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Vážení čitatelia, 

dostáva sa Vám  druhé vydanie tohtoročného Súťažného 

spravodajcu. V mesiacoch apríl až jún 2014 úrad schválil 

dve koncentrácie, pokutoval distribútorov IT  technológií, 

začal dve správne konania pre podozrenie z porušenia 

súťažného práva a zverejnil správu o viazaní bankových 

produktov. Rada úradu potvrdil pokutu pre ČSOB za účasť 

na kartelovej dohode. V aktuálnom vydaní sa dočítate 

o novele zákona  a príslušných vykonávacích predpisoch, 

ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2014. Predstavíme Vám 

nový online nástroj COMPact, ktorý slúži na uľahčenie 

práce so súťažným zákonom. Prinášame tiež informácie o 

tlačových konferenciách usporiadaných pre zástupcov 

médií a druhom ročníku medzinárodnej konferencie 

organizovanej spoločne s Právnickou fakultou UK, 

v súvislosti s ktorou by sme Vás chceli požiadať 

o vyplnenie hodnotiaceho dotazníka. Naše, ako i 

zahraničné aktuality môžete priebežne sledovať aj na 

Twitter-i na @PMUSR_tweetuje. 

 
 

 
 

 
 

V posledných troch mesiacoch schválil Protimonopolný 

úrad SR („Protimonopolný úrad“ alebo „úrad“) 

nasledujúce koncentrácie:  

 

 AMVIAN Automotive nad Faurecia Autositze,  

 Bidvest nad Tekoo ČR a Tekoo SR. 

 

AMVIAN Automotive a Faurecia Autositze 

 

Protimonopolný úrad schválil koncentráciu spočívajúcu v 

získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa AMVIAN 

Automotive (Europe) GmbH, Nemecko nad časťou 

podniku podnikateľa Faurecia Autositze GmbH, Nemecko, 

a to nad aktívami vzťahujúcimi sa k závodu, ktorý sa 

nachádza na adrese Hadersbacher Straße 16, 16a, 94333 

Geiselhöring, Nemecko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníkmi predmetnej koncentrácie sú podnikateľ 

AMVIAN na strane nadobúdateľa a podnikateľ Faurecia na 

strane nadobúdaného subjektu. 

 

Spoločnosť AMVIAN je súčasťou skupiny, na čele ktorej je 

spoločnosť P&C Group 1 Inc. Na území Slovenskej 

republiky („SR“) nemá žiadne dcérske spoločnosti. 

Spoločnosť AMVIAN nie je priamo zapojená do 

automobilového priemyslu a výroby konštrukcií sedadiel 

resp. nastavovacích mechanizmov. Hlavným predmetom 

jej činnosti je výroba plechových výliskov a zvarených 

konštrukcií. Zo skupiny P&C pôsobí v automobilovom 

priemysle spoločnosť CAMACO, LLC, ktorá je najväčším 

nezávislým dodávateľom konštrukcií sedadiel v 

severoamerickom automobilovom priemysle. 

  

Spoločnosť Faurecia je členom skupiny Faurecia. Je 

vlastnená materskou spoločnosťou FAURECIA S.A., ktorá 

má sídlo vo Francúzsku. Skupina Faurecia je jedným z 

globálnych lídrov v štyroch oblastiach podnikania: 

automobilové sedenie, vnútorné systémy, automobilové 
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exteriéry a technológie pre reguláciu emisií. Prevádzky 

skupiny Faurecia sa nachádzajú na celom svete, vrátane 

Slovenska, kde je skupina zastúpená spoločnosťou 

Faurecia Slovakia s.r.o., Bratislava. Hlavným predmetom 

činnosti spoločnosti Faurecia je výroba a predaj 

komponentov na sedenie pre automobilový priemysel. 

Závod, ktorý je predmetom transakcie, nemá právnu 

subjektivitu. Vyrábajú sa v ňom komponenty  pre 

automobilové sedenie.  

 

Podnikateľské aktivity skupiny P&C a skupiny Faurecia sa 

horizontálne prekrývajú v oblasti výroby a predaja 

konštrukcií sedadiel mimo Európy. Skupina Faurecia patrí 

k špičke výrobcov automobilových sedadiel v Európe 

(v súčasnosti jej prioritnou oblasťou je Ázia), skupina P&C 

na území Európy pôsobí minimálne. Podľa Oznámenia 

koncentrácie neexistuje žiadne prekrytie medzi aktivitami 

skupín P&C a Faurecia na žiadnych horizontálnych, 

vertikálnych alebo úzko súvisiacich trhoch v rámci Európy. 

 

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií 

úrad neidentifikoval obavy z narušenia hospodárskej 

súťaže v dôsledku predmetnej koncentrácie 

a koncentráciu schválil. 

 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.05.2014. 

 

Bidvest nad Tekoo ČR a Tekoo SR 

 

V júni schválil úrad koncentráciu spočívajúcu v získaní 

priamej výlučnej kontroly podnikateľa Bidvest Czech 

Republic s.r.o., Česká republika („Bidvest Czech Republic“) 

nad podnikateľmi TEKOO spol. s r.o., Česká republika 

(„TEKOO ČR“) a Tekoo Slovakia, s.r.o., Slovenská republika 

(„TEKOO SR“). 

 

Nadobúdateľ kontroly, spoločnosť Bidvest Czech Republic, 

patrí do nadnárodnej skupiny Bidvest. Spoločnosti v 

skupine Bidvest sa venujú celej škále odvetví vo výrobe, 

obchode i službách od potravinárstva, výroby papiera, 

automobilový priemysel, prepravné služby, bezpečnostné 

služby, financie, bankovníctvo až po služby pre domácnosť 

a sú aktívne najmä na trhoch v Austrálii a Ázii. Bidvest 

Czech Republic pôsobí na slovenskom trhu 

prostredníctvom podnikateľa Bidvest Slovakia s.r.o., Nové 

Mesto nad Váhom („Bidvest Slovakia“). Bidvest Czech 

Republic a jeho dcérske spoločnosti sú výrobcovia a 

distribútori chladeného, mrazeného i suchého 

potravinárskeho tovaru (hlavnými skupinami produktov sú 

zmrzlina, mrazená zelenina, mrazené výrobky zo 

zemiakov, mäso, ryby, mliečne výrobky, mrazené pečivo, 

mrazené hotové jedlá). 

 

Nadobúdané spoločnosti TEKOO ČR a TEKOO SK majú 

jediného spoločníka Ing. Miroslava Boráka, ktorý je 

zároveň aj štatutárnym orgánom. Spoločnosti sú 

distribútormi čerstvého ovocia a zeleniny a pôsobia na 

slovenskom a českom trhu. 

 

Nakoľko medzi aktivitami spoločností, ktoré sú 

predmetom koncentrácie, neexistuje žiadne prekrytie na 

horizontálnych ani vertikálnych trhoch, úrad dospel 

k záveru, že predmetná koncentrácia nenaruší 

hospodársku súťaž a koncentráciu schválil. 

 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.06.2014. 

 

 

 

Pokuta v celkovej výške 4,28 mil. EUR distribútorom 

IT technológií za účasť na karteli 

 

Odbor kartelov, vydal dňa 02.06.2014 rozhodnutie, 

ktorým uložil piatim podnikateľom pôsobiacim na trhu 

distribúcie IT technológií a doplnkového sortimentu na 

území Slovenskej republiky pokuty v celkovej výške 4,28 

mil. EUR za uzatvorenie kartelovej dohody. 

 

Predmetom kartelu bola dohoda o zavedení 

manipulačného poplatku vo výške 1 EUR, ktorý mal byť 

účtovaný na každej faktúre vystavenej zákazníkom za 

dodanie tovaru. Zo zistení úradu vyplýva, že k uzatvoreniu 

kartelovej dohody došlo v priebehu februára 2013, pričom 

poplatok začal byť podnikateľmi účtovaný nasledujúci 

mesiac, postupne v priebehu jedného týždňa. 

DOHODY OBMEDZUJÚCE SÚŤAŽ 
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Dokazovanie v tomto prípade preukázalo, že predmetom 

dohody bol aj termín zavedenia manipulačného poplatku, 

ktorý bol stanovený u každého podnikateľa na iný deň tak, 

aby nevzbudili podozrenie, že došlo k uzatvoreniu kartelu. 

Táto skutočnosť zároveň potvrdzuje, že podnikatelia si boli 

vedomí protiprávnosti svojho postupu, ktorý sa snažili 

zatajiť. Jeden z účastníkov konania neuplatnil dohodu v 

praxi a manipulačný poplatok neúčtoval, čo úrad v 

rozhodnutí vyhodnotil ako poľahčujúcu okolnosť, ktorá 

viedla v jeho prípade k zníženiu pokuty. 

 

V krátkom čase po zavedení poplatku úrad uskutočnil v 

priestoroch všetkých podnikateľov inšpekcie, po vykonaní 

ktorých väčšina účastníkov dohody prestala poplatok 

účtovať. V priebehu týchto inšpekcií úrad získal 

rozhodujúce dôkazy vo forme komunikácie vedenej medzi 

zástupcami jednotlivých podnikateľov, ako aj internú 

firemnú komunikáciu. Po vykonaní inšpekcií jeden z 

účastníkov konania podal žalobu na nezákonnosť 

inšpekcie. Najvyšší súd SR však túto žalobu v rozhodujúcej 

časti zamietol a potvrdil tak, že usvedčujúce dôkazy boli 

úradom získané zákonne. Rýchly a úspešný zásah 

Protimonopolného úradu bol umožnený aj vďaka skorému 

podnetu zo strany verejnosti, ktorý obsahoval presné 

informácie o možnej kartelovej dohode. 

  

Rozhodnutie Protimonopolného úradu nie je 

právoplatné, účastníci konania môžu voči nemu podať 

rozklad. 

 

Správne skonanie voči podnikateľovi v bankovom 

sektore 

 

Odbor kartelov, začal dňa 22.04.2014 z vlastného podnetu 

správne konanie voči podnikateľovi pôsobiacom v 

bankovom sektore na území Slovenskej republiky vo veci 

možnej dohody obmedzujúcej súťaž. Predmetné správne 

konanie sa týka možného porušenia tak slovenského ako 

aj európskeho súťažného práva. 

 

Začatiu správneho konania predchádzalo vykonanie 

viacerých neohlásených inšpekcií v podnikateľských 

priestoroch relevantných subjektov – bánk, vrátane ich 

asociácie. Na základe získaných podkladov úrad zistil, že 

mohlo dôjsť k uzavretiu dohody obmedzujúcej súťaž 

prostredníctvom výmeny súťažne citlivých informácií 

medzi členmi asociácie, ako aj koordinácie ich činností v 

oblasti poskytovania finančných služieb. Takto vytvorená 

platforma mohla následne umožniť členom asociácie 

prostredníctvom výmeny citlivých informácií predvídať 

správanie konkurencie na trhu a tým znížiť intenzitu 

súťaže. 

 

Správne konanie na trhu pohrebných služieb 

 

Dňa 20.06.2014 začal odbor kartelov správne konanie voči 

mestu Rimavská Sobota vo veci možného porušenia § 39 

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

platnom znení v súvislosti s poskytovaním pohrebných 

služieb na území mesta Rimavská Sobota. 

 

Na základe zhromaždených dôkazov úrad nadobudol 

podozrenie, že mesto Rimavská Sobota prostredníctvom 

mestskej príspevkovej organizácie Technické služby mesta 

Rimavská Sobota schválilo Cenník cintorínskych a 

pohrebných služieb, ktorého dôsledkom je zvýhodnenie 

uvedenej príspevkovej organizácie voči jej konkurentom.  

 

Mestská príspevková organizácia Technické služby mesta 

Rimavská Sobota nie je len správcom pohrebísk na území 

mesta, ale aj poskytovateľom pohrebných a cintorínskych 

služieb. Z uvedeného dôvodu by malo mesto Rimavská 

Sobota dbať na to, aby boli všetky poplatky účtované 

rovnako všetkým pohrebným službám. Predmetný cenník 

však obsahuje dvojité ceny pohrebných služieb, pričom 

zákazník má nárok na uplatnenie nižších cien iba pri 

kompletnom objednaní služieb od Technických služieb 

mesta Rimavská Sobota, teda za predpokladu, že nebude 

využívať služby konkurenčnej pohrebnej služby. Okrem 

toho, súčasťou predmetného cenníka bol aj „Poplatok za 

dovoz zosnulých – cudzie firmy“, ktorého účtovaním môže 

dôjsť k zvýhodneniu podnikateľa Technické služby mesta 

Rimavská Sobota oproti ostatným podnikateľom na trhu 

pohrebných služieb. Z predmetného poplatku totiž 

vyplýva, že je účtovaný iba konkurenčným pohrebným 

službám.  
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Inšpekcia v oblasti dodávok a maloobchodného 

predaja vybraných mliečnych výrobkov 

 

V roku 2013 stanovil Protimonopolný úrad sektor 

potravinárstva a poľnohospodárstva za jednu zo svojich 

prioritných oblastí, ktorým sa bude venovať a začal 

prieskum v oblasti mlieka a mliečnych výrobkov. 

Skutočnosti zistené v rámci prieskumu trhu zameraného 

na oblasť mlieka a mliečnych výrobkov boli, okrem iného, 

jedným z podkladov, na základe ktorých úrad vykonal 

inšpekciu. 

 

Úrad vykonal inšpekciu v druhej polovici mája 2014 v 

podnikateľských priestoroch 5 subjektov pôsobiacich v 

oblasti dodávok a maloobchodného predaja mlieka a 

vybraných mliečnych produktov v SR. Konkrétne sa 

jednalo o jedného dodávateľa a štyri maloobchodné 

reťazce pôsobiace na území SR. Dôvodom vykonania 

inšpekcie bolo podozrenie z možného uzavretia 

vertikálnych a/alebo horizontálnych dohôd, ktoré by mohli 

mať za cieľ alebo následok obmedzovanie hospodárskej 

súťaže, a tým aj negatívny dopad na konečného 

spotrebiteľa. Čo sa možnej formy obmedzovania súťaže 

týka, úrad skúma, či medzi uvedenými podnikateľmi 

mohlo dochádzať k dohodám o veľkoobchodných cenách 

a/alebo k dohodám o maloobchodných predajných cenách 

pre konečného zákazníka.  

 

Na úrade prebieha, po predchádzajúcom upozornení 

konkrétneho podnikateľa, prehliadanie obsahu podkladov 

a informácií získaných počas inšpekcie, ktoré sa následne v 

rámci ďalšieho prešetrovania budú vyhodnocovať a 

analyzovať. Prešetrovanie neznamená, že predmetní 

podnikatelia porušili súťažné pravidlá a neprejudikuje 

závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad dospieť. 

 

Okrem vyššie uvedeného, pri výkone inšpekcie došlo v 

priestoroch jedného z dotknutých podnikateľov k takým 

skutočnostiam, ktoré mohli negatívne ovplyvniť priebeh 

inšpekcie. Protimonopolný úrad už začal v danom prípade 

správne konanie vo veci možného uloženia poriadkovej 

pokuty za nesplnenie povinností podnikateľa počas 

inšpekcie. Začatie správneho konania neznamená, že 

účastník konania porušil súťažné pravidlá a neprejudikuje 

závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR dospieť v 

rozhodnutí. 
 

 
 

Pokuta pre ČSOB potvrdená 

 

Rada Protimonopolného úradu zamietla rozklad 

Československej obchodnej banky a.s. („ČSOB“) a 

potvrdila rozhodnutie Protimonopolného úradu z 

25.10.2013, ktorým bola ČSOB uložené pokuta vo výške 3 

183 427 EUR za účasť na kartelovej dohode na trhu 

bezhotovostných devízových operácií. 

 

Banky koordinovali svoj postup pri vypovedaní zmlúv o 

bežných účtoch spoločnosti AKCENTA CZ a zároveň sa 

dohodli, že s ňou neuzavrú nové zmluvy. Cieľom ich 

konania bolo vylúčiť spoločnosť AKCENTA CZ, ktorá bola 

ich konkurentom, z trhu a získať jej klientov, resp. udržať 

si existujúcich klientov. V tomto rozhodnutí sa úrad 

zaoberal už len účasťou ČSOB na dohode, pretože voči 

ďalším dvom účastníkom dohody, Slovenskej sporiteľmi 

a.s. a Všeobecnej úverovej banke, a.s., vydal konečné 

rozhodnutie Najvyšší súd SR. Vo vzťahu k týmto dvom 

bankám Najvyšší súd SR zamietol ich žaloby a potvrdil 

pôvodné rozhodnutie úradu z roku 2009. 

 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.04.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUHOSTUPŇOVÉ KONANIA 

Začatie správneho konania neznamená, že účastník 

konania poručil súťažné pravidlá a neprejudikuje 

závery, ku ktorým môže Protimonopolný úrad SR 

dospieť. 
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Protimonopolný úrad sa podrobne venoval analýze 
finančného sektora, ktorý predstavuje jednu z 
najdôležitejších hybných síl ekonomiky. Niektoré trhy v 
oblasti poskytovania finančných služieb dlhodobo 
vykazujú stabilnú štruktúru a vyššiu mieru koncentrácie, 
čo môže indikovať nižšiu intenzitu hospodárskej súťaže. 
V rámci prešetrovania sa úrad zameral na podmienky 
poskytovania niektorých finančných produktov bánk 
obyvateľstvu, malým a stredným podnikateľom a 
samosprávam, nakoľko pre týchto klientov je 
charakteristická asymetria informácií a nižšia vyjednávacia 
sila. Úrad zisťoval, či banky viažu poskytnutie vybraných 
typov úveru obyvateľstvu, malým a stredným 
podnikateľom a samosprávam na poskytnutie bežného 
účtu vedeného v príslušnej banke. Viazanie produktov 
môže oslabiť hospodársku súťaž v predmetnej oblasti 
poskytovania finančných služieb zvýšením nákladov na 
zmenu banky, znížením transparentnosti cien, čím sa 
znižuje mobilita predmetných klientov bánk a zvyšujú sa 
bariéry vstupu pre nových poskytovateľov finančných 
služieb (najmä tých, ktorí sa špecializujú na jeden 
produkt). 
 
Úrad z prešetrovania zistil nasledovné: 
 

 K viazaniu hypotekárnych a spotrebných úverov 
obyvateľstvu na bežný účet nedochádza, čo úrad 
hodnotí pozitívne. Banky systémom rôznych zliav 
(napr. zníženie úrokovej sadzby k úveru) a iných 
výhod motivujú spotrebiteľov k tomu, aby si 
zobrali v balíčku produkty úver a bežný účet. Ak sa 
však klient rozhodne zrušiť bežný účet v danej 
banke, z ktorého spláca úver, uvedené je spojené 
s prekážkami, najmä s administratívnymi a 
finančnými nákladmi (viaceré banky v tejto 
súvislosti uplatňovali v mnohých prípadoch nie 
zanedbateľný poplatok za zmenu zmluvných 
podmienok úverovej zmluvy), čo znižuje mobilitu 
klientov. 
 

 Praktika viazania úveru malým a stredným 
podnikateľom s bežným účtom je pomerne 
rozšírená - podiel bánk na trhu úverov pre malých 
a stredných podnikateľov, ktoré takto postupujú, v 
roku 2012 predstavoval takmer 63 %. 

 V prípade poskytovania úverov samosprávam 
podiel bánk, ktoré poskytujú úvery samosprávam 
spolu s bežným účtom v roku 2012 predstavoval 
takmer 59 %. 
 

Úrad preto v súlade so svojou stratégiou a prioritizačnou 
politikou v rámci uplatňovania súťažnej advokácie vyzval 
banky aby: 
 

 upustili od praktiky viazania poskytnutia úveru 
malým a stredným podnikateľom na bežný účet v 
danej banke, 
 

 neviazali poskytnutie úveru samosprávam na 
bežný účet vedený v banke poskytujúcej úver, 
 

 transparentným spôsobom poskytovali svojim 
klientom všetky informácie rozhodujúce pre 
vyhodnotenie jednotlivých konkurenčných ponúk 
vrátane informácií o podmienkach a poplatkoch za 
prípadnú zmenu zmluvných podmienok 
dohodnutých v úverových zmluvách, zrušenie 
bežného účtu a pod., 

 

 znižovali informačnú asymetriu medzi bankami a 
klientmi bánk, taktiež aby minimalizovali 
administratívne bremeno klientov pri zmene 
poskytovateľa sledovaných finančných služieb. 

 
Vzhľadom na stabilne pomerne vysokú koncentrovanosť 

trhu v úradom sledovaných oblastiach poskytovania 

vybraných bankových produktov a nižšiu vyjednávaciu silu 

niektorých typov klientov bánk, úrad bude naďalej aktívne 

monitorovať a vyhodnocovať vývoj podmienok 

poskytovania bankových produktov týmto spotrebiteľom. 

 

Správa na stiahnutie: Správa z prešetrovania v oblasti 

poskytovania finančných služieb obyvateľstvu, malým a 

stredným podnikateľom a samosprávam v SR 

 
 

 

 

 

 

SEKTOROVÉ SPRÁVY 

http://www.antimon.gov.sk/sprava-z-presetrovania-v-oblasti-poskytovania-financnych-sluzieb-obyvatelstvu-malym-a-strednym-podnikatelom-a-samospravam-v-slovenskej-republike/
http://www.antimon.gov.sk/sprava-z-presetrovania-v-oblasti-poskytovania-financnych-sluzieb-obyvatelstvu-malym-a-strednym-podnikatelom-a-samospravam-v-slovenskej-republike/
http://www.antimon.gov.sk/sprava-z-presetrovania-v-oblasti-poskytovania-financnych-sluzieb-obyvatelstvu-malym-a-strednym-podnikatelom-a-samospravam-v-slovenskej-republike/
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Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže 
 

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

súťaže bola podpísaná prezidentom Slovenskej republiky 

a nadobúda účinnosť dňa 01.07.2014.  

 

Novela je súčasťou celkovej stratégie úradu, ktorej 

hlavným cieľom je vybudovať modernú súťažnú autoritu 

so zameraním na prospech spotrebiteľa. Reaguje na 

potrebu legislatívnych úprav určitých okruhov, ktoré 

vyplynuli z aplikačnej praxe a zavádza nové prvky, ktorých 

cieľom je zefektívniť presadzovanie súťažných pravidiel. 

Úpravou prešli všetky oblasti slovenského súťažného 

práva: posudzovanie koncentrácií, oblasť dohôd 

obmedzujúcich súťaž, ako aj zákazu zneužívania 

dominantného postavenia. Najvýznamnejšie zmeny boli 

opísané v decembrovom vydaní Súťažného spravodajcu 

Súťažný spravodajca 4-2013.  

 

Novela zákona zavádza úplne nový nástroj v slovenskej 

súťažnej praxi, ktorým je finančná odmena pre fyzické 

osoby. V záujme účinného odhaľovania kartelových 

dohôd, t.j. dohôd medzi konkurentmi, úrad predstavuje 

nový inštitút spolupráce s fyzickými osobami, ktoré majú 

informácie a dôkazy o týchto najzávažnejších 

protisúťažných konaniach. Fyzické osoby tak môžu 

napomôcť: 

 

 rýchlo a efektívne odhaliť kartel, 

 potrestať páchateľov a 

 zároveň ušetriť značné finančné prostriedky, o 
ktoré kartelová dohoda pripravila spotrebiteľov, 
resp. ekonomiku štátu. 

 

N základe uvedeného inštitútu, fyzická osoba, ktorá ako 

prvá poskytne úradu dôkazy o karteli, má nárok na 

odmenu vo výške 1% z uložených pokút v jednom 

rozhodnutí úradu, maximálne však 100 000 EUR. Aj v 

prípade, že by pokuta úradu nebola zaplatená, vzniká 

oznamovateľovi nárok na odmenu vo výške 50% toho, čo 

by mu inak patrilo, maximálne však 10 000 EUR. 

Kompletné informácie o odmeňovaní za predloženie 

dôkazov o karteli sú dostupné na webovej stránke 

Protimonopolného úradu: 

 http://www.antimon.gov.sk/odmenovanie-za-

predlozenie-dokazov-o-karteli/ 

 

Súčasne s novelou zákona vstupujú do platnosti aj štyri 

vyhlášky, a jeden výnos Protimonopolného úradu. 

Dokumenty reagujú na zmeny vykonané v zákone 

o ochrane hospodárskej súťaže. Prijatá bola Vyhláška, 

ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či  

dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup 

podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov 

má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž 

(„Vyhláška de minimis“). Prahové hodnoty založené na 

trhových podieloch podnikateľov boli pôvodne upravené 

priamo v zákone o ochrane hospodárskej súťaže.  

 

S cieľom urýchliť a zefektívniť proces posudzovania 

koncentrácií revidoval Vyhlášku, ktorou sa ustanovujú 

náležitosti oznámenie koncentrácie („Vyhláška 

o náležitostiach koncentrácie“).  Najvýraznejšou zmenou 

je to, že oznámenie koncentrácie bude oznamovateľ 

koncentrácie podávať v prehľadnej a štruktúrovanej forme 

na formulároch, ktorých vzor je prílohou vyhlášky, čo 

účastníkovi konania umožní rýchlejšie sa zorientovať pri 

predkladaní informácií, ktoré sú náležitosťou oznámenia 

koncentrácie. Vzory oznámenie koncentrácie sú na 

stiahnutie na: http://www.antimon.gov.sk/formulare-na-

stiahnutie/. 

 

Vychádzajúc z doterajších praktických skúseností úradu 

 dochádza tiež k spresneniu a modifikovaniu niektorých 

predkladaných informácií, najmä vo vzťahu k trhovým 

informáciám a inštitútom ovplyvnených trhov 

a potenciálne ovplyvnených trhov. Cieľom je získať 

informácie o pôsobení účastníkov koncentrácie 

a prepojených podnikateľov na trhoch už v rámci 

oznámenia v takej podobe a forme, ktorá čo 

najkomplexnejšie umožní úradu  posúdiť existenciu 

možných ovplyvnených prípadne potenciálne 

ovplyvnených trhov.  

 

LEGISLATÍVA  

http://www.antimon.gov.sk/data/att/1282.pdf
http://www.antimon.gov.sk/odmenovanie-za-predlozenie-dokazov-o-karteli/
http://www.antimon.gov.sk/odmenovanie-za-predlozenie-dokazov-o-karteli/
http://www.antimon.gov.sk/formulare-na-stiahnutie/
http://www.antimon.gov.sk/formulare-na-stiahnutie/
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Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

podmienkach urovnania („Vyhláška o urovnaní“) upravuje 

najmä postup úradu počas rokovania o urovnaní, ako  aj 

výšku zníženia pokuty v prípade urovnania. Novela zákona 

zavádza inštitút urovnania, ktorý má byť použiteľný pre 

všetky porušenia zákona s výnimkou oblasti porušenia 

povinností, ktoré sú procesnej povahy. Inštitút urovnania 

je bežnou súčasťou legislatívy a často používaným takmer 

vo všetkých štátoch Európskej únie. V prípadoch kartelov 

je často využívaný aj v konaniach pred  Európskou 

komisiou. Úrad doposiaľ využíval uplatnenie tohto 

inštitútu pri ukladaní sankcií a zohľadnení poľahčujúcich 

okolností.  

 

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe 

zhovievavosti („Vyhláška o Leniency programe“) definuje 

podrobnosti o uplatňovaní programu zhovievavosti 

a náležitosti o obsahu žiadostí o neuloženie alebo zníženie 

pokuty. Leniency progrm umožňuje upustenie alebo 

zníženie pokuty v prípade spolupráce podnikateľa pri 

odhaľovaní kartelov. Je na podnikateľovi, či sa rozhodne 

tento program využiť.  Leniency program sa uplatňoval aj 

doteraz, pričom podrobnosti o uplatňovaní tohto inštitútu 

boli uvedené len v usmernení úradu. Nakoľko je vyhláška 

založená na princípoch existujúceho usmernenia, jej 

prijatie zásadným spôsobom nezmení doterajšiu prax 

úradu, ale povedie k zvýšeniu právnej istoty.  

 

Výnos o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného 

úradu Slovenskej republiky priamo stanovuje spôsob 

odmeňovania členov Rady úradu. 

 

Usmernenie k právomoci vykonávať inšpekcie 

 

01.07.2014 zverejnil úrad Usmernenie k právomoci 

vykonávať inšpekcie podľa § 22a ods. 1 zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže. Cieľom usmernenia je objasniť 

právomoci a postup úradu pri výkone inšpekcie 

v podnikateľských priestoroch.  

 

Na stiahnutie: Usmernenie k právomoci 

Protimonopolného úradu vykonávať inšpekcie  

 

 
 

 
 

V rámci medzirezortného pripomienkového konania úrad 
pripomienkoval viaceré návrhy zákonov a iných právnych 
dokumentov. Z materiálov, ku ktorým úrad vyjadril 
zásadné pripomienky, uvádzame: 

 

Návrh zákona o odpadoch  

 
K návrhu zákona o odpadoch predložil úrad viacero 
zásadných, ako aj konkrétnych vecných odporúčacích 
pripomienok. Zásadné pripomienky sa týkajú primárne 
potenciálneho zvyšovania bariér vstupu na trh.  
 
Návrh zákona v jednom z ustanovení upravuje aj 
podmienky pre systémy združeného nakladania s 
odpadom, ktoré musia byť dodržované počas celej doby 
fungovania systému. Po prvýkrát je potrebné preukázať 
splnenie týchto podmienok už pri žiadosti o udelenie 
autorizácie, čo vytvára vysokú bariéru vstupu na trh, 
nakoľko niektoré povinnosti sa javia ako veľmi ťažko 
splniteľné. Podľa názoru úradu, autorizácia musí byť 
udelená každému, kto splní podmienky stanovené 
zákonom. Systém by mal byť maximálne možne otvorený 
a to najmä s ohľadom na nastavenie toku prúdu odpadu 
cez organizáciu zodpovednosti výrobcov („OZV“), ktorá 
jediná určuje aj subjekty, ktoré budú pôsobiť na 
nadväzujúcich trhoch. Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby 
existovala na úrovni OZV súťaž. Podmienky na udelenie 
autorizácie však vytvárajú vysoké administratívne 
prekážky vstupu na trh, čo tento systém uzatvára, najmä 
pre novovznikajúce OZV. Navyše, Ministerstvo životného 
prostredia SR má možnosť zrušiť autorizáciu OZV 
v prípade, ak si táto neplní povinnosti podľa zákona. 
Žiadateľ o autorizáciu je povinný preukázať splnenie 
takých podmienok, ktoré vie v podstate preukázať len už 
fungujúca OZV. Z uvedených dôvodov úrad vyjadril 
potrebu znížiť administratívne prekážky na vstup, teda na 
udelenie autorizácie. 
 
Rovnako, ako v prípade podmienok na udelenie 
autorizácie pre OZV, v prípade individuálneho plnenia 
existujú vysoké bariéry vstupu na trh, nakoľko splnenie 

Medzirezortné pripomienkové konanie  

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA  

http://www.antimon.gov.sk/data/files/376_usmernenie-k-pravomoci-protimonopolneho-uradu-sr-vykonavat-inspekcie.pdf
http://www.antimon.gov.sk/data/files/376_usmernenie-k-pravomoci-protimonopolneho-uradu-sr-vykonavat-inspekcie.pdf
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niektorých podmienok už momentom žiadosti o udelenie 
autorizácie na individuálne plnenie sú ťažko  splniteľné. 
 
Zásadnú pripomienku formuloval úrad aj k podávaniu 
žiadosti o udelenie autorizácie OZV, kde požaduje 
zosúladiť ustanovenie upravujúce termín podania žiadosti 
so zámerom uvedeným v dôvodovej správe. Navrhované 
znenie predpokladá podanie žiadosti o udelenie 
autorizácie OZV najneskôr do dvoch mesiacov od účinnosti 
zákona, čo de facto po 2 mesiacoch od účinnosti zákona 
uzatvára trh a znemožňuje vznik a vstup nových OZV.  
 

Úrad takisto v rámci pripomienok uviedol, že pokladá za 

nevyhnutné, aby bola zabezpečená dostatočne efektívna 

kontrola OZV, nakoľko OZV majú silné postavenie 

a v podstate budú rozhodovať o tom, kto bude pôsobiť na 

nadväzujúcich trhoch. Z tohto dôvodu by mal existovať 

efektívny kontrolný mechanizmus, nie však v podobe 

neodôvodnených administratívnych prekážok pre vstup na 

trh OZV. Vstup na trh OZV musí byť otvorený a podmienky 

na udelenie autorizácie nastavené tak, aby ich reálne novo 

vstupujúca OZV vedela splniť v takom časovom horizonte, 

aby pre ňu bolo ekonomicky vhodné vstúpiť na trh 

a mohla na tomto trhu súťažiť. 

 

V rámci svojich pripomienok poukazuje úrad tiež na 

nastavenie spolupráce pri zbere odpadov z obalov 

a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s 

odpadmi z obalov prostredníctvom obcí. Nastavenie 

systému tak, že jedna obec môže mať zmluvu len s jednou 

OZV môže obmedziť hospodársku súťaž, keďže zmluva 

s obcou zabezpečuje prístup k odpadu. Ak nie je možné 

iným spôsobom zabezpečiť, aby sa sledoval tok odpadu, 

resp., aby sa z obce vyzbieral všetok odpad, ako tým, že 

bude mať obec zmluvu len s jednou OZV, je potrebné, aby 

bol prístup k obciam otvorený, tzn. aby mohli OZV o tieto 

obce súťažiť a rovnako, aby novovznikajúca OZV mohla 

vstúpiť na trh.  

 

Úrad upozorňuje aj na to, aby sa vznikom koordinačného 

centra OZV a individuálne plniacimi výrobcami zhodnej 

komodity nevytvorila platforma na vymieňanie citlivých 

informácií medzi týmito subjektmi, nakoľko podstatou 

efektívneho fungovania tohto systému je práve súťaž 

medzi týmito subjektmi.  

Ďalšie pripomienky sa týkali zverejňovania objemu 

informácií na webovom sídle OZV, nastavenia podmienok 

systému individuálneho plnenia vybraných povinností, 

výšky finančnej zábezpeky OZV a výrobcov, možnosti 

vypovedania zmluvy uzatvorenej medzi obcou 

a oprávnenou organizáciou/kolektívnou organizáciou a 

viacerých nesúladov medzi návrhom zákona a k nemu 

príslušnou dôvodovou správou.  

 

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov  

 

Úrad pripomienkoval návrh nariadenia vlády Slovenskej 

republiky, ktorým sa určuje  maximálna „cena“ za 

poskytnutie peňažných prostriedkov podľa § 53 ods. 6 

Občianskeho zákonníka. Úrad požaduje doplnenie 

materiálu o analýzu vplyvu zavedenia maximálnej „ceny“ 

za poskytnutie peňažných prostriedkov z hľadiska 

jednotlivých podnikateľských subjektov, nakoľko to môže 

ovplyvniť podmienky hospodárskej súťaže v predmetnej 

oblasti.  

 

Návrh zákona o geodézii a kartografii 

 

V návrhu zákona o geodézii a kartografii úrad považuje za 

vhodné, aby výška úhrady za vykonanie kvalifikačnej 

skúšky zodpovedala výške nákladov spojených 

s vykonaním skúšky. Neprimeraná výška úhrady za 

vykonanie kvalifikačnej skúšky, ktorá je podmienkou 

vykonávania danej činnosti, by mohla predstavovať 

prekážku vstupu na trh poskytovania geodetických a 

kartografických prác. Bariéry vstupu môžu odradiť 

niektoré subjekty o uchádzanie sa o vykonanie 

kvalifikačnej skúšky, čo by mohlo viesť k zníženiu intenzity 

súťaže na danom trhu v dôsledku nižšieho počtu 

konkurentov, a tým k negatívnemu dopadu na 

spotrebiteľov. Keďže vykonávanie kvalifikačných skúšok by 

nemalo byť podnikaním, úhrada za kvalifikačnú skúšku by 

mala byť stanovená tak, aby komora z vykonávania 

kvalifikačných skúšok nedosahovala zisk. Zároveň 
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stanovením úhrady na úrovni, ktorá zodpovedá nákladom 

na vykonávanie skúšok, sa zabráni tomu, aby bola výška 

úhrady stanovená v neprimeranej výške pôsobiacej ako 

bariéra vstupu na trh. 

 

 

 

Protimonopolný úrad predstavuje nový nástroj určený na 

prácu zo zákonom č. 136/2001 Z.z. o ochrane 

hospodárskej súťaže – COMPact. COMPact slúži ako 

pomôcka pre každého, kto sa v uvedenom zákone 

potrebuje orientovať. Obsahuje komentáre, dôvodové 

správy, judikatúru, ako aj relevantnú literatúru a články. 

 

Cieľom COMPact je poskytnúť širokej verejnosti 

zrozumiteľnú informáciu o obsahu pravidiel ochrany 

hospodárskej súťaže, ich výklade a najvýznamnejšej 

judikatúre, s ohľadom na prax úradu, Európskej komisie, 

inštitúcií Európskej únie. 

 

Nový nástroj nájdete na stránke úradu 

www.antimon.gov.sk v časti „Legislatíva“ 

(http://www.antimon.gov.sk/compact/). Úrad bude 

jednotlivé ustanovenia priebežne dopĺňať a aktualizovať. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Experti na súťažné právo sa stretli na medzinárodnej 

konferencii v Bratislave 

 

Dňa 14. mája 2014 sa na Právnickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave konal druhý ročník 

medzinárodnej konferencie pod názvom Aktuálne trendy 

v slovenskom a európskom súťažnom práve. Konferenciu, 

ktorú organizoval Protimonopolný úrad SR v spolupráci s 

Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, 

slávnostne otvorila profesorka Mária Patakyová, 

prorektorka pre legislatívu, Právnickej fakulty UK 

a predseda Protimonopolného úradu SR, Tibor Menyhart. 

 

COMPact  

Konferencie a semináre  

http://www.antimon.gov.sk/compact/
http://www.antimon.gov.sk/
http://www.antimon.gov.sk/compact/
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Zľava: Natalie Harsdorf, Tibor Menyhart, Daniel Stankov 

 

O novinkách v súťažnom práve hovorili prednášajúci v 

úvodnom bloku. Andrej Králik zo Zastúpenia Európskej 

komisie na Slovensku predstavil oblasti a prípady, ktoré 

riešila Komisia a európske súdy v oblasti súťažného práva 

v uplynulom období. Michal Petr, podpredseda českého 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže priblížil 

rozhodovaciu činnosť českého úradu, významné rozsudky 

a nové soft law. Radoslav Tóth, podpredseda 

Protimonopolného úradu SR zosumarizoval výstupy úradu 

v prioritných oblastiach, aktuálne prípady, ako aj novelu 

zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Podpredseda 

úradu tiež prítomným predstavil nový online nástroj – 

COMPact, ktorý bude slúžiť ako pomôcka pre prácu so 

súťažným zákonom.  

 

 
Zľava: Tibor Menyhart, Radoslav Tóth 

 

Prvý tematický panel bol venovaný výmene citlivých 

informácií a tzv. „hub & spoke“ kartelom. Peter Demčák, 

z Protimonopolného úrad SR sa okrem cieľov a následkov 

výmeny citlivých informácií venoval aj jej rôznym formám 

a spôsobom. V paneli ďalej vystúpili zástupkyne súťažných 

úradov, Dorota Dudek z poľského úradu a Natalie Harsdorf 

z rakúskeho úradu, ktoré majú praktické skúsenosti 

s výmenou citlivých informácií v rámci posudzovania 

protisúťažných dohôd. Andrej Králik následne uzavrel 

panel podrobnejším popisom fungovania hub & spoke 

kartelov. 

 

 
Zľava: Natalie Harsdorf, Dorota Dudek, Peter Demčák 

 

V paneli venovanom ukladaniu podmienok a povinností  

pri kontrole koncentrácií bolo zaujímavé porovnať pohľad 

predstaviteľov súťažných úradov a advokátskej obce. Erika 

Lovásová z Protimonopolného úradu SR porovnala 

navrhované zmeny v pripravenej novele zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže so súčasnou právnou úpravou 

a praktické problémy, s ktorými sa úrad stretáva. Martin 

Nedelka z advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti 

s.r.o. naopak popísal navrhovanie podmienok a povinností 

z pohľadu účastníka konania. Viktor Porubský z Európskej 

komisie sa zameral na typy podmienok, ktoré sú pre 

súťažné autority prijateľné, pričom zdôraznil, že 

uprednostňované sú predovšetkým štrukturálne 

podmienky. Maria Ulfvensjö Baltatzis zo švédskeho úradu 

doplnila panel praktickými skúsenosťami s udeľovaním 

podmienok pri posudzovaní koncentrácie 

v mliekarenskom sektore vo Švédsku. 
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Erika Lovásová 

 

Záverečný blok prednášok bol venovaný posudzovaniu 

kúpnej sily a ekonomickej závislosti v súťažnom práve. 

Profesor Josef Bejček z Masarykovej univerzity v Brne 

pojednával o teoretickom koncepte kúpnej sily 

a ekonomickej závislosti. An Renckens, zástupkyňa 

Európskej komisie, predstavila prístup a iniciatívy 

pracovnej skupiny pre potravinárstvo, ktorá bola 

vytvorená v rámci Generálneho riaditeľstva pre 

hospodársku súťaž, v Európskej komisii. Na záver Peter 

Silanič z Protimonopolného úradu SR doplnil problematiku 

o poznatky, ktoré úrad získal v rámci rozsiahleho 

prieskumu v oblasti mlieka a mliečnych výrobkov 

uskutočneného v roku 2013.  

 

Peter Silanič 

Pre vyše dvesto účastníkov a prednášajúcich zo šiestich 

krajín bola medzinárodná konferencia vynikajúcou 

príležitosťou na názorovú výmenu s predstaviteľmi iných 

krajín, inštitúcií a profesií, ktorých spája záujem na tom, 

aby hospodárska súťaž a súťažné právo fungovali čo 

najlepšie. Protimonopolný úrad SR má preto ambíciu 

každoročne organizovať medzinárodnú konferenciu 

venovanú problematike hospodárskej súťaže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úrad v uplynulom kvartáli usporiadal dve tlačové 

konferencie, na ktorých informoval zástupcov médií 

o svojich aktivitách.  

 

Na tlačovej konferencii dňa 06.05.2014 sa hovorilo o 

aktivitách úradu v bankovom sektore. Zástupcovia úradu 

informovali o správe o viazaní bankových produktov, ako 

aj o prešetrovaní, inšpekcii a začatom správnom konaní 

v tomto sektore.  

 

Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 17.06.2014, boli 

účastníci oboznámení s tzv. „Whistleblower programom, 

teda finančnou odmenou za predloženie dôkazov o karteli, 

ktorú úrad zavádza od 01.07.2014. Viac sa dozvedeli 

o pokute vo výške 4,28 mil. EUR, ktorú úrad udelil 

distribútorom IT technológií za účasť na karteli a na záver 

boli podané informácie o inšpekcii v potravinárskom 

sektore.   

 

Prostredníctvom tlačových konferencií chce úrad 

prezentovať významné výstupy a priblížiť tak svoju činnosť 

širokej verejnosti. 

 

Tlačové konferencie  

V súvislosti s uskutočnenou konferenciou, by sme Vás 

chceli požiadať o vyplnenie hodnotiaceho dotazníka, 

ktorý nám pomôže skvalitniť  prípravu konferencie 

v budúcnosti. Dotazník je k dispozícii na stiahnutie TU. 

Vyplnený dotazník zasielajte elektronicky do             

20. júla 2014 na adresu: hovorca@antimon.gov.sk. 

Ďakujeme za Váš názor! 
 

 

http://www.antimon.gov.sk/3419-sk/hodnotiaci-dotaznik-k-medzinarodnej-konferencii/
mailto:hovorca@antimon.gov.sk
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Predsedovia Protimonopolného úradu SR a Úradu pre 

ochranu hospodárskej súťaže Českej republiky podpísali 

dňa 16.04.2014 Memorandum o spolupráci. 

Memorandum je formálnym vyústením dlhoročnej 

spolupráce založenej už tradične na nadštandardných 

dobrých vzťahoch týchto dvoch partnerských inštitúcií. 

Predsedovia podpisom tohto dokumentu vyjadrili prianie 

naďalej rozvíjať a posilňovať doterajšiu dobrú spoluprácu. 

Memorandum vytvára priestor pre širšiu spoluprácu pri 

výmene informácií v oblasti legislatívy, informačných, 

metodologických materiálov a judikatúry, v oblasti 

informácií o fungovaní trhov, v oblasti študijných pobytov 

ako aj v oblasti usporadúvania konferencií a ďalších 

podujatí. 

 

 
Zľava: Petr Rafaj, Tibor Menyhart 

 

S cieľom dosiahnuť efektívnejšie presadzovanie súťažnej 

politiky Memorandum upravuje pravidlá pre vzájomné 

poskytovanie si verejne dostupných informácií týkajúcich 

sa protisúťažného správania subjektov alebo koncentrácii 

ako aj asistenciu pri šetrení prípadov protisúťažného 

správania bez dotknutia ochrany citlivých informácií 

podnikateľov. 

Strany memoranda vyjadrili tiež záujem na pokračovaní v 

pravidelných stretnutiach zástupcov úradov za účelom 

prejednania otázok spoločného záujmu a spolupráce. 

 

Text memoranda: Memorandum o spolupráci medzi 

Protimonopolným úradom Slovenskej republiky a Úřadem 

pro ochranu hospodářské soutěže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Európska komisia pokutovala výrobcov káblov 

vysokého napätia sumou 302 miliónov EUR za účasť 

na karteli 

 

Európska komisia zistila, že 11 výrobcov podzemných a 

podmorských napájacích káblov vysokého napätia sa   

 

 

 

 

zúčastnilo na karteli, za čo im udelila pokutu v celkovej 

výške 301 639 000 EUR.  

 

Uvedené káble sa obvykle používajú na pripojenie 

výrobnej kapacity k elektrickej sieti alebo na vzájomné 

prepojenie energetických sietí v rôznych krajinách. 

Pokutované spoločnosti si celosvetovo rozdeľovali trhy 

a zákazníkov od roku 1999 počas takmer 10 rokov. 

Súčasťou plánu bolo alokovať dôležité projekty káblov 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA  

AKTUALITY Z INÝCH SÚŤAŽNÝCH ORGÁNOV 
 

 

http://www.antimon.gov.sk/data/att/1403.pdf
http://www.antimon.gov.sk/data/att/1403.pdf
http://www.antimon.gov.sk/data/att/1403.pdf
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vysokého napätia v Európskom hospodárskom priestore 

(EHP), vrátane projektov rozsiahlej infraštruktúry a 

obnoviteľných energetických zdrojov, ako sú pobrežné 

veterné farmy. Do kartelovej dohody bola zapojená 

väčšina z najväčších svetových výrobcov káblov vysokého 

napätia a výrobcov napájací kábelov, konkrétne ABB, 

Nexans, Prysmian (predtým Pirelli), J-Power Systems 

(predtým Sumitomo Electric a Hitachi Metals), VISCAS 

(predtým Furukawa Electric a Fujikura), EXSYM (predtým 

SWCC Showa a Mitsubishi Cable), Brugg, NKT, Silec 

(predtým Safran), LS Cable a Taihan. Spoločnosť ABB 

získala plnú imunitu pred pokutou na základe Leniency 

programu Európskej komisie, nakoľko ako prvá podala 

Komisii informácie o existencii kartelovej dohody.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-358_en.htm 

 

Brazílsky súťažný úrad udelil miliardovú pokutu za 

cementový kartel 

  

Brazílsky súťažný úrad (The Administrative Council for 

Economic Defense – CADE) 28. mája 2014 jednohlasne 

odsúhlasil tzv. cementový kartel. V správnom konaní udelil  

pokutu šiestim spoločnostiam, šiestim jednotlivcom 

a trom združeniam v celkovej výške 3,1 mld. BRL (približne 

1 mld. EUR). Úrad tiež rozhodol o zabavená fabrík a zákaze 

výkonu činností pokutovaných subjektov v oblasti 

cementu a betónu do roku 2019.  

 

Komisár Márcio de Oliveira Junior vo svojom hodnotení 

odhadol škodu spôsobenú cenovým kartelom na 

verejných stavbách: "Kartel bol ukončený dňom, kedy bola 

vykonaná inšpekcia, ale jeho účinok trvá až do dnešného 

dňa, pretože nedošlo k žiadnym zmenám v štruktúre trhu 

s cementom." 

 

Kartel napríklad mohol spôsobiť zvýšenie ceny 

Severovýchodnej diaľnice o viac ako 11 000 000 BRL 

(približne 3,64 mi. EUR), zatiaľ čo južná a východná časť 

diaľnice, v štáte São Paulo, mohli stáť štátnu pokladnicu 

ďalších 7 000 000 BRL (2,32 mil. EUR). Oliveira Júnior 

uviedol tieto výstavby kvôli existujúcim dôkazom, ktoré 

potvrdzovali dohodu kartelistov na týchto úsekoch.  

http://www.cade.gov.br/Default.aspx?71c455a47c9166ad

78c596a1b69f 

 

Rakúsky súd (Kartellrericht) pokutoval Media-Saturn 

sumou 1 230 000 EUR 

 

Media-Saturn Beteiligungs GmbH bola z dôvodu porušenia 

článku 101 ZFEÚ respektíve článku 81 Zmluvy o ES a § 1 

nemeckého súťažného zákona uložené pokuta za 

uzatvorenie vertikálnych dohôd o cene so spoločnosťami v 

elektronickom priemysle v období od októbra 2009 do 

začiatku roka 2013, ktoré sa týkali rôznych elektronických 

výrobkov.  

http://www.bwb.gv.at/KartelleUndMarkmachtmissbrauch

/Entscheidungen/Seiten/Media-Saturn.aspx 

 

Rakúsky úrad udeľoval pokuty v potravinárskom 

sektore 

 

V troch nedávnych rozhodnutiach (27 KT 14/14, 29 KT 

27/14 zo 7. mája 2014 a 27 Kt 22/14 z 19. mája 2014), 

uložil rakúsky súd pokutu dvom pivovarom a jednej 

spoločnosti poskytujúcej služby pre členov franchisingu za 

porušenie článku 101 ZFEÚ a § 1 rakúskeho súťažného 

zákona za určovanie cien ďalšieho predaja.  

 

Pokutu vo výške 52 500 EUR dostala spoločnosť 

Braucommune Freistadt a 58 000 EUR spoločnosť Hirter 

pivovar za to, že sa dohodli na cene pre ďalší predaj 

(bežné ceny, ako aj špeciálne akcie) piva a ďalších 

výrobkov pivovaru s maloobchodnými predajcami 

potravín. Pokutu vo výške 225 000 EUR dostala aj 

spoločnosť AFS Franchise Systeme za dohadovanie cien 

s dodávateľmi pivovarníckych produktov 

a nealkoholických nápojov. Všetky tri prípady boli 

zahájené rakúskym súťažným úradom (BWB) v rámci 

prebiehajúceho prešetrovania v potravinárskom sektore 

a nadväzujú na pokuty uložené začiatkom roka 2013. Vo 

všetkých prípadoch boli vykonané inšpekcie v priestoroch 

dotknutých spoločností. Po inšpekciách sa spoločnosti 

rozhodli s rakúskym úradom spolupracovať a uznali 

argumenty predložené úradom. Konania tak boli 

ukončené urovnaním. Všetky tri rozhodnutia nadobudli 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-358_en.htm
http://www.cade.gov.br/Default.aspx?71c455a47c9166ad78c596a1b69f
http://www.cade.gov.br/Default.aspx?71c455a47c9166ad78c596a1b69f
http://www.bwb.gv.at/KartelleUndMarkmachtmissbrauch/Entscheidungen/Seiten/Media-Saturn.aspx
http://www.bwb.gv.at/KartelleUndMarkmachtmissbrauch/Entscheidungen/Seiten/Media-Saturn.aspx
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právoplatnosť, pretože strany sa vzdali práva na 

odvolanie. 

http://www.bwb.gv.at/KartelleUndMarkmachtmissbrauch

/Entscheidungen/Seiten/Geldbuße-gegen-die-

Braucommune-in-Freistadt-erwirkt.aspx 

http://www.bwb.gv.at/KartelleUndMarkmachtmissbrauch

/Entscheidungen/Seiten/Geldbußenentscheidung-gegen-

Hirter.aspx 

http://www.bwb.gv.at/KartelleUndMarkmachtmissbrauch

/Entscheidungen/Seiten/Media-Saturn.aspx 

 

Bulharský úrad sankcionoval vodárenskú spoločnosť 

v Sofii 

 

Bulharský súťažný úrad udelil dňa 27.05.2014 pokutu 

Sofiiska Voda AD finančnú pokutu vo výške  4 800 600 

BGN (približne 2,5 mil. EUR) (pokuta bola vypočítaná ako 

percento obratu podnikateľa na relevantnom trhu za 

predchádzajúce účtovné obdobie) za porušenie zákona 

o ochrane hospodárskej súťaže.  Obžalovaný zneužil svoje 

dominantné postavenie na trhu zásobovania pitnou vodou 

v Sofii tým, že počítal úroky z omeškania predpokladaného 

množstva spotrebovanej pitnej vody a odpadovej vody za 

mesiace, kedy vodomery neboli odčítané.  

 

Podľa bulharského úradu, správanie bolo v rozpore so 

záujmom spotrebiteľov a predstavuje neprimeranú 

obchodnú podmienku. 

http://www.cpc.bg/default.aspx 

 

 
 

 

 

 

 

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: hovorca@antimon.gov.sk 

Web: www.antimon.gov.sk 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Sledujte aktuality z hospodárskej súťaže na 

Twitter-i na @PMUSR_tweetuje. Získate 

informácie o dianí v hospodárskej súťaži na 

Slovensku, Európe a ostaných častiach sveta.  
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