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Vážení čitatelia, 

v prvom tohtoročnom vydaní Súťažného spravodajcu 

informujeme o aktivitách Protimonopolného úradu 

Slovenskej republiky, ako aj zahraničných súťažných 

orgánov počas prvých troch mesiacov roku 2014. Dočítate 

sa o schválených koncentráciách a neohlásených 

inšpekciách. Viac sa dozviete o účasti odborníkov z úradu 

na domácich a zahraničných konferenciách. V aktuálnom 

čísle vás tiež pozývame na druhý ročník konferencie 

Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom 

práve, ktorá sa uskutoční 14. mája 2014 na pôde 

Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.  

Všetky aktuality môžete priebežne sledovať aj na Twitter-i 

na @PMUSR_tweetuje. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

V prvom štvrťroku schválil Protimonopolný úrad SR 

(„úrad“) nasledujúce koncentrácie:  

 

 LPP spółka akcyjna a KOBA, a.s., 

 Ing. Michal Holík a Dr. Stephana Fanderl nad 

AHOLD Retail Slovakia, k.s., 

 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 

 Zhuzhou Times New Material Technology Co., Ltd. 

a ZF Friedrichshafen AG, 

 PENTA INVESTMENTS LIMITED NaP Holding. 

 

Ing. Michal Holík, Dr. Stephan Fanderl a AHOLD 

Retail Slovakia, k.s 

 

Úrad schválil dňa 29.01.2014 koncentráciu spočívajúcu      

v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Ing. 

Michala Holíka a Dr. Stephana Fanderl nad podnikom 

podnikateľa AHOLD Retail Slovakia, k.s. so sídlom Ivánska 

cesta 12, Bratislava („AHOLD“). 

 

 

Ing. Michal Holík spoločne s Dr. Stephanom Fanderl pred  

koncentráciou nepriamo kontrolovali spoločnosť TERNO,  

 

 

 

spoločnosť Diligentia R.C. a niekoľko ďalších spoločností. 

Obe uvedené spoločnosti vykonávajú ako svoju hlavnú 

hospodársku činnosť maloobchod s potravinami a 

nepotravinárskym tovarom dennej spotreby, pričom 

Diligentia R.C. ju vykonáva prostredníctvom 

maloobchodných predajní Moja Samoška. V čase 

oznámenia koncentrácie bolo v prevádzke 25 

maloobchodných predajní („predajne“) TERNO a 67 

predajní Moja Samoška.  

 

Spoločnosť AHOLD pôsobí v oblasti predaja každodenného 

spotrebného tovaru prostredníctvom siete predajní 

Hypernova a Albert s počtom 24 predajní po celom území 

SR. 

 

Pre identifikáciu relevantných trhov a následného 

zhodnotenia dopadov koncentrácie na hospodársku súťaž 

oslovil úrad vybraných podnikateľov pôsobiacich v oblasti 

maloobchodného predaja každodenného spotrebného 

tovaru, a to podnikateľov Billa, Tesco Stores SR, Kaufland, 

Lidl, Retail Value Stores - Carrefour, CBA, CBA Market a 

COOP Jednota Dunajská Streda. Úrad taktiež vychádzal      

z informácií predložených v rámci konania o koncentrácii 

„SK Terno/Samoška“, nakoľko išlo o koncentráciu                 

v obdobnej oblasti posudzovanú pred niekoľkými 
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mesiacmi a v oboch prípadoch išlo o rovnakých 

oznamovateľov.  

 

Pri posudzovaní koncentrácie sa úrad zameral na oblasť 

predaja každodenného spotrebného tovaru                          

v maloobchodných predajniach rôzneho formátu. 

Jednotlivé typy predajní vykazujú značné odlišnosti. 

Rozdiely v tomto prípade sú jednoznačné medzi 

hypermarketmi Hypernova a menšími predajňami typu 

Moja Samoška. Predajne TERNO a Albert, pokiaľ ide o 

veľkosť predajnej plochy, ako aj počet položiek 

sortimentu, majú rôznu skladbu formátov predajní, 

pričom niektoré sa približujú menším predajniam typu 

Moja Samoška a niektoré sú skôr stredného formátu. Pre 

potreby konania však nebolo potrebné presne definovať 

relevantný trh a úrad nechal otázku jeho presného 

vymedzenia otvorenú. 

 

V prípade maloobchodného predaja každodenného 

spotrebného tovaru, vychádzajúc z predošlej rozhodovacej 

praxe úradu, praxe Európskej komisie, resp. iných 

súťažných orgánov, ako aj z pohľadu spotrebiteľa 

(konečného zákazníka) sa trhy vymedzujú z priestorového 

hľadiska lokálne, určitou spádovou oblasťou jednotlivých 

predajní. 

 

Úrad zistil, že k prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie, 

t.j. ich predajní Terno, Moja Samoška na jednej strane a 

Albert a Hypernova na druhej strane, dochádza v 

Bratislave, Trenčíne a Pezinku. Pri posudzovaní dopadov 

predmetnej koncentrácie na hospodársku súťaž, úrad 

vychádzal z možných alternatív vymedzenia spádových 

oblastí v týchto mestách, pričom alternatívy spádových 

oblastí (t.j. vzdialenosť z ktorej typický zákazník za 

nákupom dochádza) vymedzil na základe informácií 

predložených podnikateľmi prevádzkujúcimi 

maloobchodný predaj každodenného spotrebného tovaru 

v predchádzajúcom správnom konaní. Z prieskumu úrad 

zistil, že spádové oblasti sa odlišujú pre rôzne typy 

maloobchodných predajných formátov. Na základe 

prieskumu vymedzil spádové oblasti pešou dostupnosťou 

10 minút (cca do 1 km) a 5 minút jazdy autom (cca 4 km) 

pre predajne do cca 400 m2 v Bratislave a Trenčíne a pre 

predajne nad cca 400 m2 spádové oblasti 20 minút jazdy 

autom (cca 20 – 30 km) a 10 minút jazdy autom (do 10 

km) v mestách Bratislava, Pezinok a Trenčín. 

 

Úrad skúmal, či vo vymedzených spádových oblastiach 

existuje pre spotrebiteľa alternatívna voľba inej predajne, 

teda, či v danej oblasti existujú ďalší maloobchodní 

predajcovia každodenného spotrebného tovaru a aký je 

ich charakter. Zobral pritom do úvahy aj skutočnosť, že 

maloobchodné predajne väčšieho formátu predstavujú 

účinnú konkurenciu maloobchodným predajniam 

menšieho formátu, čo však opačne neplatí. 

 

Pre väčšinu spádových oblastí v rámci daných troch miest 

bolo zistené pre všetky typy predajných formátov, že k 

prekrytiu aktivít účastníkov koncentrácie síce dochádza, 

ale zároveň sa potvrdilo, že v daných lokalitách existuje aj 

dostatočný počet konkurenčných maloobchodných 

predajní (viac ako traja hráči z rôznych ekonomických 

skupín), pričom konkurenčné predajne patria do sietí 

silných nielen slovenských, ale aj nadnárodných hráčov 

(Billa, Tesco, Kaufland/Lidl). 

 

V prípade menších formátov predajní (cca do 400 m2) úrad 

preskúmal hlbšie spádové oblasti určitých predajní v 

Bratislave, kde dochádza k prekrytiu aktivít účastníkov 

koncentrácie a zároveň tu bola identifikovaná existencia 

troch alebo menej ako troch konkurenčných podnikateľov. 

Úrad tu zobral do úvahy, okrem iného, najmä existenciu aj 

ďalších predajní v danej konkrétnej spádovej oblasti, ktoré 

síce nepatria do sietí veľkých predajní typu Tesco, Billa 

atď., ide však o štandardné predajne porovnateľné s 

predajňami účastníkov koncentrácie, ako aj existenciu 

ďalších predajní v tesnej blízkosti spádových oblastí. 

 

Úrad po vyhodnotení všetkých podkladov a informácií 

dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne 

nenaruší účinnú súťaž na príslušných relevantných trhoch, 

najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia 

dominantného postavenia, preto koncentráciu schválil. 

 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2014. 
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Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

 

Úrad schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní kontroly 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky („MH 

SR“), nad podnikom podnikateľa Slovenský plynárenský 

priemysel, a.s. („SPP“) a nad podnikateľmi, ktorých tento 

podnikateľ v rámci novej reorganizácie bude kontrolovať 

(Nadácia SPP, Ekofond, n.f., SPP CNG, s.r.o. a SPP CZ, a.s.). 

 

Koncentrácia uvedených podnikateľov sa má uskutočniť 

na základe Rámcovej zmluvy, ktorá bola uzatvorená v 

kontexte plánovanej reorganizácie skupiny spoločnosti 

SPP schválenej vládou SR. V zmysle novej reorganizácie 

SPP budú začlenené pod túto spoločnosť Nadácia SPP, 

Ekofond, n.f., SPP CNG, s.r.o. a eventuálne aj SPP CZ, a.s. 

Ostatné spoločnosti, v ktorých aktuálne vlastní SPP podiel 

na základnom imaní, nie sú predmetom nadobudnutia 

kontroly zo strany MH SR. Majetkové účasti v týchto 

spoločnostiach budú v rámci reorganizácie vložené do 

spoločnosti SPP Infrastructure, a.s., ktorá bude od SPP 

odčlenená a v ktorej MH SR nebude mať po transakcii 

kontrolu. 

 

MH SR je ústredný orgán štátnej správy, ktorý riadi a za 

ktorého činnosť zodpovedá príslušný minister. MH SR ako 

také samostatne nevykonáva podnikateľské činnosti. Na 

relevantných trhoch pôsobí prostredníctvom veľkého 

množstva podnikateľov, ktorých kontroluje priamo alebo 

nepriamo. 

 

Hlavným predmetom činnosti SPP je dodávka plynu, 

pričom SPP od r. 2012 podniká aj v oblasti dodávky 

elektriny. 

 

V prípade posudzovanej koncentrácie skúmal úrad jej 

vplyv na súťažné podmienky predovšetkým tam, kde sa 

činnosti MH SR aktuálne alebo potenciálne prekrývajú s 

činnosťami spoločnosti SPP. Ide predovšetkým o činnosti 

spoločností Západoslovenská energetika, a.s. („ZSE“) a 

Východoslovenská energetika a.s. („VSE“). 

 

Úrad posudzoval horizontálne ako aj vertikálne účinky 

koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže a taktiež 

možnú koordináciu predmetných podnikateľov v 

nasledujúcich oblastiach:  

 

 veľkoobchodné dodávky zemného plynu, 

 maloobchodné dodávky zemného plynu koncovým 

odberateľom, 

 výroba a veľkoobchodné dodávky elektrickej 

energie, 

 maloobchodné dodávky elektrickej energie 

koncovým odberateľom. 

 

Po vyhodnotení všetkých dostupných podkladov a 

informácií úrad vyhodnotil, že v dôsledku predmetnej 

koncentrácie nedôjde k značnému narušeniu účinnej 

súťaže a koncentráciu schválil. 

 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.02.2014. 

 

PENTA INVESTMENTS LIMITED a NaP Holding 

 

Úrad schválil dňa 05.03.2014 koncentráciu spočívajúcu v 

získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa PENTA 

INVESTMENTS LIMITED („PIL“) nad podnikom podnikateľa 

NaP Holding. Úrad dospel k záveru, že koncentrácia 

značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä 

v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného 

postavenia podnikateľa PIL. 

 

PIL koncentráciou získava kontrolu nad všeobecnými 

nemocnicami v mestách Žiar nad Hronom (s prevádzkami 

v Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici, Kremnici a 

Žarnovici) a Rimavská Sobota. Úrad identifikoval, že PIL a 

NaP Holding vykonávajú činnosti v nasledujúcich 

segmentoch zdravotníctva: 

 

 ústavná zdravotná starostlivosť (ÚZS), 

 ambulantná zdravotná starostlivosť (AZS), 

 služby spoločných vyšetrovacích a liečebných 

zložiek (SVaLZ), 

 lekárenská starostlivosť (LS) – tu pôsobí len 

podnikateľ PIL, 

 pracovná zdravotná starostlivosť (PZS), 

 dopravná zdravotná starostlivosť (DZS). 
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Okrem PZS sú všetky segmenty uhrádzané najmä z 

povinného verejného zdravotného poistenia. PIL pôsobí 

tiež v oblasti poskytovania povinného verejného 

zdravotného poistenia prostredníctvom zdravotnej 

poisťovne DÔVERA.  

 

Úrad posudzoval vplyv koncentrácie na hospodársku súťaž 

z hľadiska horizontálneho aj vertikálneho. V rámci 

horizontálneho posúdenia úrad zisťoval prekrytie 

pôsobenia zdravotníckych zariadení PIL a NaP Holding. V 

oblasti ÚZS s AZS pri identifikácii územného pôsobenia 

jednotlivých zdravotníckych zariadení vychádzal hlavne z 

údajov o migrácii pacientov, t.j. dát ohľadne počtu 

pacientov a sumy platieb za pacientov v rámci jednotlivých 

sledovaných nemocníc/ambulancií. V rámci vertikálneho 

posúdenia úrad zisťoval, či by príslušné zdravotnícke 

zariadenia PIL po koncentrácii mohli vyžadovať 

výhodnejšie zmluvné podmienky od zdravotných poisťovní 

a na druhej strane, či by zdravotná poisťovňa DÔVERA 

mohla vylúčiť alebo obmedziť súťaž vo vzťahu ku 

konkurentom zdravotníckych zariadení PIL 

prostredníctvom nezazmluvnenia určitých zariadení alebo 

poskytovania horších zmluvných podmienok. Úrad v rámci 

uvedeného vyhodnocoval, nakoľko by boli prípadné 

negatívne dopady reálne, a teda, či je vôbec možné, aby sa 

účastníci koncentrácie správali uvedeným spôsobom, či a 

nakoľko sú motivovaní sa tak správať a či by takéto 

prípadné správanie mohlo mať negatívny dopad na 

hospodársku súťaž. 

 

Pri posudzovaní koncentrácie úrad zobral do úvahy aj 

špecifiká poskytovania a nákupu zdravotnej starostlivosti 

dané najmä charakterom dojednávania zmluvných 

vzťahov a existujúcou reguláciou v tejto oblasti.  

 

Ústavná zdravotná starostlivosť 

 

ÚZS poskytujú nemocnice (všeobecné alebo 

špecializované), ďalej aj liečebne, hospice, domy 

ošetrovateľskej služby, prírodné liečebné kúpele, kúpeľné 

liečebne a zariadenia biomedicínskeho výskumu, a to 

osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje nepretržité 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. 

Charakter poskytovanej zdravotnej starostlivosti je u 

jednotlivých poskytovateľov ÚZS rôzny. 

V oblasti poskytovania ÚZS úrad posudzoval prekrytie 

aktivít PIL a NaP Holding a postavenie PIL po koncentrácii:  

 

 z hľadiska nemocníc ako celkov a 

 z hľadiska poskytovania jednotlivých odborností 

ÚZS. 

 

na priestorových relevantných trhoch, ktoré úrad 

identifikoval na základe analýzy migrácie pacientov z 

príslušných okresov vo vzťahu k okresom, kde sa 

nemocnice nadobúdané PIL nachádzajú. 

 

V oblasti poskytovania ÚZS sa činnosti PIL a NaP Holding 

prekrývajú len z hľadiska niektorých odborností a len 

minimálne, a teda koncentrácia nemá negatívne dôsledky 

na hospodársku súťaž z hľadiska horizontálneho 

posúdenia. 

 

Z hľadiska vertikálneho úrad zistil, že nemocnice PIL po 

koncentrácii vo vzťahu so zdravotnými poisťovňami 

zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní dostupnej 

ÚZS, avšak výdavky jednotlivých zdravotných poisťovní na 

ÚZS poskytovanú nemocnicami PIL (vrátane nemocníc 

získaných koncentráciou) predstavujú len malú časť ich 

výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Zároveň vzhľadom na 

to, že nebol preukázaný vplyv koncentrácie z hľadiska 

vytláčania konkurentov nemocníc nadobúdaných PIL 

prostredníctvom DÔVERY, koncentrácia v oblasti 

poskytovania ÚZS nemá negatívne dôsledky ani z 

vertikálneho hľadiska. 

 

Ambulantná zdravotná starostlivosť 

 

AZS je poskytovaná všeobecnými a špecializovanými 

lekármi, ktorí môžu pôsobiť v rámci nemocničnej 

polikliniky, samostatnej polikliniky alebo majú samostatnú 

ambulanciu a to osobe, ktorej zdravotný stav si 

nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. 

 

V tomto prípade nebolo potrebné osobitne sa zaoberať 

vplyvom koncentrácie na AZS poskytovanú všeobecnými 

lekármi, rovnako ako lekármi v odbornostiach gynekológia 

a stomatológia. Úrad sa zameral na špecializovanú AZS (t.j. 

napríklad odbornosti ako oftalmológia, infektológia, 
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vnútorné lekárstvo, ortopédia a ďalšie). Pri určovaní 

priestorovej dimenzie relevantných trhov v rámci 

špecializovanej AZS úrad za východisko považoval okres, a 

to z dôvodu, že špecializovaní lekári zväčša pôsobia v 

okresnom meste a pacienti z daného okresu dochádzajú 

za zdravotnou starostlivosťou hlavne do okresného mesta. 

 

V oblasti poskytovania AZS úrad analyzoval hlavne tie 

odbornosti, v ktorých PIL bude po koncentrácii na 

príslušnom priestorovom relevantnom trhu jediným 

poskytovateľom, pričom išlo o niektoré odbornosti v rámci 

špecializovanej AZS. 

 

Z hľadiska horizontálneho prekrytia bolo zistené, že 

koncentráciou nedochádza k významnejšiemu prekrytiu 

aktivít účastníkov koncentrácie. 

 

Úrad analyzoval koncentráciu v oblasti poskytovania AZS 

aj z vertikálneho hľadiska, pričom zohľadnil skutočnosť, že 

pre AZS v rámci dojednávania podmienok medzi 

zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi AZS majú väčší 

vplyv združenia a asociácie, ktoré vstupujú do rokovaní o 

cenách a zmluvných podmienkach. Rovnako bolo zistené, 

že výdavky jednotlivých zdravotných poisťovní na AZS 

zdravotníckymi zariadeniami, ktoré bude PIL po 

koncentrácii kontrolovať, predstavujú zanedbateľnú časť 

ich výdavkov na zdravotnú starostlivosť a nebol tiež 

preukázaný negatívny dopad koncentrácie z hľadiska 

vytláčania konkurentov PIL v tejto oblasti. Na základe 

uvedených skutočností úrad dospel k záveru, že 

koncentrácia v oblasti poskytovania AZS nemá negatívne 

dôsledky ani z hľadiska vertikálneho posúdenia. 

 

Služby spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 

 

V zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných 

zložiek sa zabezpečujú a vykonávajú vyšetrenia, rozbory a 

skúšky v súvislosti s poskytovanou ambulantnou 

zdravotnou starostlivosťou alebo ústavnou zdravotnou 

starostlivosťou. 

 

PIL a NaP Holding, prostredníctvom nimi kontrolovaných 

podnikateľov v oblasti poskytovania laboratórnych služieb 

SVaLZ pôsobia nasledovne: 

 

 skupina podnikateľa PIL prostredníctvom Mestskej 

polikliniky Sereď a Železničnej nemocnice a 

polikliniky Bratislava, 

 skupina podnikateľa NaP Holding prostredníctvom 

Nemocnice Rimavská a Nemocnice Žiar nad 

Hronom – prevádzka Žiar nad Hronom a 

prevádzka Banská Štiavnica. 

 

V oblasti poskytovania laboratórnych služieb SVaLZ bolo 

identifikované horizontálne prekrytie aktivít PIL a NaP 

Holding len v odbore biochémia. V odbornosti biochémia 

je možné z hľadiska požiadaviek odberateľov služieb SVaLZ 

na rýchlosť dodania výsledku členiť laboratórne vyšetrenia 

na (1) urgentné, tzv. statimové vyšetrenia, pri ktorých 

poskytovateľ ÚZS (prípadne aj poskytovateľ AZS) požaduje 

dodať výsledok vyšetrenia do 1, maximálne do 2 hodín od 

odovzdania biologickej vzorky na vyšetrenie a (2) rutinné 

(nestatimové) vyšetrenia. V tejto odbornosti úrad zistil, že 

sa poskytovanie predmetných laboratórnych vyšetrení 

(statimových aj nestatimových) podnikateľov PIL a NaP 

Holding z priestorového hľadiska neprekrýva. Na základe 

uvedeného, úrad neidentifikoval negatívny vplyv 

koncentrácie z hľadiska jej horizontálneho posúdenia. 

 

Rovnako vzhľadom na skutočnosť, že účastníci 

koncentrácie poskytujú uvedené služby v minimálnom 

rozsahu a výdavky zdravotných poisťovní na nákup služieb 

SVaLZ poskytovaných podnikateľmi patriacimi do 

ekonomickej skupiny podnikateľa PIL aj podnikateľa NaP 

Holding sú zanedbateľné, úrad neidentifikoval negatívne 

efekty z hľadiska vertikálnych účinkov koncentrácie. 

 

Lekárenská starostlivosť 

 

V oblasti poskytovania LS prostredníctvom verejnej 

lekárne pôsobí len podnikateľ PIL a teda v predmetnej 

oblasti nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít 

účastníkov koncentrácie. 

 

Podnikateľ PIL poskytuje lekárenskú starostlivosť aj 

prostredníctvom nemocničnej lekárne, ktorá zabezpečuje 

poskytovanie lekárenských služieb pre potreby 

nemocnice. Podnikateľ NaP Holding rovnako v tejto oblasti 

nepôsobí. Úrad sa na základe uvedeného touto oblasťou 

bližšie nezaoberal. 
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Pracovná zdravotná starostlivosť 

 

Prostredníctvom PZS poskytujú podnikatelia patriaci do 

ekonomických skupín PIL a NaP Holding zamestnávateľom 

odborné služby pri zabezpečovaní ochrany zdravia 

zamestnancov pri práci. Pracovnú zdravotnú službu je 

povinný na svoje náklady zabezpečiť zamestnávateľ pre 

všetkých zamestnancov. 

 

Vzhľadom na to, že podnikateľ NaP Holding, nad ktorým 

podnikateľ PIL nadobúda nepriamu výlučnú kontrolu, 

poskytuje túto službu v minimálnom rozsahu, úrad dospel 

k záveru, že posudzovanou koncentráciou nedochádza k 

značnému narušeniu účinnej súťaže. 

 

Dopravná zdravotná starostlivosť 

 

Prostredníctvom DZS sa zabezpečuje rozvoz pacientov v 

rámci okresu, zvoz a rozvoz pacientov napríklad na dialýzu 

a výnimočne odvozy pacientov do iného zdravotníckeho 

zariadenia na vyšetrenie mimo daného okresu. 

 

Vzhľadom na vysokú lokálnosť poskytovanej služby, úrad 

vymedzil z priestorového hľadiska trhy okresmi. Najbližšie 

z hľadiska územného pôsobenia boli zdravotnícke 

zariadenia PIL v Partizánskom a NaP Holding v Banskej 

Štiavnici. Lokálnosť poskytovaných služieb a skutočnosť, že 

okresy Partizánske a Banská Štiavnica nie sú susediace, v 

oblasti poskytovania DZS nebol dôvod, aby sa úrad 

zaoberal bližšie posúdením vplyvu koncentrácie na 

podmienky hospodárskej súťaže z hľadiska 

horizontálneho. 

 

Z hľadiska posúdenia vertikálnych účinkov predmetnej 

koncentrácie, úrad vzhľadom na to, že podnikateľ PIL aj v 

prípade realizácie predmetnej koncentrácie bude 

poskytovať predmetné služby v minimálnom rozsahu, ako 

aj vzhľadom na to, že výdavky jednotlivých ZP na nákup 

služieb DZS poskytovaných podnikateľmi patriacimi do 

ekonomickej skupiny podnikateľa PIL aj podnikateľa NaP 

Holding tvoria len zanedbateľnú časť výdavkov 

jednotlivých ZP, úrad neidentifikoval obavy z narušenia 

hospodárskej súťaže v dôsledku predmetnej koncentrácie. 

 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2014.  

 

 

Neohlásené inšpekcie v sektore informačných 

technológií 

 

Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov vykonal 

neohlásené inšpekcie v podnikateľských priestoroch 

spoločností pôsobiacich v oblasti informačných 

technológií, konkrétne v oblasti vývoja, implementácie, 

obchodu, servisu a konzultačných služieb, ktoré sú 

podozrivé z uzatvorenia kartelovej dohody. 

 

Úrad mal dôvodné podozrenie, že prešetrované 

spoločnosti koordinovali svoje správanie vo verejných 

obstarávaniach, ktoré boli, prípadne budú vyhlásené za 

účelom realizácie projektov financovaných z Operačného 

programu informatizácia spoločnosti, podporovaného zo 

štrukturálnych fondov EÚ. 

 

Dohoda medzi podnikateľmi môže mať rôzne podoby, 

najmä podobu dohody o nepredložení ponuky, rozdelení 

zákaziek, rotácií zákaziek, následných kompenzáciách 

prostredníctvom subdodávok, prípadne podnikatelia 

mohli zosúladiť svoj postup bez toho, aby uzatvorili 

dohodu v užšom zmysle. 

 

Dohoda mohla byť uzatvorená prostredníctvom priamych 

kontaktov alebo výmeny citlivých obchodných informácií 

medzi jednotlivými podnikateľmi. Na to, aby úrad mohol 

zistiť a preveriť všetky relevantné skutočnosti a určiť 

mieru účasti všetkých dotknutých podnikateľov na možnej 

kartelovej dohode, bolo potrebné vykonať u podozrivých 

podnikateľov inšpekciu. 

 

 

 

 

 

 

KONTROLA KONCENTRÁCIÍ 

Dňa 01.03.2014 nadobudla účinnosť novela Vyhlášky 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 

204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti                

LEGISLATÍVA  

DOHODY OBMEDZUJÚCE SÚŤAŽ 
 

Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekcie neznamená, 

že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani 

neprejudikuje závery prešetrovania.  
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o náležitostiach oznámenia koncentrácie. Novela reaguje 

na zavedenie registra účtovných závierok, ktorého 

správcom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Na 

základe pôvodného znenia vyhlášky musia byť 

k oznámeniu koncentrácie prikladané výročné správy 

účastníkov koncentrácie a účtovné závierky účastníkov 

koncentrácie za účtovné obdobie, ktoré predchádza 

vzniku koncentrácie. Na základe doplnenia vyhlášky 

podnikatelia nemusia predkladať tie účtovné závierky, 

ktoré boli uložené do registra účtovných závierok 

vedeného podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov.  Cieľom úpravy je, aby úrad 

nevyžadoval od podnikateľov údaje, ktoré už podnikateľ 

raz predložil štátnym orgánom, a ktoré si vie úrad získať. 

 

 
 

 
 

Konferencia Aktuálne trendy v slovenskom a 

európskom súťažnom práve sa uskutoční                 

14. mája 2014. 

 

Protimonopolný úrad SR pripravuje druhú medzinárodnú 

konferenciu „Aktuálne trendy v slovenskom a európskom 

súťažnom práve“, ktorá sa uskutoční dňa 14. mája 2014 

na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave. 

 

Úrad v spolupráci s Právnickou fakultou UK v Bratislave 

usporadúva už druhý ročník konferencie, ktorej hlavným 

cieľom je prispieť k zlepšeniu povedomia o význame 

súťažného práva a jeho konceptoch v kontexte európskej 

praxe. Zvolené témy reflektujú požiadavky na odbornú 

diskusiu a výmenu praktických informácií medzi 

Európskou komisiou, európskymi súdmi, národnými 

súťažnými autoritami, ako aj akademickou a 

podnikateľskou obcou. 

 

Účasť na konferencii je bezplatná. Registrovať sa môžete 

prostredníctvom elektronického formulára na 

http://www.antimon.gov.sk/registracia-aktualne-trendy-v-

slovenskom-a-europskom-sutaznom-prave-14-maj-2014/. 

 

Konferencia bude simultánne prekladaná do anglického 

jazyka. 

 

V4 konferencia o hospodárskej súťaži 

 

Pri príležitosti maďarského predsedníctva Vyšegrádskej 

skupiny (Poľsko, Česká republika, Slovenská republika 

a Maďarsko) zorganizoval dňa 20.03.2014 maďarský 

súťažný úrad konferenciu venovanú hospodárskej súťaži.  

 

Protimonopolný úrad SR pozitívne privítal túto iniciatívu 

a ocenil možnosť podeliť sa o názory a skúsenosti 

o aktuálnych otázkach hospodárskej súťaže v rámci 

takéhoto regionálneho fóra. Nakoľko susedné krajiny majú 

podobné smerovanie a čelia podobným problémom, 

takéto forma spolupráce môže slúžiť ako vzájomná 

inšpirácia a je prínosom pre celý región.  

 

Na konferencii vystúpili viacerí predstavitelia úradu so 

svojimi príspevkami. Predseda úradu, Tibor Menyhart, sa 

zameral na vývoj súťažnej legislatívy na Slovensku, Zuzana 

Šabová hovorila o koherentnej aplikácii európskeho 

súťažného práva na Slovensku a Michaela Nosa venovala 

svoj príspevok súťažnej advokácii. 

 

Stretnutie lídrov Slovenského stavebníctva 2014 

 

V marci sa predseda úradu zúčastnil stretnutia lídrov 

slovenského stavebníctva, ktoré sa konalo na 

medzinárodnom veľtrhu stavebníctva v Bratislave. V rámci 

diskusného panelu venovanému, okrem iného, aj cenám 

projektových prác, sa predseda vyjadril k možnosti 

zavedenia cenovej regulácie projektových prác. Podľa 

predsedu úradu, zavedenie cenovej regulácie 

prostredníctvom tzv. honorárového poriadku, ako 

interného predpisu komory, nie je v súlade so súčasným 

právnym stavom a spôsobilo by obmedzenie súťaže. Pre 

výkon projektových prác by mala platiť voľná tvorba cien 

riadená trhom. Predseda tiež upozornil na to, že v prípade 

dohody o cene, ktorá by bola upravená v honorárovom 

poriadku bez legislatívnej úpravy, hrozí subjektom pokuta 

za porušenie súťažných pravidiel.  

 

Konferencie a semináre  

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA  

http://www.antimon.gov.sk/registracia-aktualne-trendy-v-slovenskom-a-europskom-sutaznom-prave-14-maj-2014/
http://www.antimon.gov.sk/registracia-aktualne-trendy-v-slovenskom-a-europskom-sutaznom-prave-14-maj-2014/
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Komisia dostala od Google  vylepšený návrh 

záväzkov 

 

Európska komisia dostala vylepšený návrh záväzkov od 

Google v súvislosti s prebiehajúcim prešetrovaním online 

vyhľadávania a reklamy. Vo svojom návrhu sa Google 

zaručil, že vždy keď bude na svojich stránkach propagovať 

vlastné špecializované vyhľadávacie služby (napr. pre 

produkty, hotely, reštaurácie, atď), bude tiež zobrazovať 

služby troch konkurentov, ktorí budú vybraní na základe 

objektívnej metódy, a to spôsobom, ktorý je jasne 

viditeľný pre používateľa a porovnateľný so spôsobom, 

akým Google zobrazuje svoje vlastné služby. Tento princíp 

bude použitý nielen pre existujúce špecializované 

vyhľadávacie služby, ale aj pre budúce služby. 

 

Google už urobil významné ústupky, čo sa týka obáv 

Komisie: 

 

 Google poskytne dodávateľom obsahu možnosť 

výberu a ak si to želajú, nemusia použiť svoj obsah 

v špecializovaných vyhľadávacích službách Google, 

bez toho, aby boli sankcionovaní, 

 Google odstráni požiadavku exkluzivity vo svojich 

zmluvách s poskytovateľmi reklám a  

 odstráni obmedzenia podľa ktorých reklamné 

kampane na vyhľadávanie môžu bežať aj na 

konkurenčných platformách. 

 

Na kontrolu plnenia záväzkov bude vytvorený nezávislý 

správca. Záväzky by sa vzťahovali na Európsky 

hospodársky priestor po dobu piatich rokov. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-116_en.htm 

 

Európska komisia udelila pokutu 953 miliónov eur za 

kartel v automobilovom priemysle  

 

Európska komisia zistila, že dve európske spoločnosti (SKF 

a Schaeffler) a štyri japonské spoločnosti (JTEKT, NSK , NFC 

a NTN a jeho francúzska dcéra NTN – SNR uzavreli  

 

kartelovú dohodu na trhu s automobilovými ložiskami, za 

čo im Komisia uložila pokutu v celkovej výške 953 306 000 

eur.  

 

Automobilové ložiská používajú výrobcovia osobných 

automobilov, nákladných automobilov a náhradných 

dielov do áut, aby znížili trenie medzi pohyblivými časťami 

vo vnútri vozidla. Osobné a nákladné autá obsahujú 

početné ložiská (napr. v kolesách, prevodovke, 

alternátore, klimatizačnom systéme). Pokutované 

spoločnosti sa dohodli na tom, že budú tajne koordinovať 

svoju cenovú stratégiu voči zákazníkom. K porušeniu 

zákona dochádzalo viac ako sedem rokov, od apríla 2004 

do Júla 2011. 

 

Japonská spoločnosť JTEKT nebola pokutovaná, nakoľko 

profitovala z imunity v súlade leniency programom 

Komisie za poskytnutie dôkazov odhaľujúcich kartel.  

Spoločnostiam NSK, NFC, SKF a Schaeffler bola znížená 

pokuta v rámci leniency programu za spoluprácu pri 

prešetrovaní. Nakoľko sa všetky spoločnosti dohodli na 

urovnaní, ich pokuty boli ďalej znížené o 10 % . 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-280_en.htm 

 

Nemecko pokutovalo kartelovú dohodu pivovarov  
 

Nemecký súťažný úrad (Bundeskartellamt) uložil pokutu v 

celkovej výške 106.5 miliónov eur spoločnostiam Bitburger 

Braugruppe GmbH (Bitburger), Krombacher Brauerei 

Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG (Krombacher), C. & 

A. Veltins GmbH & Co. KG (Veltins), Warsteiner Brauerei 

Haus Cramer KG (Warsteiner) a Privat-Brauerei Ernst Barre 

GmbH (Barre) a siedmim jednotlivcom, ktorí sa osobne 

podieľali na nelegálnych dohodách, v rámci ktorých 

fixovali ceny piva.  

 

Konanie sa začalo na základe žiadosti o leniency, ktorú 

podal Anheuser-Busch InBev Germany Holding GmbH (AB 

InBev), ktorému v súlade s leniency programom úradu 

nebude udelené pokuta. Vyšetrovanie stále prebieha voči 

dvom ďalším skupinám pivovarov. To isté platí pre štyri 

AKTUALITY Z INÝCH SÚŤAŽNÝCH ORGÁNOV 
 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-116_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-280_en.htm
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regionálne pivovary v severnom Porýnie-Vestfálsku v 

Nemecku a ich regionálne združenia za ich účasť na 

regionálnych cenových dohodách. 

http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/E

N/Meldungen%20News%20Karussell/13_01_2014_Fernse

hbiere.html 

 

Nemecko pokutovalo výrobcov cukru   

 

Nemecký súťažný úrad uložil pokutu približne 280 

miliónov eur trom hlavným nemeckým výrobcom cukru: 

Pfeifer & Langen GmbH & Co.KG, Cologne, Südzucker AG 

Mannheim/Ochsenfurt, Mannheim a Nordzucker AG, 

Braunschweig za uzatvorenie protisúťažných dohôd 

týkajúcich sa predajných miest, kvót a cien. Porušenie 

zahŕňalo predaj cukru pre spracovateľský priemysel (tzv. 

priemyselný cukor) a pre konečných spotrebiteľov (tzv. 

maloobchodný cukor). K porušeniam dochádzalo už 

niekoľko rokov, až kým v roku 2009 nemecký úrad začal 

prešetrovanie, no niektoré prípady sa datujú už od 

polovice 90-tych rokov. 

 

Podľa Andreasa Mundta (prezident nemeckého úradu): 

“Výrobcovia cukru uzatvorili “teritoriálny kartel” 

a niekoľko rokov sa dohadovali na obmedzení predaja 

cukru v Nemecku pre svoje predajné miesta, 

a nezasahovali na územie ostatných členov  kartelu. Cukor 

radšej vyvážali, ako by ho predávali spotrebiteľom 

v predajných miestach konkurentov. Cieľom dohôd medzi 

Nordzucker, Pfeifer & Langen and Südzucker bolo 

dosiahnuť čo najvyššiu možnú cenu ich cukru. Tento typ 

koordinácie nie je podľa európskej regulácie trhu s cukrom 

povolený. Napriek systému kvót a minimálnych 

garantovaných cien, stále existuje súťaž o predajné 

miesta, spotrebiteľov a spotrebiteľské ceny. Je nevyhnutná 

na zachovanie fungujúceho trhu s cukrom s cieľom chrániť 

spotrebiteľa pred ešte väčším narušením hospodárskej 

súťaže v tomto sektore. Pokutované spoločnosti využívali 

európsky systém kvót, minimálne garantované ceny a 

vysokú transparentnosť trhu na účely koordinácie a 

ďalšieho obmedzenia zvyšnej súťaže. Tento prípad je 

príkladom toho, ako rozsiahla regulácia trhu môže pomôcť 

obmedziť súťaž na úkor spotrebiteľov.”  

http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/E

N/Meldungen%20News%20Karussell/18_02_2014_Zucker

.html 

 

Taliansky súťažný úrad udelil pokutu viac ako 180 

miliónov eur pre Roche a Novartis za kartel pri predaji 

očných liekov Avastin a Lucentis 

 

Spoločnosti sa dohodli, že vylúčia lacný liek Avastin - 

používaný pri liečbe najčastejších zrakových ochorení 

a prejdú na oveľa drahší liek Lucentis, prostredníctvom 

vykazovania umelých rozdielov medzi týmito dvoma 

liekmi. Protisúťažná dohoda spôsobila, že národná 

zdravotná služba v Taliansku musela znášať v roku 2012 

dodatočné náklady odhadom viac ako 45 miliónov eur. 

Predpokladané zvýšenie nákladov v budúcnosti môže 

presiahnuť 600 miliónov eur ročne. Spoločnostiam  

Novartis a Roche boli uložené pokuty v celkovej výške 92 

miliónov eur resp. 90,5 miliónov eur. 

 

Podľa rozhodnutia talianskeho súťažného úradu Roche 

a Novartis porušili článok 101 ZFEÚ účasťou na 

protisúťažnej dohode na trhu s očnými liekmi používanými 

na liečbu niektorých závažných cievnych zrakových 

problémov, vrátane makulárnej degenerácie spôsobenej 

vekom (MDSV). MDSV je hlavnou príčinou slepoty 

v rozvinutých krajinách: predpokladá sa, že v Taliansku 

môže mať riziko vzniku MDSV približne miliónov ľudí.  

 

Prešetrovanie sa začalo vo februári 2013, na základe 

podnetu združenia súkromných nemocníc (Aiudapds) 

a talianskej oftalmologickej asociácie. Podľa získaných 

dôkazov sa spoločnosti Roche a Novartis od roku 2011 

dohadovali na vytvorení umelej diferenciácie výrobkov a 

podávaní nepravdivých informácií o tom, že Avastin je 

nebezpečnejší ako Lucentis. Týmto chceli ovplyvniť 

doktorov a zdravotnícke zariadenia pri predpisovaní 

týchto liekov. 

 

Avastin je schválený na liečbu niektorých foriem rakoviny: 

„off label“ sa tiež používa na liečbu bežných zrakových 

ochorení. Lucentis obsahuje účinnú látku podobnú ako 

Avastin, ale bol predložený na schválenie v Spojených 

štátoch amerických. Cena týchto dvoch liekov je výrazne 

http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Meldungen%20News%20Karussell/13_01_2014_Fernsehbiere.html
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Meldungen%20News%20Karussell/13_01_2014_Fernsehbiere.html
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Meldungen%20News%20Karussell/13_01_2014_Fernsehbiere.html
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Meldungen%20News%20Karussell/18_02_2014_Zucker.html
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Meldungen%20News%20Karussell/18_02_2014_Zucker.html
http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Meldungen%20News%20Karussell/18_02_2014_Zucker.html
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odlišná: zatiaľ čo injekcia Lucentis v Taliansku stojí 900 eur 

(pokles z predchádzajúcej ceny – 1700 eur), za „off label“ 

injekciu Avastin zaplatí človek 81 eur. 

 

Roche a Novartis vytvorili komplexnú kolúznu stratégiu, 

aby sa vyhli tomu, že komerčne úspešný Lucentis, bude 

ohrozený liekom Avastin. Snahy spoločností sa 

zintenzívnili, odkedy narastal počet nezávislých štúdií 

podporujúcich rovnocennosť týchto dvoch očných liekov. 

 

Ekonomické zdôvodnenie správania sa týchto firiem 

vychádzalo zo vzťahu skupiny Roche a Novartis: zatiaľ čo 

Roche mal z predaja Lucentis, ktorý bol vyvinutý jeho 

dcérskou spoločnosťou Genentech, vysoké licenčné 

poplatky, Novartis ťažil priamo z predaja Lucentis a má 

viac ako 30%-ný podiel v Roche. Genentech nebol 

považovaný ako zodpovedný za porušenie.   

http://www.agcm.it/en/newsroom/press-releases/2106-

i760-pharmaceuticals-and-antitrust-the-italian-

competition-authority-fines-roche-and-novartis-over-eur-

180-million-for-cartelizing-the-sales-of-two-major-

ophthalmic-drugs-avastin-and-lucentis.html 

 

Poľský úrad uložil pokutu distribútorom značkových 

hodiniek  

 

Celková pokuta vo výške viac ako  275 000 eur za cenové 

dohody bola udelená dvom veľkoobchodným 

distribútorom značkových hodiniek za nezákonné 

stanovenie minimálnych maloobchodných cien pre svojich 

obchodných partnerov.   

 

Podľa poľského súťažného práva nie je povolené uzatvárať 

dohody obmedzujúce hospodársku súťaž, vrátane 

cenových dohôd, ktoré vedú k zvýšeniu cien produktov 

a služieb ponúkaných účastníkmi takejto dohody. 

 

„Nanešťastie náš nový milovaný domov (EU) zakazuje 

cenové dohody a formálne nesmieme písať takéto e-maily. 

(Dúfam, že v tomto prípade to žiadna inštitúcia 

nespochybní a my nebudeme platiť vysokú pokutu, ktorá 

by prakticky bola možná.)“ Tento e-mail poslal člen 

predstavenstva a bol ako dôkaz použitý v oboch konaniach 

začatých v decembri 2012 prezidentom poľského 

súťažného úradu voči PHU Jubiler and Anyro&Co 

(podnikatelia sa zaoberajú  maloobchodným 

a veľkoobchodným predajom hodiniek). V rámci konania 

sa odhalilo, že obe spoločnosti mali uzavreté cenové 

dohody s ich distribútormi o stanovení minimálnych 

maloobchodných cien hodiniek. 

 

PHU Jubiler a Anyro&Co patria pod jednu hlavnú skupinu. 

PHU Jubiler sa zaoberá veľkoobchodným predajom, okrem 

iného distribuuje hodinky od Hugo Boss a Tommy Hilfiger, 

zatiaľ čo Anyro&Co sa zaoberá veľkoobchodným predajom 

- okrem iného hodiniek od Citizen, Fossil, Adidas a 

Emporio Armani. Konanie vedené poľským úradom 

odhalilo, že podnikatelia sa dohodli so svojimi 

maloobchodnými partnermi na minimálnych cenách tak, 

že stanovili maximálnu zľavu, ktorú mohol maloobchodný 

predajca ponúknuť zákazníkom, napr. na stránkach 

internetových obchodov. Dodávateľom, ktorí ich 

nedodržali, hrozili zhoršené podmienky spolupráce, napr. 

zníženie marží a uloženie povinnosti zaplatiť v hotovosti za 

prijatý tovar. PHU Jubiler sa dopúšťal protiprávneho 

konania od novembra 2010, Anyro&Co od júla 2009 alebo 

ešte dlhšie. Obidva podniky neustále monitorovali ceny 

uplatňované svojimi dodávateľmi a reagovali na všetky 

rozdiely so stavenými podmienkami.  

 

Zhromaždené dôkazy, vrátane e-mailov, ktoré si vymieňali  

členovia  rady so svojim zamestnancami, ukázali, že  PHU 

Jubiler a Anyro&Co si uvedomovali skutočnosť, že uzavreli 

s distribútormi zakázané dohody, a robili kroky, aby 

zabránili odhaleniu svojich  nezákonných aktivít, napr. 

osobné správy miesto emailovej komunikácie.  

 

Za uzatvorenie zakázanej dohody o určovaní cien 

prezident poľského úradu uložil pokutu pre PHU Jubiler a 

Anyro&Co 204 874 eur a 82 954 eur.  

 

Rozhodnutie nie je právoplatné a spoločnosti sa môžu voči 

tomuto rozhodnutiu odvolať. 

http://www.uokik.gov.pl/news.php?news_id=10805 

 

 

 

http://www.agcm.it/en/newsroom/press-releases/2106-i760-pharmaceuticals-and-antitrust-the-italian-competition-authority-fines-roche-and-novartis-over-eur-180-million-for-cartelizing-the-sales-of-two-major-ophthalmic-drugs-avastin-and-lucentis.html
http://www.agcm.it/en/newsroom/press-releases/2106-i760-pharmaceuticals-and-antitrust-the-italian-competition-authority-fines-roche-and-novartis-over-eur-180-million-for-cartelizing-the-sales-of-two-major-ophthalmic-drugs-avastin-and-lucentis.html
http://www.agcm.it/en/newsroom/press-releases/2106-i760-pharmaceuticals-and-antitrust-the-italian-competition-authority-fines-roche-and-novartis-over-eur-180-million-for-cartelizing-the-sales-of-two-major-ophthalmic-drugs-avastin-and-lucentis.html
http://www.agcm.it/en/newsroom/press-releases/2106-i760-pharmaceuticals-and-antitrust-the-italian-competition-authority-fines-roche-and-novartis-over-eur-180-million-for-cartelizing-the-sales-of-two-major-ophthalmic-drugs-avastin-and-lucentis.html
http://www.agcm.it/en/newsroom/press-releases/2106-i760-pharmaceuticals-and-antitrust-the-italian-competition-authority-fines-roche-and-novartis-over-eur-180-million-for-cartelizing-the-sales-of-two-major-ophthalmic-drugs-avastin-and-lucentis.html
http://www.uokik.gov.pl/news.php?news_id=10805
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V Kanade dostal Panasonic pokutu 4,7 miliónov dolárov 

za bid rigging   
 

Po prešetrení kanadským súťažným úradom uložil  Ontario 

Superior Court of Justice spoločnosti Panasonic pokutu  vo 

výške 4,7 mil. dolárov za účasť na bid-riggingu. Panasonic 

sa priznal k dvom prípadom bid riggingu podľa súťažného 

zákona.  

 

Dôkazy ukázali, že Panasonic sa dohodol s iným 

Japonským výrobcom automobilových dielov na  

koordinácii svojich ponúk a na tom, kto získa zákazku na 

zásobovanie Toyota Motor Manufacturing Canada Inc. 

(Toyota) určitými typmi spínačov a senzorov používanými 

v motorových vozidlách (konkrétne štartéry, spínač na 

stierače, spínače na volante a senzory uhla natočenia 

volantu). 

http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-

bc.nsf/eng/03669.html  

Bližšie informácie: 

Andrea Wilhelmová 

Odbor predsedu  

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

Drieňová 24, 826 03 Bratislava  

Tel.: +421 2 48 297 379, +421 2 43 427 223    

Mobil.: +421 915 797 546   

Fax: +421 2 43 33 35 72  

E-mail: andrea.wilhelmova@antimon.gov.sk 

Web: www.antimon.gov.sk 
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