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1 Súťažný spravodajca 
  

Vážení čitatelia,  

dostáva sa Vám do rúk tretie vydanie tohtoročného Súťažného 

spravodajcu. V mesiacoch júl až september 2015 schválil 

Protimonopolný úrad sedem koncentrácií, pokutoval spoločnosti za 

účasť na zakázaných dohodách vo verejnom obstarávaní. 

V aktuálnom vydaní sa dočítate  o pripomienkach úradu voči 

viacerým návrhom zákonov a iným právnym predpisom. Dočítate sa 

tiež informácie o workshope, ktorý sa uskutočnil na pôde úradu, 

a bol vedený p. Benčovou z Európskej komisie. 

Zároveň si môžete prečítať aj o zaujímavých prípadoch, ktoré 

riešila Európska komisia a iné zahraničné súťažné orgány.                                                                                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

V treťom štvrťroku 2015 schválil Protimonopolný úrad 

Slovenskej republiky („Protimonopolný úrad“ alebo 

„úrad“) nasledujúce koncentrácie:  

 

 získanie nepriamej spoločnej kontroly Asseco   

Poland a priamej spoločnej kontroly Ing. Petra 

Webera a Ing. Richarda Webera nad Interway, 

 získanie nepriamej výlučnej kontroly PENTA 

INVESTMENTS LIMITED („PIL“) nad 

Nemocnicou s poliklinikou Dunajská Streda 

a Nemocnicou s poliklinikou Sv. Lukáša 

Galanta,  

 získanie nepriamej výlučnej kontroly Tate&Lyle 

Investments Limited nad AMYLUM SLOVAKIA, 

 získanie nepriamej výlučnej kontroly Deutsche 

Bahn nad GOFTRI, 

 získanie nepriamej výlučnej kontroly M&G 

Alternatives Investments Management 

Limited nad ARTMEDIA a jej dcérskymi  

spoločnosťami – GGE a ňou kontrolovanými 

spoločnosťami 

 získanie výlučnej kontroly M-MARKET nad 

časťou ZDROJ-VOPO, 

 koncentrácia podnikateľov Aéroports de Paris 

Management a VINCI Airports 
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Získanie nepriamej výlučnej kontroly Tate&Lyle 

Investments nad AMYLUM SLOVAKIA 

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor 

koncentrácií („úrad“) schválil dňa 10.07.2015 

koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej 

kontroly podnikateľa Tate & Lyle Investments Limited, 

Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británi a Severného 

Írska („TL“) nad podnikateľom AMYLUM SLOVAKIA, 

spol. s r.o., Boleráz, Slovenská republika („ASL“). 

V prípade uvedenej koncentrácie ide o zmenu zo 

spoločnej kontroly na výlučnú kontrolu spoločnosti TL 

nad spoločnosťou ASL.  

Spoločnosť TL je holdingovou spoločnosťou a stojí na 

čele ekonomickej skupiny Tate & Lyle („Skupina TL“). 

Hlavnými predmetmi činností podnikateľov zo Skupiny 

TL sú výroba a predaj špeciálnych potravinových prísad 

(škrobov, vysokointenzívnych sladidiel a texturantov) 

získavaných z kukurice a iných substrátov; a výroba 

a predaj hromadných sladidiel a škrobov získavaných 

z kukurice. 

Podnikateľ ASL sa zaoberá produkciou a predajom 
prírodných kukuričných škrobov, tekutých sladidiel, 
maltodextrínov a základných surovín pre krmivá pre 
zvieratá. 
  
Na území Slovenskej republiky dochádza 
k horizontálnemu prekrytiu aktivít účastníkov 
koncentrácie v oblasti prírodných kukuričných 
škrobov, tekutých sladidiel a základných surovín pre 
krmivá pre zvieratá, nakoľko v tejto oblasti pôsobí 
Skupina TL aj ASL, pričom skupina TL hlavne 
prostredníctvom nadobúdanej spoločnosti ako jeden 
zo spoločne kontrolujúcich subjektov. Mimo 
nadobúdanej spoločnosti pôsobí skupina TL v tejto 
oblasti v SR len v minimálnom rozsahu a úrad v tejto 
súvislosti neidentifikoval súťažné obavy. 
  
Medzi aktivitami účastníkov koncentrácie tiež existuje 
vertikálne prepojenie, a to vo vzťahu nákupu 
prírodného kukuričného škrobu spoločnosťou ASL od 
Skupiny TL, pričom toto vertikálne prepojenie 

nevyvoláva súťažné obavy. 
  

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov 
a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná 
koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na 
relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo 
posilnenia dominantného postavenia a koncentráciu 
schválil. 
  
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
16.07.2015. 

Koncentrácia podnikateľov Aéroports de Paris 

Management a VINCI Airports 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor 
koncentrácií („úrad“) schválil dňa 02.09.2015 
koncentráciu spočívajúcu vo vytvorení plne funkčného 
spoločného podniku (ďalej len „Spoločný podnik“) 
podnikateľov Aéroports de Paris Management, 
Francúzsko („ADPM“) a VINCI Airports S.A.S., 
Francúzsko („VINCI Airports“), ktorého predmetom 
činnosti bude prevádzka medzinárodného letiska 
Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez de 
Santiago de Chile. 
  
Podľa Oznámenia je podnikateľ Aéroports de Paris S.A. 
(„ADP“) (Spoločnosť ADPM je 100 % dcérska 
spoločnosť podnikateľa ADP) zodpovedný za rozvoj 
a prevádzku letísk v regióne Ile de France. Okrem 
Francúzska pôsobí aj v zahraničí a okrajovo aj v Chile. 
Na Slovensku má len zanedbateľné aktivity. 
 
Podnikateľ VINCI Airports je zodpovedný za letiskové 
koncesie v rámci skupiny VINCI. Skupina VINCI 
vykonáva na území Slovenskej republiky hlavne 
činnosti v oblasti prevádzky rýchlostnej cesty, správy 
parkovacích miest, v stavebníctve a v 
elektrotechnickom a strojárskom odvetví. 
  
Spoločný podnik má od 01.10.2015 prevziať riadenie 
a prevádzkovanie Letiska Santiago de Chile. 
  
Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov 
a informácií úrad dospel k záveru, že posudzovaná 
koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na 
relevantnom trhu a koncentráciu schváli. 



  SÚŤAŽNÝ SPRAVODAJCA 
    3/2015 

 
 

3 Súťažný spravodajca 
  

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
04.09.2015. 

 

Získanie nepriamej výlučnej kontroly Deutsche 

Bahn nad GOFTRI 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor 

koncentrácií („úrad“) schválil dňa 08.06.2015 

koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej 

kontroly podnikateľa Deutsche Bahn AG, Nemecko 

(„DB AG“) nad podnikateľom GOTFRI spol. s r.o., 

Slovenská republika („GOTFRI“). 

 

Za účelom identifikácie relevantných trhov a 

následného zhodnotenia dopadov predmetnej 

koncentrácie oslovil úrad vybraných podnikateľov 

pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb verejnej 

autobusovej dopravy, a to mestskej hromadnej 

dopravy (ďalej len „MHD“), prímestskej autobusovej 

dopravy (ďalej len „PAD“) a diaľkovej autobusovej 

dopravy (ďalej len „DAD“) v členení na vnútroštátnu a 

medzinárodnú autobusovú dopravu a tiež vybrané 

samosprávne orgány. 

 

Podnikateľ DB AG paralelne vstúpil do ďalšej obdobnej, 

osobitne notifikovanej koncentrácie, ktorej cieľom je 

nadobudnutie nepriamej výlučnej kontroly nad 

podnikateľom Slovenská autobusová doprava Trnava, 

Slovenská republika („koncentrácia SAD Trnava“). 

Napriek tomu, že uvedené dve transakcie boli 

realizované v rovnakom časovom horizonte, nie sú 

vzájomné podmienené ani prepojené a úrad 

predmetné transakcie posúdil ako dve samostatné 

koncentrácie. 

 

Spoločnosť DB AG je nemecký štátny dopravca a 

nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti mobility a 

logistiky. Prevádzkuje železničnú infraštruktúru v 

Nemecku, osobnú železničnú a autobusovú dopravu, 

venuje sa oblasti špedície a logistiky a pridruženým 

službám. Najmä prostredníctvom svojich dcérskych 

spoločností pôsobí na rôznych európskych trhoch 

osobnej dopravy. DB AG patrí do obchodného portfólia 

skupiny Deutsche Bahn („skupina DB“). 

 

Spoločnosť DB AG pôsobí na území Slovenskej 

republiky v oblasti verejnej autobusovej dopravy 

prostredníctvom spoločnosti Arriva Slovakia a.s. a 

spoločnosti ARRIVA Hungary Zrt. V oblasti autobusovej 

dopravy pôsobí skupina DB na Slovensku 

prostredníctvom svojich dcérskych spoločností tiež v 

oblasti zmluvnej autobusovej dopravy ako aj DAD. V 

oblasti vlakovej osobnej dopravy skupina DB na 

Slovensku nepôsobí. 

 

Nadobúdaná spoločnosť GOTFRI je holdingová 

spoločnosť, ktorá vlastní 60,42 % podiel v spoločnosti 

SAD Liorbus. Predmetom činnosti spoločnosti GOTFRI 

je najmä poskytovanie služieb údržby vozidiel a 

poskytovanie služieb nákladnej dopravy. Spoločnosť 

SAD Liorbus sa zaoberá podnikaním vo verejnej 

autobusovej doprave, a to hlavne v oblasti MHD, PAD, 

v obmedzenom rozsahu aj v oblasti DAD, 

nepravidelnou a zmluvnou dopravou, a tiež ďalšími 

doplnkovými službami. Spoločnosť SAD Liorbus má 

sídlo v Ružomberku, pôsobí však v celom liptovskom a 

oravskom regióne. 

 

Úrad sa ďalej zaoberal aktivitami účastníkov 

koncentrácie v oblasti verejnej autobusovej dopravy, 

pričom sa zameral na poskytovanie verejnej 

pravidelnej autobusovej dopravy, a to MHD, PAD a DAD 

(vnútroštátnej a medzinárodnej).  

 

V oblasti verejnej pravidelnej osobnej autobusovej 

dopravy sa úrad zaoberal samostatne segmentom 

MHD a PAD a samostatne segmentom DAD, najmä 

vzhľadom na odlišný právny a regulačný rámec a 

podmienky ich poskytovania (zohľadňujúc aj 

predchádzajúcu rozhodovaciu prax Európskej komisie 

vo vzťahu k SR). V prípade MHD a PAD ide o súťaž o trh, 

t.j. tovarovo ide o trh zadávania zákaziek na 

prevádzkovanie verejnej autobusovej dopravy v 

mestách a regiónoch, v prípade DAD ide o komerčnú 

dopravu, kde prebieha súťaž na trhu. 
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Úrad uvádza, že kolúzia v procese verejného 

obstarávania, resp. verejnej obchodnej súťaže, 

patrí svojou povahou medzi najzávažnejšie 

porušenia súťažných pravidiel. 

 

Pokiaľ ide o trh zadávania zákaziek na prevádzkovanie 

verejnej dopravy v mestách a regiónoch priestorovo 

možno uvažovať o trhu národnom resp. regionálnom. 

Pokiaľ ide o trh komerčnej diaľkovej prepravy, tento je 

vymedzený priestorovo jednotlivými linkami na 

princípe východzia – cieľová stanica. 

 

V prípade trhu zadávania zákaziek na prevádzkovanie 

verejnej autobusovej dopravy z národného hľadiska je 

skupina DB pred koncentráciou lídrom na tomto trhu s 

podielom v rozmedzí 10 – 20% a nadobúdaná 

spoločnosť predstavuje jedného z viacerých ďalších 

hráčov pôsobiacich na tomto trhu s podielom do 10%. 

Úrad vo svojej analýze zohľadnil charakter trhu a 

postavenie účastníkov koncentrácie po spojení z 

celonárodného ako aj regionálneho hľadiska a po 

zvážení všetkých okolností neidentifikoval súťažné 

obavy. 

 

Pokiaľ ide o diaľkovú dopravu nadobúdaný podnikateľ 

poskytuje túto dopravu len na jednej vnútroštátnej 

linke, kde dochádza len k čiastočnému prekrytiu aktivít 

s linkami nadobúdateľa, a to len vo vymedzených 

úsekoch, kde však pôsobia aj ďalší dopravcovia. 

 

Úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia 

nevyvoláva súťažné obavy a koncentráciu schválil. 

 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 

08.06.2015. 

 

V mesiaci júl vydal Protimonopolný úrad SR 

rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľom pokutu za 

účasť na zakázaných dohodách. Úrad zároveň začal 

správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej 

súťaž. 

Pokuta pre tri spoločnosti za kolúziu vo verejnej 

obchodnej súťaži vo veci výstavby zdravotníckeho 

zariadenia 

Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, vydal dňa 

07.07.2015 rozhodnutie, ktorým uložil trom 

podnikateľom pokutu v celkovej výške 2 547 551 EUR 

za uzatvorenie kartelovej dohody, ktorej predmetom 

bola koordinácia postupu podnikateľov vo verejnom 

obstarávaní týkajúcom sa výstavby zdravotníckeho 

zariadenia v Košickom kraji. Zákazka v celkovej 

hodnote 26 889 937, 50 EUR bola spolufinancovaná 

z fondov Európskej únie v rámci Operačného programu 

zdravotníctvo. 

Pokutovanými subjektmi sú dvaja podnikatelia 

pôsobiaci v stavebníctve, ktorí podali do verejného 

obstarávania ponuky a podnikateľ, ktorý pre verejného 

obstarávateľa zabezpečoval služby súvisiace s 

verejným obstarávaním. Informácie a podklady 

odôvodňujúce začatie správneho konania, v ktorom 

bolo vydané toto rozhodnutie, úrad získal od orgánov 

činných v trestnom konaní. Zo získaných informácií a 

podkladov vyplynulo, že medzi dvomi podnikateľmi 

došlo k dohode o určení víťaza predmetného verejného 

obstarávania, pričom podnikateľ, ktorý pre verejného 

obstarávateľa zabezpečoval služby súvisiace s 

verejným obstarávaním pomohol túto dohodu 

realizovať. 

 

Konanie podnikateľov bolo úradom vyhodnotené ako 

dohoda obmedzujúca súťaž podľa § 4 zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže, spočívajúca v priamom alebo 

nepriamom určení cien tovaru, v rozdelení trhu a v 

koluzívnom správaní v procese verejnej obchodnej 

súťaže. Úrad v tejto súvislosti uvádza, že kolúzia v 

procese verejného obstarávania, resp. verejnej 

obchodnej súťaže, patrí svojou povahou medzi 

najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel.  

Rozhodnutie Protimonopolného úradu nie je 

právoplatné. 

  

DOHODY OBMEDZUJÚCE SÚŤAŽ 
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Začatie správneho konania pre podozrenie 

z kartelu pri protipovodňovej prevencii 

Protimonopolný úrad SR, odbor kartelov, začal dňa 

03.08.2015 správne konanie vo veci možnej dohody 

obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľmi v 

súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných 

prác v oblasti prevencie povodní a sucha 

(protipovodňové stavby). 

  

Úrad na základe zhromaždených dôkazov nadobudol 

dôvodné podozrenie, že dvaja podnikatelia 

koordinovali svoj postup pri predkladaní cenových 

ponúk vo verejnom obstarávaní vyhlásenom verejným 

obstarávateľom v oblasti vodohospodárstva. 

Predmetom zákazky bolo uskutočnenie stavebných 

prác v celkovej predpokladanej hodnote 3 892 656,73 

EUR. Tento projekt mal byť realizovaný na východnom 

Slovensku a je spolufinancovaný z finančného 

mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. 

  

Nakoľko ide o horizontálnu dohodu medzi priamymi 

konkurentmi, ktoré patria medzi najzávažnejšie 

porušenie súťažných pravidiel a považujú sa za ťažké 

kartely, hrozí podnikateľom v prípade preukázania 

takejto dohody pokuta až do výšky 10% z obratu za 

predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie. 

  

Úrad ďalej uvádza, že v súťažnom práve je možné využiť 

inštitút tzv. leniency programu (programu 

zhovievavosti), v zmysle ktorého sa účastník kartelovej 

dohody môže úplne vyhnúť pokute (ak z vlastnej 

iniciatívy ako prvý predloží úradu rozhodujúci dôkaz o 

existencii takejto dohody v čase, keď úrad nedisponuje 

žiadnym dôkazom o kartelovej dohode, resp. predloží 

informácie a dôkazy rozhodujúce pre vykonanie 

inšpekcie) alebo dosiahnuť jej zníženie až do výšky 50%. 

Podrobné podmienky neuloženia alebo zníženia pokuty 

sú zhrnuté v dokumente Program zhovievavosti (tzv. 

leniency program). 

  

Začatie správneho konania neznamená, že účastník 

konania porušil súťažné pravidlá a neprejudikuje 

závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR 

dospieť v rozhodnutí. 

 

V mesiaci september, konkrétne 11.9.2015 sa na pôde 

úradu uskutočnil workshop pod vedením p. Benčovej 

z Európskej komisie, ktorá nás poctila svojou 

návštevou, aby nám prezentovala problematické 

oblasti zo spisovej dokumentácie. P.Benčová sa 

zamerala najmä na nasledovné témy: 

- prístup k spisu 

- nárast objemu spisovej dokumentácie 

- posúdenie dôvernosti informácie 

- problematika procesných postupov 

- spracovanie dokumentácie z inšpekcie do 

spisu 

- ošetrenie obchodného tajomstva 

- vedenie spisu v elektronickej podobe 

 

Súčasťou workshopu boli aj praktické ukážky z praxe 

Komisie pri vyhodnocovaní a spracovaní obchodného 

tajomstva v spise. 

 

 

 

Okrem rozhodovacej činnosti úrad podporuje a rozvíja 

konkurenčné prostredie aj prostredníctvom súťažnej 

advokácie. Cieľom súťažnej advokácie je preventívne 

pôsobiť na odbornú verejnosť, podnikateľov 

a politikov, presadzovať princípy súťaže a prispievať 

k tvorbe súťažnej kultúry. 

 

Zákon o platobných službách a zákon o bankách 

Úrad v zmysle navrhovanej novely naďalej považuje 

zavedenie prenositeľnosti čísla účtu medzi bankami za 

najvhodnejší a najefektívnejší nástroj mobility klientov 

a podpory súťaže medzi bankami, avšak má určité 

zásadné pripomienky, ktoré podáva v rámci rozsahu 

návrhu:  

SEMINÁRE 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

http://www.antimon.gov.sk/data/files/388_program-zhovievavosti.pdf
http://www.antimon.gov.sk/data/files/388_program-zhovievavosti.pdf
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I.) zákonne stanoviť povinnosť zverejniť 

informáciu o presune platobného účtu vo 

forme zrozumiteľnej pre bežného 

spotrebiteľa, a to na hlavnej stránke finančnej 

inštitúcie 

Uvedený návrh podporuje spotrebiteľské 
rozhodovanie o najvhodnejšej voľbe pre 
konkrétneho spotrebiteľa a o praktických 
možnostiach riešenia danej situácie 
spotrebiteľom, čo vedie k zvýšeniu 
konkurenčných tlakov na poskytovateľov 
platobných služieb a k benefitom pre 
spotrebiteľov. 
 

II.) zákonne stanoviť povinnosť finančnej 

inštitúcie uviesť odkaz na webové sídlo 

Národnej banky Slovenska, kde je zverejnené 

porovnanie poplatkov za služby viazané na 

platobný účet 

Uvedené umožní spotrebiteľom nielen, 

aby boli informovaní o absolútnej výške 

poplatkov, ale umožní im priamo vyhľadať 

a nájsť informácie, kde i môžu porovnať 

tieto poplatky s aktuálnymi údajmi iných 

bánk. 

 

III.) rozšírenie aplikácie zákona na všetkých 

používateľov platobných služieb, nie len 

spotrebiteľov 

Hoci ustanovenie zákona umožňuje 

poskytovateľovi platobných služieb rozšíriť 

uplatňovanie pojmu aj na osobu, ktorá v 

čase uzatvorenia rámcovej zmluvy o 

poskytovaní platobných služieb 

zamestnáva menej ako desať osôb a ktorej 

ročný obrat, alebo celková ročná bilančná 

hodnota nepresahuje  2 000 000 eur, avšak 

vzhľadom na to, že tento postup je len 

fakultatívny, úrad považuje navrhovanú 

úpravu za nedostatočnú. Okrem 

spotrebiteľov užšom zmysle (teda fyzické 

osoby nevykonávajúce podnikateľskú 

činnosť) majú práve aj malí a strední 

podnikatelia voči poskytovateľom 

platobných služieb nedostatočnú 

vyjednávacou silu na to, aby ovplyvnili 

poplatkovú politiku týchto poskytovateľov 

a je veľmi dôležité podporiť rozvoj 

hospodárskej súťaže aj v tomto segmente. 

Navyše nevidíme právny dôvod, prečo by 

len spotrebitelia mali byť informovaní 

prostredníctvom výpisu poplatkov a prečo 

by sa postup   

podľa § 44d na presun platobného účtu 

mal vzťahovať len na spotrebiteľov. 

V neposlednom rade sa môže v prípade 

malých a stredných podnikateľov stať, že 

pri presune platobného účtu vznikne 

problém, keďže jeden z poskytovateľov 

platobných služieb bude určitú osobu 

považovať za spotrebiteľa a iný nie.  

 

IV.) právne stanoviť povinnosť pôvodným 

poskytovateľom platobných služieb 

zaviesť automatický systém 

presmerovania prichádzajúcich úhrad 

a inkás na nového poskytovateľa po dobu 

najmenej 18 mesiacov od zrušenia účtu 

Úrad toto svoje tvrdenie odôvodňuje tým, 

že automatické presmerovania platieb je 

veľmi dobre vnímané ako efektívne 

odstránenie bariér prenositeľnosti účtu. 

Doba automatického presmerovania by 

zároveň mala presahovať 12 mesiacov, a to 

z dôvodu potreby zachytenia platieb, ktoré 

sú vyplácané v ročných intervaloch. 
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Európska komisia schválila akvizíciu Nokie 

a Alcatelu-Lucent 

Európska komisia schválila kúpu firmy Alcatel-Lucent 

zo strany fínskej telekomunikačnej skupiny Nokia.  

Zámer bola oznámený ešte v apríli tohto roku. Brusel 

vyhodnotil, že takýto krok neohrozí hospodársku súťaž, 

a tak celý obchod povolil. Podľa Európskej komisie 

neboli dve firmy priamymi konkurentmi a naďalej budú 

čeliť celosvetovej konkurencii. 

Zatiaľ čo Nokia má aktivity zamerané najmä na Európu, 

francúzsky Alcatel-Lucent je „silný“ v rámci regiónu 

Severnej Ameriky. Cieľom novej  zlúčenej 

telekomunikačnej skupiny bude súperiť s trhovým 

lídrom, firmou Ericsson. 

Pre spresnenie, Nokia nekupuje výrobcu smartfónov 

Alcatel OneTouch, ktorý je vo vlastníctve čínskeho TCL 

Communication, ale francúzsku telekomunikačnú 

spoločnosť. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-

5437_en.htm 

Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže povolil 

v skrátenom konaní skupine PENTA 

INVESTMENTS LIMITED prevziať súťažiteľa 

VLTAVA-LABE-PRESS, a .s. 

Podľa úradu nebude mať spojenie za následok 

podstatné porušenie hospodárskej súťaže. 

Rozhodnutie bolo vydané dňa 09.09.2015 a zatiaľ nie je 

právoplatné. 

Skupina PENTA pôsobí v rade odvetví, na území Českej 

republiky najmä v oblasti výroby a predaja častí 

lietadiel, vrtuľníkov, leteckých komponentov a opráv 

leteckej techniky, prevádzkovaní stávkových kancelárií, 

lekární, spracovaní mäsa a výroby mäsových výrobkov, 

technickej správy a riadenia budov (tzv. facility 

management) a realitnej a developerskej činnosti. 

Získaná spoločnosť VLTAVA-LABE-PRESS pôsobí 

predovšetkým v oblasti vydávania platených denníkov 

a poskytovania inzercií v denníkoch, či vydávania 

časopisov, prevádzkovaní webových stránok 

a polygrafickej výroby. 

https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-

soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1997-penta-

dostala-povoleni-k-prevzeti-vydavatelstvi-vltava-labe-

press.html 

 

Farmaceutická spoločnosť Pfizer dostala 

povolenie od Európskej komisie  na prevzatie 

spoločnosti Hospira 

Farmaceutická spoločnosť Pfizer získala povolenie 

protimonopolného úradu EÚ na akvizíciu americkej 

farmaceutickej firmy Hospira. Hodnota transakcie 

dosahuje 15 mld. USD. Spoločnosť Pfizer sa zaviazala, 

že predá niektoré svoje aktíva. Týmto krokom upokojila 

obavy z narušenia konkurenčného prostredia. 

"Povolenie je podmienené predajom výroby určitých 

liečiv podávaných injekčne a taktiež výroby biosimilaru 

(náhrady biologického lieku - pozn. redakcie) s účinnou 

látkou infliximab, ktorý je momentálne vo vývoji,“ 

uviedla EK. 

Táto transakcia je najväčšia v histórii spoločnosti Pfizer 

a podporí portfólio generických liekov spoločnosti 

podávaných injekčne a taktiež portfólio náhrad 

biotechnologických liečiv. 

Belgický súťažný úrad uložil pokutu Národnej 

lotérii za zneužívanie dominantného postavenia 

Belgický súťažný úrad uložil pokutu v hodnote 

1 190 000 EUR Národnej lotérii z dôvodu zneužitia jej 

dominantného postavenia pri spustení jej stávkového 

produktu Scoore!. 

Národná lotéria má zákonný monopol, pokiaľ ide 

o organizovanie verejných lotérií. Mimo verejné lotérie 

však Národná lotéria tiež ponúka športové stávkovanie 

pod značkou Scooore!, a to od roku 2013. 

Porušenie spočíva v zneužití kontaktných údajov osôb, 

ktoré Národná lotéria získala v rámci výkonu činnosti 

svojho právneho monopolu, aby v januári 2013 zaslala 

e-mail oznamujúci spustenie stávky Scoore!. 

Viaceré spoločnosti ako napr. Stanleybet, Sagevas, 

WFA a PMU, pôsobiace v oblasti športového 

http://www.zive.sk/clanok/103924/nokia-kupi-alcatel-lucent-za-15-6-miliardy-eur
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5437_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5437_en.htm
https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1997-penta-dostala-povoleni-k-prevzeti-vydavatelstvi-vltava-labe-press.html
https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1997-penta-dostala-povoleni-k-prevzeti-vydavatelstvi-vltava-labe-press.html
https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1997-penta-dostala-povoleni-k-prevzeti-vydavatelstvi-vltava-labe-press.html
https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1997-penta-dostala-povoleni-k-prevzeti-vydavatelstvi-vltava-labe-press.html
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stávkovania v Belgicku, podali žaloby obsahujúce 

nasledujúce dôvody: 

- využívanie údajov získaných v rámci monopolu 

- blokovanie Národnej lotérie vo veci udelenia 

licencií pre športové stávky 

- použitie obrazu lotérie na podporu Scooore! 

 

Na základe uznania svojej účasti na porušení zákona, 

Národná lotéria prijala sankciu. Z tohto dôvodu došlo 

k zníženiu pôvodnej pokuty o 10%. 

http://economie.fgov.be/en/modules/pressrelease/c

oncurrence/20150923_amende_loterie_nationale.jsp

?referer=tcm:327-272685-64 
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