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Dňa 23. 11. 2016  

 Protimonopolný  úrad 

 Slovenskej  republiky   

zorganizoval pod záštitou   

predsedníctva   Slovenskej  

republiky v Rade Európskej únie 

expertnú konferenciu s názvom 

European  Competition  Day  - 

Európsky  deň  hospodárskej       

 súťaže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hostia konferencie Európsky deň hospodárskej súťaže 

        

 

 

 

 

Viac o uskutočnenej konferencii i prítomných osobnostiach  
                      sa dozviete  na  ďalších  stranách. 



SÚŤAŽNÝ SPRAVODAJCA 
4/2016 
 

2 Súťažný spravodajca 

 

 

 

Konferenciu otvorili predseda Protimonopolného 

úradu Slovenskej republiky Tibor Menyhart a 

 
Tibor Menyhart 

 

 

štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky Mária Kolíková. 

 

 
Mária Kolíková 

 

 

 

 

 

 

 

V úvodnej časti podujatia vystúpila komisárka 

Európskej únie pre hospodársku súťaž Margrethe 

Vestager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Margrethe Vestager 

 

Komisárka vyzdvihla potrebu spolupráce súťažných 

autorít v Európskej únii.  

 

 

Taktiež prezentovala nový projekt Európskej komisie, 

ktorý má napomôcť efektívnemu vymáhaniu súťažného 

práva prostredníctvom posilňovania a zlaďovania 

právomocí súťažných orgánov členských štátov 

a Európskej komisie. 
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Margrethe Vestager a Tibor Menyhart 

 

Témy konferencie reflektovali aktuálne témy                    

práva hospodárskej súťaže a politiky. Rozvoj 

elektronického obchodovania so sebou prináša okrem 

iného aj otázku zhromažďovania a správy                               

veľkého množstva dát, tzv. „Big data“.  

 

V prvom paneli sa popredný predstaviteľ Európskej 

komisie Guillaume Loriot, expert na hospodársku súťaž 

z OECD Antonio Capobianco, prezident nemeckého 

súťažného úradu Andreas Mundt a riaditeľka                                 

pre hospodársku súťaž zo spoločnosti Google Julia Holtz 

zaoberali problémami, ktoré môžu z hľadiska práva 

hospodárskej súťaže v tejto oblasti vzniknúť. 

 

 

 
 

Prvá panelová diskusia, zľava: moderátor Antonio Capobianco a panelisti 

Guillaume Loriot, Andreas Mundt a Julia Holtz 

 

Ochrana subjektov poškodených protisúťažným 

správaním podnikateľov je v centre pozornosti 

Európskej komisie už dlhší čas. Na tento účel bola prijatá 

aj smernica, ktorú sú členské štáty povinné 

transponovať do konca tohto roka. Protimonopolný 

úrad SR je spolugestorom návrhu zákona, ktorým sa 

transponuje smernica.  

 

Vzhľadom na množstvo praktických otázok, ktoré sú 

spojené s uplatňovaním nových pravidiel, úrad                            

do druhého panela pozval odborníkov z Európskej 

komisie a z krajín, kde sa žaloby o náhradu škody 

spôsobenej protisúťažným konaním uplatňujú pomerne 

často a existuje k tomu bohatšia rozhodovacia prax 

súdov.  

 

V paneli okrem zástupkyne Protimonopolného úradu 

Slovenskej republiky Michaely Nosy vystúpili                                    

aj prezident odvolacieho súdu pre hospodársku súťaž                                 

v Spojenom kráľovstve Sir Peter Roth,                            
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odborník a jeden z tvorcov legislatívy z Generálneho 

riaditeľstva pre hospodársku súťaž z Európskej komisie 

Filip Kubík, riaditeľ pre súdne spory zo spoločnosti 

s bohatými skúsenosťami s uplatňovaním náhrady 

škody v tejto oblasti Carsten Krüger a odborník                    

na ekonomické otázky súvisiace nielen s kvantifikáciou 

tejto škody Benoît Durand.  

 

 
 

Druhá panelová diskusia, zľava: moderátorka Michaela Nosa a panelisti 

Filip Kubík, Sir Peter Roth, Benoît Durand a Carsten Krüger 

 

Konferenciu uzatváral panel venovaný efektívnosti 

verejnoprávneho presadzovania súťažného práva. 

Počas tohto panela vystúpili štyria panelisti z členských 

krajín Európskej únie, a to riaditeľ úseku pre EÚ 

legislatívu na talianskom súťažnom úrade Gianluca 

Sepe, výskumník z nemeckého inštitútu pre inovácie 

a hospodársku súťaž Marco Botta, právna poradkyňa      

na hospodársku súťaž z advokátskej kancelárie                              

na Slovensku Andrea Oršulová, ako aj zástupkyňa 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky Zuzana 

Šabová.  

 

V nadväznosti na projekt Európskej komisie o posilnení 

právomocí súťažných autorít pri vymáhaní európskeho 

súťažného práva diskutovali o tom, ktoré právomoci 

a akou formou by bolo potrebné zosúladiť, aby sa 

zabezpečilo jednotné a efektívne uplatňovanie 

európskeho súťažného práva. 

 
 

Tretia panelová diskusia, zľava: moderátor Marco Botta a panelisti 

Zuzana Šabová, Andrea Oršulová, Gianluca Sepe 

 

 

Konferenciu Európsky deň hospodárskej súťaže ukončil 

podpredseda Protimonopolného úradu Slovenskej 

republiky Boris Gregor, ktorý predniesol záverečnú reč. 

 
 

Boris Gregor 
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Doplňujúce informácie o prednášajúcich sú spolu 

s niekoľkými ich prezentáciami dostupné na webovej 

stránke PMÚ: http://www.antimon.gov.sk/expertna-

konferencia-europsky-den-hospodarskej-sutaze/. 

 

 

 

 

 

Uvádzame Vám taktiež nasledujúcu 

webovú stránku, na ktorej si môžete 

prečítať hlavnú úvodnú reč komisárky 

Margrethe Vestager na konferencii 

Protimonopolného úradu: 

http://ec.europa.eu/commission/2014-

2019/vestager/announcements/defending-

competition-throughout-eu_en. 

 

 

 

Vážení čitatelia, 
 

na prvých stranách posledného tohtoročného vydania 

Súťažného spravodajcu ste sa práve mohli dozvedieť 

o významnej konferencii, ktorej ústrednou témou bola 

ochrana hospodárskej súťaže a ktorú Protimonopolný 

úrad SR organizoval v novembri 2016 v rámci 

slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Úrad okrem 

uskutočnenia tohto  celodenného podujatia usporiadal 

pracovné stretnutie pre koncentrácie v EÚ a taktiež sa 

podieľal na ďalších dvoch konferenciách.  

V období posledného štvrťroka 2016 sa zaoberal 

kontrolou koncentrácií, nezákonnými dohodami 

obmedzujúcimi hospodársku súťaž, uplatnil si 

pripomienky v medzirezortnom pripomienkovom 

konaní.  

Na nasledujúcich stranách máte možnosť dočítať sa 

napr. o rozsudku Najvyššieho súdu SR, ktorým sa 

potvrdili rozhodnutia úradu, o správnom konaní 

v súvislosti s predajom motorových vozidiel,                                    

o zastavení správneho konania voči Slovenskej bankovej 

asociácii, či o súťažných obavách týkajúcich sa 

poistných zmlúv.  

Aktuálnym informáciám a niekoľkým rozhodnutiam               

z Európskej komisie i zo zahraničných súťažných úradov 

je venovaná pozornosť na posledných stranách. 
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Počas posledného kvartálu roka 2016 Protimonopolný úrad 

SR (ďalej i ,,úrad“, ,,PMÚ“) začal niekoľko správnych konaní 

vo veci schválenia koncentrácie. Úrad uverejnil správy 

o zastavení dvoch správnych konaní vo veci: 

 koncentrácie spočívajúcej v získaní priamej výlučnej 

kontroly podnikateľa ACHP Levice, a.s., (Levice) nad 

podnikateľom Poľnoslužby Bebrava, a. s., (Rybany) a  

 koncentrácie spočívajúcej v nadobudnutí priamej 

výlučnej kontroly podnikateľa ISTROKAPITAL SE 

(Cyperská republika) nad podnikateľom 

ENERGOCHEMICA SE (Praha, Česká republika). 

  

Taktiež schválil, resp. uverejnil správy o schválení 

nasledujúcich šiestich koncentrácií: 

 nadobudnutie nepriamej výlučnej kontroly 

podnikateľom NE Property Coöperatief U.A., (Holandsko) 

nad podnikateľmi AUPARK Piešťany, spol. s.r.o., 

(Bratislava) a AUPARK Piešťany SC, s.r.o., (Bratislava), 

 získanie nepriamej výlučnej kontroly podnikateľom 

Zhongwang International Group Limited (Britské 

Panenské ostrovy) nad podnikateľom Aleris Corporation 

(USA), 

 získanie nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa 

Sandberg Capital, správ. spol., a.s., (Bratislava) nad 

časťou podnikateľa Diligentia R.C., s.r.o., (Bratislava), 

 získanie nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa EP 

Industries, a.s., (Praha, Česká republika) nad 

podnikateľom ELTRA, s.r.o., (Košice), 

 vytvorenie plne funkčného spoločného podniku YTWO 

Limited (Kajmanské ostrovy) spoločne kontrolovaného 

podnikateľmi Flex Ltd (Singapur) a RIB Limited 

(Hongkong), 

 získanie spoločnej kontroly podnikateľa RNDr. Karel 

Matyska, CSc., (Praha 5, Česká republika) a podnikateľa 

Falck SK, a.s., (Bratislava) nad podnikateľom Falck 

Emergency, a. s., (Bratislava), 

 vytvorenie plnofunkčného spoločného podniku SAT 

Spezialbau GmbH (Kolín nad Rýnom, Spolková republika 

Nemecko) podnikateľmi SAT Straßensanierung GmbH 

(Kolín nad Rýnom, Spolková republika Nemecko) a OAT 

Beteiligungs GmbH (Bietigheim, Spolková republika 

Nemecko). 
 

 

 

V uvedených prípadoch schválených koncentrácií úrad,               

po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií, 

dospel k záveru, že posudzované koncentrácie značne 

nenarušia účinnú súťaž na relevantnom trhu, a to najmä 

v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného 

postavenia.   

 

Z prípadov vyberáme: 

 

Zastavenie správneho konania vo veci koncentrácie ACHP 

Levice, a.s., a Poľnoslužby Bebrava, a. s. 

Protimonopolný úrad SR, odbor koncentrácií, dňa                        

27. 09. 2016 zastavil správne konanie začaté dňa 16. 09. 2015 

vo veci koncentrácie, ktorá spočíva v získaní priamej výlučnej 

kontroly podnikateľa ACHP Levice, a.s., so sídlom Podhradie 

31, 934 01 Levice nad podnikateľom Poľnoslužby Bebrava,         

a. s., so sídlom Rybany, 956 36 Rybany. 

 

Úrad posudzoval dopady predmetnej koncentrácie v oblasti 

maloobchodného predaja hnojív prvovýrobcom, 

maloobchodného predaja osív, maloobchodného predaja 

agrochemikálií prvovýrobcom, výroby a predaja kŕmnych 

zmesí prvovýrobcom, nákupu rastlinných komodít                         

od prvovýrobcov a predaja rastlinných komodít 

spracovateľom, a to pre alternatívu geograficky 

vymedzeného trhu Slovenskej republiky,  ako aj                                 

pre alternatívu užšieho priestorového trhu stanoveného           

na základe efektívnej vzdialenosti pre dodávky vyššie 

uvedených tovarov a služieb. 

 

V rámci posúdenia prípadu úrad identifikoval súťažné obavy 

v určitých vymedzených oblastiach a vyzval účastníka 
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konania na predloženie návrhu podmienky a povinnosti 

súvisiacej s podmienkou. 

 

Účastník konania následne informoval úrad o skutočnosti, že 

zanikla existencia jednotlivých úkonov zakladajúcich 

predmetnú koncentráciu a v celom rozsahu zobral späť návrh 

na začatie konania – oznámenie koncentrácie, na základe 

čoho úrad vydal rozhodnutie, že správne konanie číslo 

0033/OK/2015 sa zastavuje.  

  

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 09. 2016. 

 

PMÚ SR schválil koncentráciu spoločného podniku SAT 

Spezialbau GmbH podnikateľov SAT Straßensanierung 

GmbH a OAT Beteiligungs GmbH 

 

Dňa 09. 12. 2016 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, 

odbor koncentrácií (ďalej len ,,úrad“), schválil koncentráciu 

spočívajúcu vo vytvorení plnofunkčného spoločného 

podniku SAT Spezialbau GmbH (ďalej len „spoločný podnik“) 

podnikateľmi SAT Straßensanierung GmbH so sídlom Alfred-

Schütte-Allee 10, 50679 Kolín nad Rýnom, Spolková 

republika Nemecko (ďalej len „SAT“) a OAT Beteiligungs 

GmbH so sídlom Obere Hardt 13, 76467 Bietigheim, 

Spolková republika Nemecko (ďalej len „OAT“). 

 

SAT patrí do ekonomickej skupiny STRABAG, ktorá je                                

na území Slovenskej republiky aktívna prostredníctvom 

viacerých spoločností, ktoré pôsobia predovšetkým v oblasti 

cestného staviteľstva, kanalizácií a  výstavby bytových 

a nebytových stavieb, tiež v oblasti výroby betónu 

a asfaltových zmesí. 

 

OAT  patrí do ekonomickej skupiny spoločnosti 

AT Beteiligungs GmbH & Co. KG, ktorá sa na území Slovenskej 

republiky venuje predovšetkým činnostiam v oblasti 

rekonštrukcie a sanácie mostných objektov, poskytovania 

pružných bitúmenových dilatácií na mostných objektoch, 

tesniacich zálievok trhlín na cestných komunikáciách 

a ďalších plochách a v oblasti tesnenia škár a trhlín 

betónových konštrukcií proti priesakom vody.  

 

Predmetom podnikania spoločného podniku bude rezanie 

a tesnenie škár betónových a asfaltových povrchov za tepla 

a za studena a špičkové technológie v tejto oblasti. Spoločný 

podnik bude svoju podnikateľskú činnosť vykonávať výlučne 

na území Spolkovej republiky Nemecko. 

 

Vychádzajúc z oznámenia, úrad zistil, že v prípade 

predmetnej koncentrácie sú naplnené všetky aspekty 

plnofunkčného spoločného podniku, nakoľko spoločný 

podnik bude vykonávať všetky funkcie samostatného 

ekonomického subjektu.  

 

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií 

dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne 

nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, a to najmä 

v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného 

postavenia alebo v dôsledku koordinácie súťažného 

správania. 

 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 12. 2016. 

 

 

 
 

Odbor kartelov a odbor zneužívania dominantného 

postavenia a vertikálnych dohôd v období od októbra             

do decembra 2016 uverejnili niekoľko správ.  

 
 

PMÚ SR začal správne konania vo veciach možných 

vertikálnych dohôd v súvislosti s predajom motorových 

vozidiel 

V septembri 2016 odbor zneužívania dominantného 

postavenia a vertikálnych dohôd Protimonopolného úradu 

SR začal správne konania vo veciach možných dohôd 

obmedzujúcich súťaž v oblasti poskytovania popredajných 

služieb súvisiacich s predajom motorových vozidiel na území 

Slovenskej republiky. 

  

V danej oblasti úrad začal dve samostatné správne konania. 

Správne konania úrad začal v nadväznosti na vykonané 

prešetrovanie v oblasti poskytovania popredajných služieb 

súvisiacich s predajom motorových vozidiel jednotlivých 

DOHODY OBMEDZUJÚCE SÚŤAŽ 
 

 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIADRUHOSTUPŇOVÉ KONANIA 
 

 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 

 

Medzirezortné pripomienkové konanieSÚŤAŽNÁ 

ADVOKÁCIADRUHOSTUPŇOVÉ KONANIA 
 

 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIADRUHOSTUPŇOVÉ KONANIA 
 

 

NAŠE AKTIVITY 

 

 

KALENDÁR PODUJATÍ PRIPRAVOVANÝCH 

PMÚNAŠE AKTIVITY 



9 Súťažný spravodajca 

SÚŤAŽNÝ SPRAVODAJCA 
4/2016 
 

 

 

značiek. Na základe zhromaždených podkladov úrad 

nadobudol podozrenie, že jednotliví podnikatelia sa mohli 

dopustiť porušenia zákona tým, že uzatvárali vertikálne 

dohody, ktorých obsahom malo byť vyhradenie opráv a 

údržby motorových vozidiel členom autorizovaných sietí. 

Uvedeného konania sa mohli jednotliví podnikatelia dopustiť 

tým, že platnosť záruky mali podmieňovať vykonaním opráv 

a údržby len v opravovniach, ktoré sú súčasťou 

autorizovaných sietí. 

Začatie správneho konania neznamená, že účastníci konaní 

porušili súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým 

môže Protimonopolný úrad SR dospieť v jednotlivých 

rozhodnutiach. Úrad v tejto fáze neposkytuje bližšie 

informácie. 

 

V súvislosti so zákazkou súvisiacou s predstavením loga                     

v rámci slovenského predsedníctva prijal PMÚ podnet a 

žiadosť o preskúmanie zákonnosti konania 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky potvrdil, že                  

v súvislosti so zákazkou súvisiacou s predstavením loga                        

v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej 

únie prijal podnet od Transparency International Slovensko, 

a zároveň prijal žiadosť od Ministerstva zahraničných vecí a 

európskych záležitosti  o preskúmanie zákonnosti konania. 

Na základe toho, úrad požiadal Ministerstvo zahraničných 

vecí a európskych záležitosti o predloženie kompletných 

dokladov a informácií súvisiacich s výberom dodávateľa. 

Úrad posudzuje zákonnosť konania subjektov výhradne                      

v zmysle ustanovení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane 

hospodárskej súťaže. 

 
 

PMÚ SR zastavil správne konanie voči Slovenskej bankovej 

asociácii 

Odbor kartelov Protimonopolného úradu Slovenskej 

republiky dňa 08. 11. 2016 zastavil správne konanie voči 

Slovenskej bankovej asociácii so sídlom Rajská 15/A, 811 08 

Bratislava vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž 

súvisiacej so samoreguláciou členov Slovenskej bankovej 

asociácie spočívajúcej v nevyberaní poplatku za vklad 

v hotovosti na vlastný účet fyzických osôb na území 

Slovenskej republiky. 

  

Úrad zastavil správne konanie, pretože v konaní sa 

nepreukázalo, že účastník konania porušil ustanovenia 

zákona  č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže 

v znení neskorších predpisov.  

  

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 11. 2016.   

 

 

 
 

PMÚ začal správne konanie vo veci možného porušenia 

povinnosti podľa § 22 ods. 2 zákona 

Odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych 

dohôd dňa 29. 09. 2016 začal z vlastného podnetu správne 

konanie vo veci možného porušenia povinnosti upravenej v § 

22 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej 

súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady 

č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky                      

v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,                 

za ktoré je možné uložiť pokutu podľa § 38a ods. 1 písm. a) 

zákona. 

  

V zmysle § 38a ods. 1 písm. a) zákona úrad za porušenie 

povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo 

informácie, za predloženie nepravdivých alebo neúplných 

podkladov alebo informácií, alebo za neumožnenie ich 

preverenia uloží podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá 

nie je podnikateľom, pokutu do 1 % z obratu podľa § 3 ods. 

5 za predchádzajúce účtovné obdobie. 

 

 Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania 

porušil súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku ktorým 

môže Protimonopolný úrad SR dospieť v rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

 

INÉ TYPY SPRÁVNYCH KONANÍ 
 

 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIADRUHOSTUPŇOVÉ KONANIA 
 

 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 

 

Medzirezortné pripomienkové konanieSÚŤAŽNÁ 

ADVOKÁCIADRUHOSTUPŇOVÉ KONANIA 
 

 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIADRUHOSTUPŇOVÉ KONANIA 
 

 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 

 

Medzirezortné pripomienkové konanieSÚŤAŽNÁ 

ADVOKÁCIA 

 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

 

AKTUALITY Z ÚRADUMedzirezortné pripomienkové 
konanieSÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 

 

Medzirezortné pripomienkové konanieSÚŤAŽNÁ 

ADVOKÁCIADRUHOSTUPŇOVÉ KONANIA 
 

 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIADRUHOSTUPŇOVÉ KONANIA 
 

 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/136/20160701#paragraf-3.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/136/20160701#paragraf-3.odsek-5
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NS SR potvrdil rozhodnutia PMÚ SR o nezákonnej dohode 

pri výstavbe diaľnice 

Dňa 02. 11. 2016 Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len 

,,NS SR“) potvrdil závery uvedené v rozhodnutiach 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vo veci 

kartelovej dohody uzatvorenej šiestimi spoločnosťami 

v súvislosti s výstavbou úseku diaľnice (rozhodnutie                             

č. 2006/KH/R/2/116 a rozhodnutie č. 2005/KH/1/1/137). 

  

Spoločnosti MOTA – ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAO, 

S.A., Strabag, a.s., Skanska DS, a.s., Doprastav, a.s., 

Inžinierske stavby, a.s. a BETAMONT, s.r.o., 

porušili  ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže 

a čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tým, že vopred 

koordinovali svoje správanie vo verejnej súťaži                                 

na uskutočnenie prác na výstavbu úseku diaľnice D1 

Mengusovce – Jánovce (úsek km 0,00 – 8,00), za čo im úrad 

udelil v roku 2006 pokutu v celkovej výške takmer                           

45 miliónov eur. 

NS SR potvrdil rozhodnutia PMÚ o karteli pri výstavbe 

diaľnice už v decembri roku 2013, kedy zmenil rozsudok 

Krajského súdu v Bratislave (ďalej len ,,krajský súd“) z roku 

2008, ktorým krajský súd zrušil rozhodnutie úradu, tak, že 

zamietol všetky žaloby stavebných spoločností. Tento 

rozsudok NS SR bol v roku 2015 zrušený Ústavným súdom SR 

na základe ústavných žiadostí podaných stavebnými 

spoločnosťami, a tak NS SR vo veci opätovne konal 

a rozhodol v novembri 2016. 

  

Úrad na základe analýzy zistil, že menované stavebné 

spoločnosti spolupracovali pri tvorbe súťažných cien. 

Predložené súťažné ponuky obsahovali komplex stavebných 

prác ocenených takmer 900 jednotkovými cenami a pomery 

medzi jednotlivými cenami v ponukách uchádzačov 

vykazovali mimoriadne konštantné číselné údaje. Takáto 

výrazná zhoda je neštandardná, nie je možné ju objektívne 

zdôvodniť inak, ako protisúťažnou dohodou účastníkov 

verejnej súťaže, pričom v rámci správneho konania boli 

vylúčené všetky možné alternatívne vysvetlenia takejto 

zhody. 

  

 
 

Protimonopolný úrad má súťažné obavy vyplývajúce                         

z rozdielnej povinnosti odvádzania 8 % z prijatého 

poistného z poistných zmlúv 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v súvislosti                     

so schváleným znením upraveného vládneho návrhu zákona, 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve                 

a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní 

(daňový poriadok) identifikoval súťažné obavy, ktoré 

vyplývajú z rozdielnej povinnosti odvádzania 8 % z prijatého 

poistného z poistenia, vzťahujúc túto povinnosť len                     

na poistné z poistných zmlúv uzavretých po 31. 12. 2016. 

Pôvodný návrh vládneho návrhu znenia bol pozmeňujúcimi 

a doplňujúcimi návrhmi upravený po rokovaniach                           

vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. 

  

Stanovenie povinnosti len na poistné z poistných zmlúv 

uzavretých po 31. 12. 2016 má spôsobilosť negatívne 

ovplyvniť úroveň súťaže na trhu neživotného poistenia. 

Uvedeným by mohlo dôjsť jednak k zastabilizovaniu pozícií 

existujúcich hráčov na trhu a zníženiu ,,mobility“ zákazníkov 

a jednak by to mohlo sťažiť vstup nových hráčov na trh. Úrad 

naviac pristúpil k príprave analýzy, či uvedené nie je súčasne 

v rozpore s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc, pretože by 

mohlo poskytnúť selektívnu výhodu niektorým 

spoločnostiam, nakoľko odvod má spôsobilosť neprimerane 

zvýhodniť podniky, ktoré majú alebo budú mať vyšší podiel 

poistných zmlúv uzavretých pred dátumom 01. 01. 2017. 

  

Úrad vo veci vypracováva analýzu dopadov 

a inicioval komunikáciu s dotknutými subjektmi, ako aj                      

s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. 

Dňa 08. 12. 2016 prezident SR podpísal novelu tohto zákona. 

 

 

 
 

V rámci medzirezortného pripomienkového konania úrad 

pripomienkoval niekoľko návrhov zákonov a iných právnych 

dokumentov.  

 

Z materiálov uvádzame: 

ROZHODNUTIE SÚDU 
 

 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIADRUHOSTUPŇOVÉ KONANIA 
 

 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 

 

Medzirezortné pripomienkové konanieSÚŤAŽNÁ 

ADVOKÁCIADRUHOSTUPŇOVÉ KONANIA 
 

 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIADRUHOSTUPŇOVÉ KONANIA 
 

 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 

 

Medzirezortné pripomienkové konanieSÚŤAŽNÁ 

ADVOKÁCIA 

 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

 

AKTUALITY Z ÚRADUMedzirezortné pripomienkové 
konanieSÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 

 

Medzirezortné pripomienkové konanieSÚŤAŽNÁ 

ADVOKÁCIADRUHOSTUPŇOVÉ KONANIA 
 

 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIADRUHOSTUPŇOVÉ KONANIA 
 

 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 

 

Medzirezortné pripomienkové konanieSÚŤAŽNÁ 

ADVOKÁCIADRUHOSTUPŇOVÉ KONANIA 
 

 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIADRUHOSTUPŇOVÉ KONANIA 
 

 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 

 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 
 

Medzirezortné pripomienkové konanieSÚŤAŽNÁ 

ADVOKÁCIA 

 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

 

AKTUALITY Z ÚRADUMedzirezortné pripomienkové 
konanieSÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 

 

Medzirezortné pripomienkové konanieSÚŤAŽNÁ 

ADVOKÁCIA 

 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

 

AKTUALITY Z ÚRADUMedzirezortné pripomienkové 

konanie 

 

AKTUALITY Z ÚRADU 
 

 

KONFERENCIE A SEMINÁREAKTUALITY Z 

ÚRADUMedzirezortné pripomienkové konanie 

 

AKTUALITY Z ÚRADUMedzirezortné pripomienkové 
konanieSÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 

 

Medzirezortné pripomienkové konanieSÚŤAŽNÁ 

ADVOKÁCIA 

 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

 

AKTUALITY Z ÚRADUMedzirezortné pripomienkové 
konanieSÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 

 

Medzirezortné pripomienkové konanieSÚŤAŽNÁ 

ADVOKÁCIA 

 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

 

AKTUALITY Z ÚRADUMedzirezortné pripomienkové 

konanie 

 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

 

AKTUALITY Z ÚRADUMedzirezortné pripomienkové 

konanie 

 

AKTUALITY Z ÚRADU 
 

 

KONFERENCIE A SEMINÁREAKTUALITY Z 

ÚRADUMedzirezortné pripomienkové konanie 

http://www.antimon.gov.sk/2006khr2116/
http://www.antimon.gov.sk/2006khr2116/
http://www.antimon.gov.sk/2005kh11137/
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K materiálu Návrh na poskytnutie investičnej pomoci                        

pre spoločnosť Hyunnam SK s.r.o., IČO: 47 743 557,                                

na realizáciu investičného zámeru v lokalite Krásno                          

nad Kysucou, okres Čadca (ďalej len ,,návrh“) 

K predmetnému návrhu si úrad uplatnil zásadné 

pripomienky, a to doplnenie, či žiadateľ predložil vyhlásenia, 

že: 

- nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe 

predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola 

poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú 

a nezlučiteľnú s vnútorným trhom a 

- neukončil rovnakú alebo podobnú činnosť v štáte, ktorý 

je zmluvnou stranou Dohody o Európskom 

hospodárskom priestore v období dvoch rokov 

predchádzajúcich podaniu investičného zámeru alebo 

v čase podania investičného zámeru neplánuje ukončiť 

takúto činnosť do dvoch rokov po skončení investičného 

zámeru v dotknutej oblasti. 

V texte časti Výška a intenzita investičnej pomoci odporúčal 

nahradenie výrazu ,,referenčnej sadzby“ výrazom 

,,diskontnej sadzby“. 

 

Odporúčacou pripomienkou úradu bolo zosúladiť dátum 

podania investičného zámeru uvedeného v úvodnej časti 

návrhu s dátumom uvedeným v časti Hodnotenie. 

 
 

K Návrhu majetkového usporiadania obytného súboru 

Krasňany a vysporiadanie finančných vzťahov s mestom 

Žilina (ďalej len ,,návrh“) 

Protimonopolný úrad mal niekoľko odporúčacích 

pripomienok k uvedenému návrhu.  

- Odporúčal, aby navrhované odpustenie časti návratnej 

finančnej výpomoci poskytnutej mestu Žilina bolo 

posúdené aj z hľadiska pravidiel štátnej pomoci 

vzhľadom na to, že bola poskytnutá mestu Žilina                              

na financovanie výstavby obytného súboru Krasňany, 

ktorý slúži ako ubytovacie zariadenie pre zahraničných 

investorov a je predmetom prenájmu, t. j. v súvislosti 

s hospodárskou činnosťou.  

Taktiež uviedol, že je potrebné ex ante posúdiť, či 

v tomto prípade Ministerstvo financií SR koná v súlade 

s princípom súkromného veriteľa a postupuje rovnakým, 

resp. porovnateľným spôsobom, či by za daných 

trhových podmienok súkromný veriteľ napr. predĺžil 

dobu splácania finančnej výpomoci, resp. upravil 

podmienky jej splácania alebo rovnako ako orgán 

verejnej správy odpustil časť návratnej finančnej 

výpomoci za porovnateľných podmienok. V tejto 

súvislosti úrad uviedol časť 4.2 dokumentu ,,Oznámenie 

Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 

ods. 1 ZFEÚ“ (ďalej len ,,oznámenie Komisie“). 

V prípade, že sa nepreukáže súlad s princípom 

súkromného veriteľa, odpustenie návratnej finančnej 

výpomoci v sume 3 111 881,54 eur môže predstavovať 

štátnu pomoc a bude potrebné posúdiť jej súlad 

s pravidlami štátnej pomoci. 

- Z hľadiska pravidiel štátnej pomoci, a to z hľadiska 

princípu súkromného investora v trhovom hospodárstve 

je potrebné posúdiť navrhované zvýšenie základného 

imania spoločnosti MH Invest II, s.r.o. Na stanovenie 

toho, či investícia verejného subjektu (najmä                                  

pri kapitálových investíciách) predstavuje štátnu pomoc, 

je potrebné posúdiť, či by súkromný investor 

porovnateľnej veľkosti pôsobiaci v bežných 

podmienkach trhového hospodárstva mohol mať záujem 

uskutočniť za podobných podmienok predmetnú 

investíciu.  

V prípade nepreukázania súladu s princípom 

súkromného investora v trhovom hospodárstve, 

zvýšenie základného imania spoločnosti môže 

predstavovať štátnu pomoc a bude potrebné posúdiť 

jeho súlad s pravidlami štátnej pomoci.   

- PMÚ odporúčal doplniť vyhodnotenie princípu 

súkromného veriteľa v súvislosti s návrhom                                        

na odpustenie časti návratnej finančnej výpomoci mestu 

Žilina, ako aj vyhodnotenie princípu súkromného 

investora v trhovom hospodárstve v súvislosti s návrhom 

na zvýšenie základného imania spoločnosti MH Invest II, 

s.r.o., tak, aby z materiálu jednoznačne vyplývalo, či 

predmetné opatrenia podliehajú pravidlám štátnej 

pomoci a ak áno, ako bude zabezpečený ich súlad 

s pravidlami štátnej pomoci.  
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K materiálu Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu                                   

pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú pravidlá fungovania vnútorného trhu s plynom 

v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z. 

K predmetnému materiálu mal úrad niekoľko odporúčacích 

pripomienok.  

V dôvodovej správe odporúčal podrobnejšie uviesť účel 

a podstatu navrhovaných zmien. Z uvedeného nie sú zrejmé 

ani spôsob a ani problémy, aké by sa mali týmito zmenami 

odstrániť. 

Vo vzťahu k uvedenej pripomienke úrad poukázal                                 

na absenciu odôvodnenia najmä v súvislosti s § 3 ods. 1 

návrhom vyhlášky, kedy sa prístup do sústavy uskutočňuje aj 

na základe zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy. Nie je 

zrejmé ani to, prečo sa pristupuje k takémuto rozšíreniu 

pojmu ,,prístup do sústavy“. Taktiež by bolo vhodné 

konkrétne vysvetliť aké problémy v tejto oblasti vznikali, 

resp. prečo k takejto úprave sa pristupuje a ako                                          

sa prostredníctvom predmetného návrhu odstránia 

problémy z aplikačnej praxe. PMÚ ďalej upozornil na rozpor 

medzi navrhovaným ustanovením vyhlášky a dôvodovou 

správou, a to vzhľadom na znenie vyhlášky: ,,prístup                            

do sústavy sa uskutočňuje...“, pričom v dôvodovej správe je 

uvedené: ,,...umožní prístup výrobcom elektriny do sústavy                                         

aj na základe zmluvy o pripojení do sústavy“. Ustanovením 

návrhu vyhlášky sa predpokladá, že prístup do sústavy je 

zabezpečený aj zmluvou o pripojení, pričom dôvodová 

správa hovorí o možnosti prístupu, čo dáva dispozitívnu 

možnosť výberu rôznych alternatív pre výrobcov elektriny. 

 
 

K Informácii o transpozičnom deficite a harmonograme 

jeho odstránenia 

Úrad pripomienkoval časť III. bodu 3 uvedeného materiálu,     

t. j. opatrenia potrebné pre transpozíciu Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ z 26. 

novembra 2014 o určitých pravidlách upravujúcich žaloby 

podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej 

v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže 

členských štátov a Európskej únie, ktorej transpozičná lehota 

je do 27. 12. 2016 a spolugestorom je Protimonopolný úrad 

SR. 

Úrad uviedol, že návrh zákona o niektorých pravidlách 

uplatňovania nárokov na náhradu škody vzniknutej 

porušením práva hospodárskej súťaže, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej 

súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej 

rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky 

v znení neskorších predpisov, ktorým sa do vnútroštátneho 

práva transponuje uvedená smernica sa nachádza                                  

na rokovaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.     

 

 
 

 Prezident SR vymenoval predsedu PMÚ SR 

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dňa 09. 11. 2016 

vymenoval JUDr. Tibora Menyharta do funkcie predsedu 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky na druhé 

päťročné funkčné obdobie, ktoré sa začalo dňa 10. 11. 2016. 

 

 

 
 

 

 Merger Working Group 

12. októbra 2016, počas slovenského predsedníctva v  Rade 

Európskej únie, Protimonopolný úrad usporiadal stretnutie 

pracovnej skupiny pre koncentrácie v EÚ, v rámci Európskej 

hospodárskej siete pre hospodársku súťaž, s  názvom Merger 

Working Group.   

 

 Bratislavské právnické fórum 2016 

Protimonopolný úrad SR sa stal partnerom medzinárodnej 

konferencie Bratislavské právnické fórum 2016, ktorá sa           

pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky 

uskutočnila v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave v dňoch 21. a 22. októbra tohto 

roka. 

 

AKTUÁLNE Z ÚRADU 
 

 

KONFERENCIE A SEMINÁREAKTUALITY Z ÚRADU 
 

 

KONFERENCIE A SEMINÁRE 
 

 

AKTUALITY Z EURÓPSKEJ KOMISIE A INÝCH 

SÚŤAŽNÝCH ÚRADOVKONFERENCIE A 

SEMINÁREAKTUALITY Z ÚRADU 
 

 

KONFERENCIE A SEMINÁREAKTUALITY Z ÚRADU 
 

 

KONFERENCIE A SEMINÁRE 
 

 

AKTUALITY Z EURÓPSKEJ KOMISIE A INÝCH 

SÚŤAŽNÝCH ÚRADOVKONFERENCIE A 

SEMINÁRE 
 

 

AKTUALITY Z EURÓPSKEJ KOMISIE A INÝCH 

SÚŤAŽNÝCH ÚRADOVKONFERENCIE A 

SEMINÁRE 
 

 

AKTUALITY Z EURÓPSKEJ KOMISIE A INÝCH 

Ďalšie konferencie a semináre 

AKTUALITY Z ÚRADUMedzirezortné pripomienkové 

konanie 

 

AKTUALITY Z ÚRADU 
 

 

KONFERENCIE A SEMINÁREAKTUALITY Z 

ÚRADUMedzirezortné pripomienkové konanie 

 

AKTUALITY Z ÚRADUMedzirezortné pripomienkové 

konanie 

 

AKTUALITY Z ÚRADU 
 

 

KONFERENCIE A SEMINÁREAKTUALITY Z ÚRADU 
 

 

KONFERENCIE A SEMINÁRE 
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Hlavným cieľom konferencie bolo prepojiť právnu vedu a 

prax, nastoliť aktuálne otázky a problémy práva Európskej 

únie a vytvoriť priestor pre vedeckú diskusiu.                                          

V súlade s týmto zámerom bolo konferencia 

rozdelená na plenárne zasadnutie a paralelné rokovanie                 

v tematicky zameraných sekciách, v ktorých sa pozornosť 

venovala aktuálnym otázkam a problémom moderného 

slovenského, európskeho aj medzinárodného práva. 

 

V rámci niekoľkých sekcií tohto podujatia vystúpili                              

aj odborníci z Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.  

 

Bližšie informácie o konferencii sú dostupné                                         

na http://www.lawconference.sk/CMS/index.php/sk/.  

 

V deň pred konferenciou sa pri príležitosti 95. výročia prvej 

prednášky na pôde univerzity uskutočnilo Slávnostné 

zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty, na ktorom ocenili okrem 

iných aj predsedu PMÚ. Vedenie univerzity sa rozhodlo 

udeliť mu Pamätnú medailu Právnickej fakulty ako 

poďakovanie za dlhoročnú podporu a spoluprácu,                             

čo považuje za ocenenie práce celého Protimonopolného 

úradu SR. 

 

 

 

 Svätomartinská konferencia 2016 

Na 10. ročníku Svätomartinskej konferencie organizovanej 

Úřadom pro ochranu hospodářské soutěže v Brne 9. a 10. 11.  

tohto roka diskutovali o najnovších udalostiach v oblasti 

súťažnej politiky experti na súťažné právo z verejnej 

i súkromnej sféry.  

 

Na konferencii výsledky práce Protimonopolného úradu SR 

prezentoval podpredseda úradu Boris Gregor. 

 

Viac o uvedenej konferencii si môžete nájsť na: 

http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/konference-a-

seminare/uskutecnene-akce/svatomartinska-konference-

2016.html.  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 
 

EK schválila Microsoftu kúpu LinkedIn 

Európska komisia dňa 6. 12. 2016 schválila prevzatie 

profesijnej sociálnej siete LinkedIn technologickou 

spoločnosťou Microsoft. Toto rozhodnutie Komisie je 

podmienené dodržiavaním určitých záväzkov počas 

obdobia piatich rokov s cieľom ochrániť hospodársku súťaž 

medzi profesijnými sociálnymi sieťami v Európe.  

Komisia mala obavy, že Microsoft by mohol využiť silné 

postavenie na trhu s operačnými systémami pre osobné 

počítače, aby podporil pozíciu LinkedIn medzi profesijnými 

sociálnymi sieťami. Záväzky preto zahŕňajú napríklad to, že 

výrobcovia počítačov a ich distribútori by mali mať 

možnosť neinštalovať LinkedIn do operačného systému 

Windows a ak by sa ho výrobcovia a distribútori rozhodli 

vopred nainštalovať, užívatelia by mali mať možnosť 

odstrániť túto sieť z operačného systému.  

Po prijatí záväzkov Komisia dospela k záveru, že uvedená 

transakcia nevyvoláva súťažné obavy. 

Podrobnejšie o vyšetrovaní a záväzkoch sa dočítate na: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

4284_en.htm.  

 

AKTUALITY Z EURÓPSKEJ KOMISIE A INÝCH SÚŤAŽNÝCH ÚRADOV 

 

AKTUALITY Z EURÓPSKEJ KOMISIE A INÝCH SÚŤAŽNÝCH ÚRADOV 
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http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/konference-a-seminare/uskutecnene-akce/svatomartinska-konference-2016.html
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/konference-a-seminare/uskutecnene-akce/svatomartinska-konference-2016.html
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EK ukončila vyšetrovania kartelu bánk  

Dňa 7. 12. 2016 Európska komisia pokutovala celkovou 

sumou takmer 500 miliónov eur tri banky - Crédit Agricole, 

HSBC a JPMorgan Chase, a zároveň ukončila vyšetrovanie 

tzv. Euribor kartelu siedmich bánk. Menované banky sa 

počas obdobia rokov 2005 až 2006 spolu s ďalšími štyrmi 

bankami dopustili protisúťažného konania tým, že 

manipulovali finančné kontrakty spojené s úrokovou 

sadzbou Euribor. V rámci tohto prípadu udelila Komisia 

pokuty vyše 1 mld. eur ešte v decembri 2013 bankám, 

ktoré priznali pochybenia a akceptovali urovnanie sa.  

V tejto súvislosti komisárka Margrethe Vestager vyhlásila, 

že ,,banky musia rovnako ako ktorékoľvek iné firmy 

dodržiavať pravidlá hospodárskej súťaže EÚ“. Celé 

vyhlásenie je dostupné na: http://europa.eu/rapid/press-

release_STATEMENT-16-4307_en.htm. 

 

Za predraženie lieku zaplatia rekordnú pokutu 

Historicky najvyššiu pokutu za porušenie pravidiel 

hospodárskej súťaže uložil britský protimonopolný úrad 

Competition and Markets Authority americkému 

farmaceutickému producentovi Pfizer (vo výške viac ako 

100 miliónov eur) a distribučnej spoločnosti Flynn Pharma 

(vyše 6 miliónov eur). Podľa zistení úradu zneužili 

dominantné postavenie účtovaním nadmerne vysokých a 

neprimeraných cien lieku proti epilepsii. Úrad im taktiež 

nariadil zníženie týchto cien.  

Viac si prečítate na: 

https://www.gov.uk/government/news/cma-fines-pfizer-

and-flynn-90-million-for-drug-price-hike-to-nhs.  

 
 
 

Medicínsky producent uplatňoval protisúťažnú taktiku 

Komisia v Číne rozhodla, že Medtronic, americká firma 

predávajúca v Číne lekárske zariadenia i zdravotnícke 

pomôcky, najneskôr v roku 2014 uzatvorila nezákonné 

dohody o cenách s distribútormi a miestnymi partnermi a 

tieto ich vertikálne dohody ovplyvňovali predajné ceny                   

pre nemocnice. Za určovanie cien pre ďalší predaj,                    

tzv. resale price maintenance, bola producentovi uložená 

pokuta vo výške 16 miliónov eur.  

Ďalšie informácie si môžete prečítať na webovej stránke 

http://globalcompetitionreview.com/article/1078460/chi

na-punishes-medtronic-for-resale-price-maintenance.  

 
 

Čistá energia pre všetkých Európanov 

30. 11. 2016 predložila Európska komisia balík opatrení            

na udržanie konkurencieschopnosti Európskej únie v čase, 

keď prechod na čistú energiu mení globálne energetické 

trhy. Návrhy predložené Komisiou v rámci iniciatívy „Čistá 

energia pre všetkých Európanov“ majú dokázať, že 

prechod na čistú energiu je odvetvím, ktoré bude                            

v budúcnosti rásť a do ktorého sa oplatí investovať. Balík 

obsahuje opatrenia na podporu verejných a súkromných 

investícií, na posilnenie konkurencieschopnosti EÚ                         

v oblasti priemyslu a na zmiernenie spoločenského dosahu 

prechodu k čistej energii.  

Viac o návrhu nájdete na http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-16-4009_en.htm.  

 

Svetoznámi producenti batérií sa zapojili do kartelu  

12. 12. 2016 Európska komisia  uviedla, že firmy Sony, 

Panasonic, Sanyo a Samsung SDI porušili pravidlá 

hospodárskej súťaže EÚ koordinovaním, resp. zvyšovaním 

cien a výmenou citlivých obchodných informácií 

v súvislosti s nabíjateľnými lítium-iónovými batériami 

používanými napr. v prenosných počítačoch, mobilných 

telefónoch, čím sa vyhli konkurenčnému boju. Za kartel 

trvajúci od februára 2004 do novembra 2007 Európska 

komisia odpustila pokutu firme Samsung SDI, pretože 

odhalila existenciu kartelovej dohody. Zvyšné tri firmy 

následne svoju účasť na karteli priznali a dohodli sa                          

na urovnaní tohto prípadu. Tie zaplatia 166 miliónov eur. 

Toto rozhodnutie vysiela podľa komisárky                                               

pre hospodársku súťaž tiež dôležitý signál, že v prípade                       

ak európskych spotrebiteľov ovplyvní kartel, Komisia                          

to preskúma, aj keď protisúťažná dohoda bola uzatvorená 

mimo územia Európy.   

Viac si môžete prečítať na webovej stránke EK: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-

4356_en.htm. 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-4307_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-4307_en.htm
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