie o skupinových
výnimkách (GBER) a
nariadenie de minimis,
a oznámenie (https://ec.europa.eu/competition/state_aid/wh
at_is_new/prolongation_sa_guidelines_en.pdf), ktorým sa
mení a dopĺňa sedem súborov usmernení o
štátnej pomoci a predlžuje sa platnosť tých, ktoré by inak
skončili 31. 12. 2020.
EK sa rozhodla predĺžiť platnosť nasledujúcich pravidiel
štátnej pomoci, ktorých platnosť sa má skončiť na konci roku
2020:
Predĺžené do konca roku 2021:


Dočasný rámec umožňuje členským štátom využívať
flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli
podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19.




Pomoc bude spolufinancovaná z európskych štrukturálnych a
investičných fondov, z Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra. Bude mať formu priamych grantov, pričom
o poskytnutie pomoci sa môžu uchádzať malé, stredné aj
veľké podniky bližšie definované v rámci schémy.
Predmetná
tlačová
správa
EK
je
dostupná
na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/m
ex_20_1338.




Usmernenie o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 –
2020,
Usmernenie o štátnej pomoci na podporu rizikových
finančných investícií,
Usmernenie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného
prostredia a energetiky,
Oznámenie o realizácii dôležitých projektov spoločného
európskeho záujmu (IPCEI),
Oznámenie o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie na krátkodobé poistenie
vývozných úverov (STEC).

Predĺžené do konca roku 2023:


Všeobecné
(GBER),

nariadenie

o

skupinových

výnimkách
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Nariadenie de minimis,
Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a
reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach.

EK sa tiež, po konzultácii s členskými štátmi, rozhodla
vykonať niektoré cielené úpravy pravidiel, ktorých
platnosť sa predlžuje, a Rámca pre štátnu pomoc na
výskum, vývoj a inovácie, ktorý nemá dátum ukončenia
platnosti, s cieľom zmierniť hospodárske a finančné
dôsledky prepuknutia COVID-19.
Zmeny sa týkajú najmä nasledujúcich oblastí:




podniky v ťažkostiach: Mnoho spoločností čelí
ťažkostiam v dôsledku závažných následkov pandémie.
EK zaviedla cielené zmeny existujúcich pravidiel s cieľom
umožniť spoločnostiam získať pomoc, hoci podľa
existujúcich pravidiel by takýto druh pomoci získať
nemohli. Táto zmena sa týka nariadenia GBER,
Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 –
2020, Rámca pre štátnu pomoc na výskum, vývoj
a inovácie, Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti
ochrany životného prostredia a energetiky a Oznámenia
o realizácii dôležitých projektov spoločného európskeho
záujmu (IPCEI).
relokácia pracovných miest: Spoločnosti, ktoré už v
minulosti prijali regionálnu investičnú pomoc spadajúcu
pod GBER sa zaväzovali, že sa v nasledujúcich rokoch
nebudú relokovať pracovné miesta. EK však v dôsledku
prepuknutia COVID-19 uznala, že nie je možné, aby
spoločnosti
zabránili
strate
pracovných
miest.
Z technického hľadiska by to bolo považované za
porušenie záväzku prijatého v súvislosti s relokáciou, a
preto by bolo potrebné vrátiť regionálnu investičnú
pomoc. EK zaviedla zmeny v existujúcich pravidlách
s cieľom zabezpečiť, aby strata pracovného miesta
v dôsledku COVID-19 nebola považovaná za relokáciu,
a teda porušenie pravidiel štátnej pomoci, s povinnosťou
vrátiť prijatú pomoc.

Súčasne EK navrhla predĺžiť platnosť Nariadenia de
minimis pre služby vo všeobecnom hospodárskom
záujme (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R0360), ktoré síce nie je
súčasťou „fitness checku“, ale jeho platnosť sa končí ku
31. 12. 2020. EK sa rozhodla platnosť tohto nariadenia
predĺžiť o tri roky. V tejto súvislosti EK navrhovala úpravu
tohto nariadenia, ktorá umožní podnikom, ktoré sa dostali do
ťažkostí z dôvodu prepuknutia COVID-19, aby zostali
oprávnené prijímať tento druh pomoci na obmedzené

obdobie.
Viac informácií je možné nájsť v tlačovej správe EK
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_2
0_1247).

Konsolidované znenie dočasného rámca
štátnej pomoci na podporu hospodárstva
EK zverejnila ďalšie informácie k poskytovaniu štátnej
pomoci na základe dočasného rámca – konsolidované
znenie dočasného rámca v znení dodatku č. 3 a
upravené znenie notifikačného formulára
EK zverejnila na svojom webovom sídle nasledujúce
informácie súvisiace s poskytovaním štátnej pomoci na
základe dokumentu „Dočasný rámec pre opatrenia štátnej
pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii
spôsobenej nákazou COVID-19“:




konsolidované znenie dočasného rámca v znení
dodatku č. 3, ktoré je k dispozícii v slovenskom jazyku
na
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/
TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_an
d_29_june_2020_sk.pdf,
upravené znenie notifikačného formulára k
opatreniam predkladaným EK podľa dočasného rámca
v znení dodatku č. 3, ktoré je k dispozícii v anglickom
jazyku na
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/
notification_template_TF_coronavirus_revised_after_3rd
_amendment.pdf.

Následne v októbri 2020 EK oznámila predĺženie platnosti
dočasného rámca a zároveň predstavila dodatok č. 4
k tomuto rámcu. Ďalšie podrobnosti sú dostupné na
webovom sídle úradu https://www.antimon.gov.sk/6405sk/statna-pomoc-ek-oznamila-predlzenie-docasneho-ramcastatnej-pomoci-na-podporu-podnikov-pocas-koronakrizy-apredstavila-stvrty-dodatok-k-tomuto-ramcu/.
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Dočasné opatrenia na podporu
agropotravinárskeho sektora
PMÚ SR v spolupráci s MPRV SR zverejnil bližšie
informácie o dočasných opatreniach na podporu
agropotravinárskeho sektora postihnutého v dôsledku
šírenia koronavírusu
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky dňa 13. 5. 2020
zverejnil na svojej webovej stránke
https://www.antimon.gov.sk/6209-sk/ek-docasne-zmiernujeniektore-pravidla-hospodarskej-sutaze-eu-s-cielom-podporitagropotravinarsky-sektor-postihnuty-koronakrizou/ aktualitu
týkajúcu sa prijatia vykonávacích nariadení Európskej
komisie na podporu segmentov agropotravinárskeho
sektora najviac postihnutých krízou v dôsledku šírenia
koronavírusu (sektor zemiakov, mlieka a mliečnych
výrobkov a živých stromov, rastlín a rezaných kvetov).
Úrad, v rámci spolupráce s Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zároveň dňa
29. 7. 2020 dal do pozornosti bližšie informácie
o príslušných vykonávacích nariadeniach Európskej komisie,
ktoré boli zverejnené na nasledujúcej webovej stránke:
https://www.mpsr.sk/informacia-o-docasnych-opatreniachprijatych-v-dosledku-sirenia-koronavirusu-smerujucich-kpodpore-agropotravinarskeho-sektora/437---15712/.

KONTROLA KONCENTRÁCIÍ
KONTROLA
KONCENTRÁCIÍ
Počas obdobia
tretieho štvrťroka
2020 odbor koncentrácií
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky začal
niekoľko správnychKARTELOVÉ
konaní vo veci posúdenia
koncentrácie.
DOHODYKONTROLA
KONCENTRÁCIÍ

Úrad v tomto období tiež informoval o svojich súhlasných
rozhodnutiach, ktoré vydal vo vzťahu k nasledujúcim
transakciám: KONTROLA KONCENTRÁCIÍ
-

-

koncentrácia spočívajúca v nadobudnutí nepriamej
výlučnej kontroly podnikateľa UNIPETROL, a.s., Česká
republika nad časťou podnikateľa Fontee, s.r.o.,
Slovenská republika, ktorú predstavujú aktíva slúžiace na
prevádzku 1 čerpacej stanice,
koncentrácia spočívajúca v nadobudnutí nepriamej
výlučnej
kontroly
skupiny
Middle
Ground
prostredníctvom
podnikateľa
MiddleGround
Management LP, USA nad spoločnosťami zo skupiny

DURA, t. j. Dura Automotive Topco Limited, Veľká
Británia a nad jej dcérskymi spoločnosťami DUS
Operating, Inc., USA, Dura Automotive Holdings
Limited, Veľká Británia, Dura de Mexico, S.A. de CV
a Autopartes Excel de Mexico, S.A. de C.V., ako aj ich
dcérskymi spoločnosťami.
Zároveň úrad vydal rozhodnutie, ktorým zastavil správne
konanie vo veci koncentrácie oznámenej ako vytvorenie
spoločného podniku Joinplas GmbH, Nemecko spoločne
kontrolovaného podnikateľmi Conti Tech Techno-Chemie
GmbH, Karben, Nemecko a dk Beteiligungsgesellschaft
mbH, Greven, Nemecko.
Z prípadov odboru koncentrácií vyberáme nasledujúci:

PMÚ SR zastavil správne konanie vo veci koncentrácie
podnikateľov Conti Tech Techno-Chemie GmbH a dk
Beteiligungsgesellschaft mbH
Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu Slovenskej
republiky dňa 27. 8. 2020 na základe § 32 ods. 2 písm. c)
zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej aj ako „zákon“)
zastavil správne konanie vo veci koncentrácie oznámenej
ako vytvorenie spoločného podniku Joinplas GmbH,
Nemecko (ďalej aj ako „JV“) spoločne kontrolovaného
podnikateľmi Conti Tech Techno-Chemie GmbH, Karben,
Nemecko a dk Beteiligungsgesellschaft mbH, Greven,
Nemecko.
Dôvodom zastavenia správneho konania bolo to, že
spoločný podnik trvale nevykonáva všetky funkcie
samostatného ekonomického subjektu v zmysle § 9 ods.
5 zákona.
Správne konanie vo veci predmetnej koncentrácie bolo
začaté dňa 7. 7. 2020. Predmetom posudzovania úradu bola
v prvom rade otázka plnofunkčnosti JV, t. j. či bude JV trvale
vykonávať všetky funkcie samostatného ekonomického
subjektu. Spoločný podnik sa považuje za plnofunkčný,
okrem iného, len ak nedosahuje podstatnú časť svojho obratu
interne. Ďalej podstatnou otázkou je, či je spoločný podnik
bez ohľadu na tento predaj skutočne orientovaný na
zohrávanie aktívnej úlohy na trhu a či sa bude predaj
materským spoločnostiam uskutočňovať na báze trhových
pravidiel.
V tomto prípade úrad konštatoval, že JV, s ohľadom najmä na
absenciu aktívnej obchodnej politiky, možnosť zasahovania
do cenotvorby zo strany matiek, dlhé obdobie rozbehu a
mieru odberu produkcie zo strany matiek v porovnaní
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s produkciou umiestňovanou na trh tretím stranám,
v kombinácii s neuplatnením trhového odstupu, sa nebude
zúčastňovať ako podnikateľ na hospodárskej súťaži v takej
miere, aby úrad tento podnik mohol považovať za
plnofunkčný.
Úrad teda zistil, že na základe Zmluvy o založení JV sa
vytvorí spoločný podnik, ktorý bude spoločne
kontrolovaný dvoma podnikateľmi, avšak nebude
predstavovať podnik, ktorý trvale vykonáva všetky
funkcie samostatného ekonomického subjektu, a preto
predmetná transakcia nepredstavuje koncentráciu.

ZNEUŽÍVANIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA
PMÚ SR začal správne konanie vo veci možného
zneužívania dominantného postavenia v oblasti
výkonu kolektívnej správy práv
Odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych
dohôd Protimonopolného úradu Slovenskej republiky dňa
20. 7. 2020 začal z vlastného podnetu správne konanie vo
veci možného zneužívania dominantného postavenia
podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej
súťaže a čl. 102 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 9. 2020.

KARTELOVÉ DOHODY
PMÚ SR začal správne konanie vo veci možnej dohody
obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní na
poskytnutie
inžinierskych
služieb
v
oblasti
pôdohospodárstva
Odbor kartelov Protimonopolného úradu SR dňa 30. 9. 2020
začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci
možnej dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 zákona o
ochrane
hospodárskej
súťaže
uzatvorenej
medzi
podnikateľmi vo verejnom obstarávaní na zákazku v oblasti
pôdohospodárstva.
Na základe vykonaného prešetrovania úrad získal podklady
a informácie nasvedčujúce tomu, že desiati podnikatelia
koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk vo
verejnom obstarávaní, ktorého predmetom bolo
poskytnutie
inžinierskych
služieb
v
oblasti
pôdohospodárstva.
Zákazka bola spolufinancovaná z prostriedkov Európskych
štrukturálnych investičných fondov.
Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania
porušil súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým
môže úrad dospieť v rozhodnutí.

Úrad na základe vykonaného prešetrovania získal informácie
a podklady vyvolávajúce dôvodné podozrenie, že konaním
podnikateľa pôsobiaceho v oblasti výkonu kolektívnej
správy práv v odbore verejný prenos a technické
predvedenie prostredníctvom technických zariadení v
izbách ubytovacích zariadení na území Slovenskej
republiky
môže
dochádzať
k
uplatňovaniu
neprimeraných cien.
Podľa § 38 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže
úrad za porušenie zákazu zneužitia dominantného
postavenia uloží podnikateľovi pokutu do 10 % z obratu
podľa § 3 ods. 5 zákona.
Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania
porušil súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým
môže úrad dospieť v rozhodnutí.

ŠTÁTNA POMOC
-

Vybrané štatistické
z oblasti štátnej pomoci
ŠTÁTNAúdaje
POMOC
za júl - september 2020

ŠTÁTNA POMOC
Vybrané štatistické údaje z oblasti štátnej
pomoci zaŠTÁTNA
júl – september
2020
POMOC

Počet

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

www.antimon.gov.sk
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Záväzné stanoviská k schémam minimálnej
pomoci
Záväzné stanoviská dodatkom k schémam
minimálnej pomoci
Pripomienky k schémam minimálnej pomoci
(vrátane dodatkovaných)

6
10
44

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)

0
2
3
2
25
2
27

16
62

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)

19
6
7
3

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 v priečinku Legislatíva.

-

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“) stanovuje v článku 9
povinnosť všetkým členským štátom predkladať
Európskej komisii každé dva roky pravidelnú správu
o vykonávaní tohto rozhodnutia.
Úrad vo februári 2020 požiadal poskytovateľov štátnej
pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného
hospodárskeho
záujmu
o poskytnutie
informácií
požadovaných zo strany Európskej komisie, a to za obdobie
rokov 2018 a 2019. Na základe údajov od poskytovateľov
pomoci úrad vypracoval finálnu správu o uplatňovaní
rozhodnutia za Slovenskú republiku a dňa 28. augusta
2020 ju predložil Európskej komisii

Bližšie informácie o platných a účinných schémach štátnej
pomoci a minimálnej pomoci sú dostupné na webovom
sídle štátnej pomoci.

Po spracovaní podkladov od všetkých štátov zverejní
Európska komisia jednotlivé správy na jej webovom sídle.

Informácie o schémach štátnej a minimálnej pomoci v
súvislosti s nákazou COVID-19 sa nachádzajú na webovom
sídle štátnej pomoci v sekcii Opatrenia v súvislosti s COVID19.

-

-

Aktuálna diskontná a referenčná sadzba

Od 1. 10. 2020 platí nová základná sadzba pre stanovenie
referenčnej a diskontnej sadzby vo výške -0,26 %.
Referenčné a diskontné sadzby sa používajú namiesto
trhových sadzieb a na meranie ekvivalentu grantu pomoci

Zvyšovanie povedomia v oblasti štátnej pomoci
 Stretnutia s poskytovateľmi pomoci

V priebehu mesiacov júl – september 2020 sa uskutočnilo 25
stretnutí
zástupcov
PMÚ
SR
so
zástupcami
poskytovateľov pomoci.
Predmetom
stretnutí
boli
plánované
notifikácie,
pripravované opatrenia jednotlivých poskytovateľov
pomoci (vrátane zástupcov vybraných miest) a posúdenie
ich súladu s pravidlami pre poskytovanie štátnej, resp.
minimálnej pomoci, ako aj návrh možných opatrení na
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zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu na subjekty
vykonávajúce hospodársku činnosť.
Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu súvisiacu s ochorením
COVID-19
sa
viaceré
stretnutia
uskutočnili
prostredníctvom
rôznych
online
komunikačných
platforiem. Táto forma stretnutí bola vítaná zo strany
zástupcov úradu aj zástupcov poskytovateľov, a to najmä
z hľadiska operatívnosti stanovenia termínu stretnutia, dĺžky
trvania stretnutia, ako aj možnosti zvýšenia počtu účastníkov
na stretnutiach.

 Školenia
V spolupráci s Úradom vlády SR sa uskutočnili dve
školenia pre administratívne kapacity EŠIF, a to v rámci
ich povinného vzdelávania na základe Centrálneho plánu
vzdelávania. Tieto školenia sa uskutočnili dňa 13. 7. 2020
a dňa 20. 8. 2020. Zúčastnilo sa na nich celkovo približne 45
účastníkov, z ktorých väčšina nemala skúsenosti s pravidlami
v oblasti štátnej pomoci.
Obsah školenia bol preto zameraný najmä na základné
princípy a pojmy v oblasti štátnej pomoci a minimálnej
pomoci, ako aj na oboznámenie účastníkov s vnútroštátnou
právnou úpravou - zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave
niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej
pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákonom
o štátnej pomoci). Samostatná časť bola venovaná
Informačnému systému pre evidenciu a monitorovanie –
IS SEMP, ktorý plní funkciu centrálneho registra a poskytuje
údaje o poskytnutej štátnej aj minimálnej pomoci
v Slovenskej republike.

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA
SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA
Medzirezortné pripomienkové konania
Medzirezortné
ĎALŠIE
AKTUALITY
Úrad začiatkom pripomienkové
júla 2020 predložil na Predbežné
pripomienkové konanie
paragrafové znenie nového
konaniaSÚŤAŽNÁ
zákona o ochraneADVOKÁCIA
hospodárskej súťaže. V tejto súvislosti

sa následne uskutočnilo stretnutie s vybranými zástupcami
zamestnávateľov. Priebehu samotnej prípravy návrhu zákona
SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA
a aj priebehu vybraných fáz legislatívneho procesu sa dotkli
nepredvídateľné okolnosti (napr. obmedzenia z dôvodu
opatrení prijímaných počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v
súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 či zmeny v
legislatívnom procese v dôsledku presunu vybranej agendy

na podpredsedu vlády pre legislatívu), ktoré výrazne
ovplyvňujú plnenie úradom vo veci naplánovaných činností.
Úrad však naďalej zostáva plne k dispozícii podpredsedovi
vlády pre legislatívu, keďže text návrhu zákona je ešte stále
predmetom viacerých úprav.
V rámci súťažnej advokácie úrad oslovil listom zo dňa
26. 8. 2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky v súvislosti s problematikou
nájmu poľnohospodárskej pôdy na území SR, konkrétne s
problematikou tzv. obvyklej výšky nájomného. Ministerstvo vo
svojej odpovedi zo dňa 24. 9. 2020 úrad ubezpečilo, že
v záujme hľadania úradom konštatovaných súťažných
problémov v spolupráci s dotknutými stranami začína
nastavovať legislatívne procesy, ktoré prispejú k zmene
príslušných právnych predpisov.
V priebehu tretieho štvrťroka 2020 si Protimonopolný úrad
SR uplatnil niekoľko zásadných a niekoľko obyčajných
pripomienok k návrhom materiálov, ktoré boli predložené
v rámci medzirezortných pripomienkových konaní.
Zásadné pripomienky úradu sa okrem iných týkali napr.
nasledujúceho návrhu zákona:

Návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných
podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony
Úrad zaslal pripomienku, že do uvedeného návrhu zákona,
napr. v rámci § 17 Spoločné ustanovenia, je potrebné uviesť,
že týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných
predpisov v oblasti štátnej pomoci, s odkazom na článok 107
ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a 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).
Uvedenú pripomienku úrad odôvodnil tým, že podľa článku
107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ sa štátna pomoc
vymedzuje ako pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme
členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša
hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej
súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu
určitých druhov tovaru, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi
členskými štátmi. Podľa úradu nie je možné vo vzťahu k
návrhu zákona, vzhľadom na oprávneného žiadateľa a účinky
poskytnutia dočasnej ochrany, vylúčiť poskytnutie štátnej
pomoci v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ.
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Návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je potrebné z
pohľadu pravidiel štátnej pomoci konzultovať s Európskou
komisiou, Generálnym riaditeľstvom pre hospodársku súťaž.
Uvedenú pripomienku úradu predkladateľ návrhu zákona
akceptoval.

Pripomienky, ktoré si úrad uplatnil v medzirezortných
pripomienkových konaniach k ďalším návrhom materiálov sú
dostupné prostredníctvom portálu Slov-Lex.

ĎALŠIE AKTUALITY
SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA
-

PMÚ SR publikoval svoju výročnú správu

Medzirezortné
Protimonopolný úrad
SR aj v tomto období, po vypracovaní
pripomienkové
správy Protimonopolného
úradu SR o činnosti za uplynulý rok
konaniaSÚŤAŽNÁ
a jej predložení na rokovanie vlády SR, publikoval svoju
ADVOKÁCIA
výročnú správu o činnosti v roku 2019.

SÚŤAŽNÁ
Vo výročnej správe zhrnul
okremADVOKÁCIA
prehľadu svojich činností
a dôležitých výsledkov za uplynulý rok aj plán hlavných
úloh.

Verejná konzultácia
Dňa 11. 12. 2019 Protimonopolný úrad SR, odbor
zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd,
začal správne konanie č. 0031/OZDPaVD/2019 vo veci
možnej dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 v
spojení s § 4 ods. 4 písm. c) zákona č. 136/2001 Z. z.
o ochrane hospodárskej súťaže a čl. 101 ods. 1 písm. c)
Zmluvy o fungovaní Európskej únie v oblasti predaja
originálnych tonerových náplní do tlačiarní, kopírovacích
strojov, faxov a iných obdobných zariadení v rámci
verejných súťaží a verejných obstarávaní na území SR.
Dňa 23. 9. 2020 bol úradu zo strany účastníka konania
predložený návrh záväzkov, ktorých dodržiavanie by malo
odstrániť predbežné súťažné obavy úradu v danej veci.
Následne úrad prostredníctvom svojho webového sídla,
ako aj oslovením vybraných účastníkov trhu vyzval tretie
strany na predloženie prípadných pripomienok k návrhu
záväzkov v danej veci, a to v lehote do 22. 10. 2020.
Oznámenie úradu o návrhu záväzkov, úplná verzia znenia
návrhu záväzkov predloženého účastníkom konania, ako aj
kontaktné údaje na zasielanie pripomienok sa nachádzajú
v dokumentoch, ktoré sú dostupné na nasledujúcich
odkazoch:
Oznámenie úradu o návrhu záväzkov
Znenie záväzkov navrhovaných účastníkom konania

Výročná správa Protimonopolného úradu SR za rok 2019 je
dostupná v slovenskom a taktiež aj v anglickom jazyku na
webovom sídle
https://www.antimon.gov.sk/data/att/2108.pdf.

-

EK publikovala výročnú správu o ochrane
finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za
rok 2019

Počas tretieho štvrťroka 2020 Protimonopolný úrad SR ako
jeden zo sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných
záujmov Európskej únie v SR informoval, že Európska
komisia dňa 3. 9. 2020 zverejnila 31. Výročnú správu o
ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti
podvodom za rok 2019.
Predmetná výročná správa sa spolu so sprievodnými
pracovnými dokumentmi nachádza na webovej stránke
Európskeho
úradu
pre
boj
proti
podvodom
(OLAF) https://ec.europa.eu/anti-fraud/aboutus/reports/communities-reports_en.
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Viac informácií o výročnej správe môžete nájsť aj v tlačovej
správe OLAF-u zo dňa 3. 9. 2020 dostupnej
na https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/03-092020/fighting-fraud-31st-annual-report-protection-eusfinancial-interests_en.

Súvisiacu tlačovú správu zverejnil aj odbor Centrálny
kontaktný útvar
pre
OLAF
na
svojej
webovej
stránke https://www.olaf.vlada.gov.sk/boj-proti-podvodom31-vyrocna-sprava-o-ochrane-financnych-zaujmov-eu/.

NAŠE AKTIVITY
ZAUJÍMAVOSTI Z EK A INÝCH SÚŤAŽNÝCH ORGÁNOV
ZAUJÍMAVOSTI
EK Apredaji
INÝCH Trom
SÚŤAŽNÝCH
ORGÁNOV
V Česku odhalili vertikálne
dohody Z pri
farmaceutickým
gigantom vo Francúzsku uložili
záhradnej techniky a záhradného vybavenia
444 miliónovú pokutu za zneužitie kolektívneho
dominantného postavenia
Úrad na ochranu hospodárskej súťaže v Českej republike
v septembri 2020 informoval o svojom prvostupňovom
rozhodnutí, ktorým uložil pokutu spoločnosti V-GARDEN,
s.r.o., za porušenie súťažných pravidiel v oblasti predaja
záhradnej techniky a záhradného vybavenia na území Českej
republiky.
Podľa rozhodnutia úradu uvedená spoločnosť so svojimi
odberateľmi uzatvárala a plnila zakázané dohody o priamom
určení cien tovaru pre ďalší predaj. Spoločnosť V-GARDEN
chcela dosiahnuť to, aby distribútori nepredávali jej techniku
za ceny nižšie než im ich stanovila. Z tohto dôvodu počas
obdobia vyše dvoch rokov vyzývala svojich odberateľov, aby
u dodávanej záhradnej techniky a záhradnom vybavení
navýšili predajné ceny pre konečných spotrebiteľov. Títo
odberatelia tak na základe výziev väčšinou ceny navyšovali.
Takýmto konaním došlo k zjednoteniu cenovej hladiny
a zároveň aj k navýšeniu cien v neprospech koncového
spotrebiteľa.
Súčasťou rozhodnutia bolo okrem uloženia pokuty vo výške
v prepočte takmer 290 tis. eur aj stanovenie nápravného
opatrenia, v rámci ktorého mala spoločnosť povinnosť
informovať svojich odberateľov o zákaze a neplatnosti
predmetných dohôd.
Ďalšie informácie sú dostupné na
https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-zhospodarske-souteze/2833-pokuta-76-milionu-korun-zavertikalni-dohody-v-oblasti-prodeje-zahradni-techniky.html či
na https://www.rtvj.cz/pokuta-76-milionu-korun-za-vertikalnidohody-v-oblasti-prodeje-zahradni-techniky/.

Francúzsky súťažný úrad v septembri 2020 uložil pokuty v
celkovej výške 444 miliónov eur spoločnostiam Genentech,
Novartis a Roche za zneužívanie kolektívneho dominantného
postavenia v oblasti liečby makulárnej degenerácie, ktorá
spôsobuje slabé videnie u ľudí nad 50 rokov.
Aby uvedené farmaceutické spoločnosti zabránili spoločnosti
Avastin vstúpiť na francúzsky trh s liekmi používanými na
liečbu očí a zároveň udržali predaj drahšieho lieku Lucentis
vyvinutého laboratóriami spoločnosti Genentech, poskytli
lekárom zavádzajúce informácie, aby na liečbu používali
tento drahší liek.
Dôkazy v dotknutom prípade jednoznačne poukazujú na to,
že išlo o protisúťažnú praktiku zameranú na zachovanie silnej
pozície lieku Lucentis a jeho vysokej ceny. Konanie malo
významný vplyv na zdravotníckych pracovníkov a následne
na štruktúru trhu.
Podrobnosti o rozhodnutí sú dostupné na
https://www.brusselstimes.com/news/130513/record-e444million-fine-for-three-pharmaceutical-companies-overabusive-practices/ alebo
https://www.vbb.com/insights/corporate-commercialregulatory/french-competition-authority-genentech-novartisand-roche-fined-eur-444-million-in-saga-involving-wet-agerelated-macular-degeneration a tiež na
https://globalcompetitionreview.com/pharmaceuticals/francehits-roche-and-novartis-eu444-million-fine.
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Výrobcov autoalarmov sankcionovali
o exkluzivite v Brazílii

za

zmluvy

Brazílsky súťažný orgán v auguste 2020 svojim rozhodnutím
uložil výrobcovi elektronických systémov vozidiel pokutu vo
výške 1,2 mil. eur za zneužitie jeho dominantného postavenia
na trhu autoalarmov.
Podľa rozhodnutia súťažného orgánu spoločnosť Positron,
predtým známa ako PST Eletronica, zakazovala miestnym
distribútorom automobilových súčiastok uzatvárať dohody
s konkurenčnými výrobcami autoalarmov, čím obmedzovala
hospodársku súťaž na dotknutom trhu.
Výrobca je lídrom na dotknutom trhu v Brazílii, kontroluje viac
ako polovicu celkového predaja na trhu. Zároveň je jedinou
spoločnosťou, ktorá s distribútormi podpisovala zmluvy
o
exkluzivite, prostredníctvom ktorých konkurujúcim
spoločnostiam sťažovala vstup a rozvoj.
Na základe vydaného rozhodnutia musí spoločnosť okrem
úhrady stanovenej pokuty vyňať zo svojich zmlúv
v maximálnej lehote 90 dní doložky týkajúce sa výlučnosti
distribúcie autoalarmov.
Viac si môžete prečítať na http://en.cade.gov.br/cade-finespositron-in-brl-8-million-for-anti-competitive-conduct alebo aj
na https://globalcompetitionreview.com/exclusivityclauses/brazil-fines-car-alarm-maker-exclusivity-contracts.

EK prijala revidované usmernenia EÚ o systéme
obchodovania s emisiami
EK dňa 21. 9. 2020 vydala Oznámenie Komisie – Usmernenia
k niektorým opatreniam štátnej pomoci v súvislosti so
systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových
plynov po roku 2021.
Tieto usmernenia sú plne v súlade s Európskym zeleným
dohovorom a cieľom EÚ stať sa do roku 2050 prvým
klimaticky neutrálnym kontinentom a hospodárstvom na
svete. Tieto usmernenia nadobudnú účinnosť 1. 1. 2021 a
nahradia predchádzajúce usmernenia prijaté v roku 2012.

elektrickej energie v dôsledku zavedenia EU ETS
(všeobecne uvádzané ako „náklady na nepriame
emisie“).
2. Druhým opatrením je pomoc v rámci voliteľného
prechodného bezodplatného prideľovania emisných kvót,
určená na modernizáciu odvetvia energetiky.
EK určila dobu uplatňovania týchto usmernení od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2030.
Znenie revidovaného usmernenia EÚ o
systéme
obchodovania s emisiami nájdete aj na webovom sídle
www.statnapomoc.sk v sekcii Legislatíva - Horizontálne
pravidlá (http://www.statnapomoc.sk/?p=1068).

EK vyzýva na zapojenie sa do pripomienkovania
pravidiel
štátnej
pomoci
pri
zavádzaní
širokopásmových sietí
EK dňa 8. 9. 2020 pozvala členské štáty a ďalšie dotknuté
subjekty, aby sa zapojili do verejnej konzultácie k existujúcim
pravidlám EÚ pre štátnu pomoc v oblasti zavádzania
širokopásmových sieti.
Verejná konzultácia je súčasťou celkového hodnotenia EK
týkajúceho sa príslušných pravidiel EÚ v oblasti štátnej
pomoci. Jej účelom je posúdiť, či Usmernenie EÚ pre
uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym
zavádzaním
širokopásmových
sietí
a
príslušné
ustanovenia Všeobecného nariadenia o skupinových
výnimkách splnili svoje ciele, taktiež zistiť, aký vplyv mali na
trh a na hospodársku súťaž a či je potrebné ich aktualizovať
z hľadiska najnovšieho vývoja technológií a trhu a cieľov
digitálnej politiky EÚ.
Verejná konzultácia bude otvorená do 5. 1. 2021. Všetky
podrobnosti sú k dispozícii na webovom sídle
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_broadb
and/index_en.html.

Dané usmernenia obsahujú dve opatrenia:
1. Prvým opatrením je pomoc určená na kompenzáciu
zvýšenia cien elektrickej energie v súvislosti so zahrnutím
nákladov na emisie skleníkových plynov do cien
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