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Zbierka zákonov è. 169/2014

Èiastka 61

169
VYHLÁKA
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
z 13. júna 2014,
ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na urèenie, èi dohoda medzi podnikate¾mi,
zosúladený postup podnikate¾ov alebo rozhodnutie zdruenia podnikate¾ov
má zanedbate¾ný úèinok na hospodársku súa

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky pod¾a § 4
ods. 2 zákona è. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súae a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov tátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov v znení zákona è. 151/2014 Z. z. (ïalej len zákon) ustanovuje:

hodou medzi konkurentmi alebo je dohodou medzi nekonkurentmi.
(2) Dohoda má zanedbate¾ný úèinok na hospodársku
súa aj vtedy, ak trhové podiely úèastníkov dohody nepresahujú prahové hodnoty pod¾a odseku 1 poèas dvoch
po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov o viac ako
dva percentuálne body.

§1

§2

(1) Zanedbate¾ný úèinok na hospodársku súa má
dohoda medzi podnikate¾mi pod¾a § 3 ods. 1 zákona
(ïalej len podnikate¾ ) a zosúladený postup podnikate¾ov (ïalej len dohoda), ak
a) celkový trhový podiel, ktorý majú spolu strany dohody, ktorej úèastníci podnikajú na rovnakej úrovni
výrobného alebo distribuèného reazca (ïalej len
dohoda medzi konkurentmi), nepresahuje 10 % na
relevantnom trhu dotknutom dohodou,
b) trhový podiel, ktorý má kadá zo strán dohody, ktorej úèastníci podnikajú na inej úrovni výrobného
alebo distribuèného reazca (ïalej len dohoda medzi nekonkurentmi), nepresahuje 15 % na iadnom
z relevantných trhov dotknutých dohodou,
c) celkový trhový podiel, ktorý majú spolu strany dohody,
nepresahuje 10 % na iadnom z relevantných trhov
dotknutých dohodou, ak nie je moné jednoznaène
urèi, èi daná dohoda je dohodou medzi konkurentmi
alebo je dohodou medzi nekonkurentmi, alebo
d) hospodárska súa na relevantnom trhu je obmedzená kumulatívnym úèinkom dohôd, ktoré obsahujú
obdobný druh obmedzení súae a ktoré vedú k obdobným úèinkom na relevantnom trhu a tieto dohody
sa vzahujú na viac ako 30 % relevantného trhu a
1. celkový trhový podiel, ktorý majú strany dohody,
nepresahuje 5 % na akomko¾vek relevantnom
trhu dotknutom dohodou medzi konkurentmi,
2. trhový podiel, ktorý má kadá zo strán dohody
medzi nekonkurentmi, nepresahuje 5 % na akomko¾vek relevantnom trhu dotknutom dohodou, alebo
3. celkový trhový podiel a ani trhový podiel iadnej
zo strán dohody nepresahuje 5 % na akomko¾vek
relevantnom trhu dotknutom dohodou, ak nie je
moné jednoznaène urèi, èi daná dohoda je do-

Rozhodnutie zdruenia podnikate¾ov má zanedbate¾ný úèinok na hospodársku súa, ak toto zdruenie
zdruuje podnikate¾ov, ktorých celkový trhový podiel
spolu nepresahuje 10 % na iadnom dotknutom relevantnom trhu. Ustanovenia § 1 ods. 2 a § 3 sa uplatnia
primerane.
§3
Na úèely posúdenia splnenia podmienok pod¾a § 1 a 2
sa trhový podiel podnikate¾a urèí ako súèet podielov na
relevantnom trhu
a) podnikate¾a, ktorý je úèastníkom dohody,
b) podnikate¾a, v ktorom má úèastník dohody priamo
alebo nepriamo
1. podiel na základnom imaní vyí ako polovicu,
2. právo vykonáva viac ako polovicu hlasovacích práv,
3. právo vymenova viac ako polovicu èlenov orgánov podnikate¾a alebo
4. právo riadi jeho podnik,
c) podnikate¾a, ktorý má práva uvedené v písmene b)
u úèastníka dohody,
d) podnikate¾a, v ktorom má podnikate¾ uvedený v písmene c) práva uvedené v písmene b) druhom bode a
tvrtom bode,
e) podnikate¾a, v ktorom dvaja alebo viacerí podnikatelia uvedení v písmenách a) a d) majú spoloène práva
uvedené v písmene b) druhom bode a tvrtom bode.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2014.

Tibor Menyhart v. r.

