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171
VYHLÁKA
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
z 19. júna 2014,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ïalej len
úrad) pod¾a § 38e 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:
§1
(1) V konaní zaèatom pod¾a § 25 ods. 1 zákona (ïalej
len konanie) vo veci poruenia zákona sa rokovanie
o urovnaní (ïalej len rokovanie) zaèína
a) návrhom úradu na zaèatie rokovania doruèeným
úèastníkovi konania pod¾a § 25 ods. 3 zákona (ïalej
len úèastník) alebo
b) iadosou úèastníka na zaèatie rokovania doruèenou úradu.
(2) Ak sa zaèalo rokovanie pod¾a odseku 1 písm. a),
úèastník sa v urèenej lehote vyjadrí, èi má záujem o rokovanie. Na vyjadrenie doruèené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. Márnym uplynutím lehoty urèenej
na vyjadrenie sa rokovanie povauje za skonèené.
(3) iados na zaèatie rokovania sa podáva kedyko¾vek v priebehu konania, najneskôr vak do uplynutia
lehoty na vyjadrenie úèastníka k výzve pred vydaním
rozhodnutia pod¾a § 33 zákona. iadosti doruèené po
uplynutí tejto lehoty sa nezoh¾adnia.
§2
(1) Ak sa vedie rokovanie pred tým, ako bola úèastníkovi doruèená výzva pred vydaním rozhodnutia pod¾a
§ 33 zákona, úèastníkovi sa poskytnú predbené závery konania. Úèastník sa v urèenej lehote môe vyjadri,
èi chce pokraèova v rokovaní. Márnym uplynutím lehoty urèenej úradom sa rokovanie povauje za skonèené.
(2) Návrh urovnania predloený úèastníkovi úradom
v závere rokovania obsahuje popis poruenia zákona
alebo èl. 101 alebo 102 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie vrátane jeho trvania, ktoré úrad povauje za preukázané, a pokutu, ktorú mu úrad zamý¾a v predmetnom konaní uloi pod¾a § 4.
(3) Úèastník sa môe vyjadri k návrhu urovnania

alebo môe predloi vyhlásenie pod¾a § 3 v urèenej lehote. Ak sa úèastník v urèenej lehote nevyjadrí alebo
písomne oznámi, e s návrhom urovnania nesúhlasí,
rokovanie sa povauje za skonèené.
§3
(1) Ak úèastník s návrhom urovnania súhlasí, doruèí
úradu v lehote pod¾a § 2 ods. 3 písomné vyhlásenie
o svojej úèasti na poruení zákona alebo èl. 101 alebo 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a prizná
svoju zodpovednos za takéto konanie. Vyhlásenie je
moné urobi aj ústne do zápisnice.
(2) Vyhlásenie obsahuje
a) oznaèenie úèastníka,
b) priznanie úèasti na poruení zákona alebo èl. 101
alebo 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako
bolo vymedzené v návrhu urovnania,
c) súhlas s pokutou uvedenou v návrhu urovnania a
d) vyhlásenie úèastníka o tom, e ho úrad dostatoène
informoval o predbených záveroch pod¾a § 2 ods. 1
a poskytol mu primeraný èas na vyjadrenie sa k týmto záverom.
(3) Ak majú viacerí úèastníci spoloèného zástupcu
a urobia spoloèné vyhlásenie, náleitosti pod¾a odseku 2 sa uvedú osobitne za kadého úèastníka.
(4) Ak obsah písomného vyhlásenia zodpovedá návrhu urovnania, úèastník sa upovedomí o tom, e jeho vyhlásenie bolo akceptované. Doruèením upovedomenia
o akceptovaní vyhlásenia sa rokovanie povauje za
skonèené urovnaním.
(5) Ak sa rokovanie neskonèí urovnaním, neprihliada sa na ïalie iadosti úèastníka, s ktorým bolo rokovanie skonèené.
§4
(1) Ak sa rokovanie skonèí urovnaním, pokuta, ktorá
by bola inak úèastníkovi uloená, sa zníi o 30 % v konaní vo veci dohody obmedzujúcej súa pod¾a § 4
ods. 1 zákona alebo èl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie uzatvorenej medzi podnikate¾mi, ktorí na
úèely dohody podnikajú na rovnakej úrovni výrobného
reazca alebo distribuèného reazca, a v konaní vo veci
zneuitia dominantného postavenia pod¾a § 8 ods. 3 zákona alebo èl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
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(2) Pokuta, ktorá by bola inak úèastníkovi uloená,
sa zníi o 50 %, ak sa rokovanie skonèí urovnaním
v prípadoch iných ako v odseku 1.

(4) Ak nedôjde k urovnaniu, na vyhlásenie úèastníka
pod¾a § 3 ods. 1 a 2 sa neprihliada.

(3) Ak úèastník, ktorý navrhol urovnanie a zároveò
poiadal o zníenie pokuty pod¾a § 38d ods. 2 zákona,
pokuta sa zníi na základe urovnania zo sumy pokuty
zníenej pod¾a § 38d ods. 2 zákona.

§5
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2014.

Tibor Menyhart v. r.

