
PREDSTAVENIE PREDNÁŠAJÚCICH



Tibor Menyhart je predsedom Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

od novembra 2011. Do úradu prišiel zo spoločnosti Transpetrol, a.s., kde bol

riaditeľom právneho odboru a kontroly, neskôr riadil aj odbor pre prepravu a

obchod. Súčasne bol členom dozornej rady Transpetrolu. Absolvoval

Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (2000, titul Mgr., 2002

titul JUDr.) Počas svojej profesionálnej praxe pôsobil tiež ako právnik v

Stredisku cenných papierov (2002 – 2003) a v Agentúre na podporu

regionálneho rozvoja pri Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky (2000 - 2002).

ÚVODNÁ REČ

Tibor Menyhart, predseda, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky



Mária Kolíková je štátnou tajomníčkou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej

republiky od marca 2016. Túto funkciu zastávala aj v období rokov 2010 –

2012. Okrem toho pôsobila ako advokátka, externá poradkyňa Ministerstva

spravodlivosti ČR pre oblasť reforiem v justícií i ako vyučujúca na katedre

ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, na ktorej aj založila

vyučovací predmet Právna klinika pre komunity. V zahraničí absolvovala

niekoľko stáží a seminárov zameraných na právnu oblasť.

ÚVODNÁ REČ

Mária Kolíková, štátna tajomníčka, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky



Margrethe Vestager má 48 rokov a je komisárkou Európskej únie pre

hospodársku súťaž. Predtým pracovala v Dánsku ako ministerka

hospodárstva a vnútra (2011-14), ministerka pre vzdelávanie (1998-

2001) a tiež ako prezidentka Rady ECOFIN (2012). V rokoch 2007 –

2014 pôsobila ako politická líderka dánskej sociálno-liberálnej strany

a v rokoch 1993 – 1995 pracovala na dánskom Ministerstve financií.

Margrethe Vestager získala titul MSc z ekonómie na univerzite

v Kodani.

HLAVNÁ ÚVODNÁ REČ

Margrethe Vestager, komisárska pre hospodársku súťaž, Európska únia



Antonio Capobianco je špecialistom pre hospodársku súťaž na oddelení hospodárskej súťaže OECD.

V tejto pozícii zodpovedá za konania Výboru OECD pre hospodársku súťaž. Na oddelení pre

hospodársku súťaž Antonio Capobianco koordinoval množstvo projektov OECD, vrátane prípravy

Usmernenia pre boj s bid rigging vo verejnom obstarávaní v roku 2009, ako aj súvisiaceho

Odporúčania Rady OECD v roku 2012. Antonio Capobianco sa ďalej podieľal na prácach súvisiacich s

transparentnosťou a spravodlivým konaním, SOE a súťažnou neutralitou a v ostatnom období viedol

práce súvisiace s medzinárodnou spoluprácou pri vymáhaní. Je autorom početných sprievodných

poznámok sekretariátu o rôznych témach presadzovania práva a politiky hospodárskej súťaže.

Pred vstupom do OECD v roku 2007, Antonio Capobianco pracoval ako právnik na Oddelení pre

hospodársku súťaž WilmerHale LLP so sídlom v Bruseli. Tri roky tiež pracoval na talianskom súťažnom

úrade. Antonio Capobianco je autorom mnohých článkov o antitrustových otázkach publikovaných vo

veľkých medzinárodných právnických časopisoch, ktoré sa zameriavajú na súťažné právo. Je tiež

spoluautorom učebníc o talianskom a európskom súťažnom práve a ekonómii. Pravidelne prednáša na

medzinárodných konferenciách o otázkach antitrustu a regulácie. Antonio Capobianco vyštudoval

právo na L.U.I.S.S. - Guido Carli v Ríme a titul LL.M. získal na Právnickej fakulte Univerzity v New

Yorku a na Inštitúte európskych štúdií Université Libre de Bruxelles.

Antonio Capobianco, senior expert, Oddelenie pre hospodársku súťaž, OECD

Éradát vkontexteochranyhospodárskej súťaže



Andreas Mundt je prezidentom Bundeskartellamtu od roku 2009. Na nemecký

súťažný orgán nastúpil v roku 2000 a zastával tu pozície riaditeľa Oddelenia

medzinárodných záležitostí v oblasti hospodárskej súťaže a riaditeľa Odboru

všeobecnej politiky. Andreas Mundt je tiež aktívny v medzinárodných organizáciách,

je členom predsedníctva výboru OECD pre hospodársku súťaž a pôsobí ako

predseda Riadiacej skupiny Medzinárodnej siete pre hospodársku súťaž (ICN).

Andreas Mundt študoval právo na univerzitách v Bonne (Nemecko) a v Lausanne

(Švajčiarsko).

Andreas Mundt, prezident, nemecký súťažný úrad

Éradát vkontexteochranyhospodárskej súťaže



Guillaume Loriot bol vymenovaný do funkcie riaditeľa zodpovedného za riaditeľstvo C -

Informácie, komunikácia a médiá - na Generálnom riaditeľstve pre hospodársku súťaž

Európskej komisie dňa 1. novembra 2014.

Predtým, v rokoch 2010 – 2014, Guillaume Loriot pracoval ako zástupca vedúceho

kabinetu viceprezidenta komisára EÚ pre hospodársku súťaž, Joaquina Almuniu, a bol

zodpovedný za kontrolu antitrustu a koncentrácií, ako aj za legislatívu EÚ o náhrade

škody. V minulosti pracoval aj ako vedúci oddelenia 02 – Koordinácia v oblasti antitrustu

a koncentrácií - na Generálnom riaditeľstve pre hospodársku súťaž.

Pred nástupom do Európskej komisie v roku 2002 sa Guillaume Loriot kvalifikoval ako

advokát (Asociácia advokátov v Paríži) a až do roku 1997 pracoval v bruselskej

advokátskej kancelárii, ktorá sa zameriava na súťažne právo ES. Potom absolvoval päť

rokov služby ako “referendaire” na Všeobecnom súde Európskej únie.

Guillaume Loriot získal právnický titul na univerzite v Paríži II (1990), je tiež absolventom

University College London (LLM, 1991) a College of Europe (Bruggy, 1992).

Éradát vkontexteochranyhospodárskej súťaže
Guillaume Loriot, riaditeľ, Direktorát C - Informácie, Komunikácie a média, Európska komisia



Julia Holtz je riaditeľkou pre hospodársku súťaž v spoločnosti Google so sídlom v Londýne.

Vedie tím právnikov v Londýne a Bruseli, ktorí dohliadajú na všetky aspekty súťažného práva pri

aktivitách spoločnosti Google v EMEA. Medzi hlavné projekty patria akvizícia DoubleClick,

zapojenie spoločnosti Google do prípadu Európskej komisie proti spoločnosti Microsoft,

schválenie koncentrácie spoločnosti Motorola a antitrustové prípady Googlu pred Európskou

komisiou.

Pred nástupom do spoločnosti Google sa Julia Holtz zaoberala právom hospodárskej súťaže

v Bruseli, v spoločnosti Clifford Chance, prevažne kontrolou koncentrácií a prípadmi zneužitia

dominancie.

Julia Holtz je mimovládnou poradkyňou ICN pre Spojené kráľovstvo a prednáša na College of

Europe v Bruggách. Je členkou riadiaceho výboru Európskeho fóra pre súdne spory v oblasti

hospodárskej súťaže. Global Competition Review vymenoval Juliu Holtz za korporátneho

právnika roku 2012.

Julia Holtz má právnický titul z univerzity v Passau, Nemecko a tiež titul z práva a

kultúrnych štúdií z univerzity v Aix-Marseile, Francúzsko.

Julia Holtz, riaditeľka pre hospodársku súťaž, Google

Éradát vkontexteochranyhospodárskej súťaže



Michaela Nosa získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde

sa začala orientovať na problematiku ochrany hospodárskej súťaže.

Na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky pôsobí od roku 2004. V súčasnosti je riaditeľkou Odboru

legislatívno-právneho a zahraničných vzťahov, v rámci ktorého najmä zastupuje úrad v súdnych konaniach

a má na starosti právnu agendu úradu. Taktiež zastupuje úrad na zasadnutiach pracovných skupín

Európskej súťažnej siete (ECN) a iných medzinárodných podujatiach. V oblasti európskej legislatívy sa za

slovenský úrad zúčastnila rokovaní v pracovnej skupine Rady EÚ o návrhu Európskej komisie vo veci

Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách

upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia

ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie a v oblasti vnútroštátnej

legislatívy viedla tím zodpovedný za prípravu poslednej, doposiaľ najväčšej novely slovenského zákona o

ochrane hospodárskej súťaže.

Je autorkou niekoľkých odborných článkov z oblasti práva hospodárskej súťaže a prispievateľkou v rámci

medzinárodných seminárov a konferencií na Slovensku a v zahraničí.

Vymáhanie náhrady škody spôsobenej porušením
pravidielhospodárskej súťaže
Michaela Nosa, riaditeľka, Odbor legislatívno-právny a zahraničných vzťahov, Protimonopolný úrad SR



Vymáhanie náhrady škody spôsobenej porušením
pravidielhospodárskej súťaže

Sir Peter Roth je sudcom súdu Lorda kancelára (Chancery Division) Vrchného súdu

Anglicka a Walesu a od novembra 2013 je prezidentom odvolacieho tribunálu pre

hospodársku súťaž Spojeného kráľovstva. Do asociácie advokátov vstúpil v roku 1977 a v

roku 1997 sa stal QC (Queen Counsel). V roku 2009 bol vymenovaný za sudcu Vrchného

súdu. Mnoho rokov bol Sir Peter Roth popredným odborníkom v oblasti práva

hospodárskej súťaže a ako sudca Vrchného súdu sa zaoberal mnohými súťažnými

prípadmi. V rokoch 2003 až 2009 bol predsedom Asociácie pre právo hospodárskej

súťaže. Zastával post hosťujúceho profesora na kráľovskej vysokej škole v Londýne, kde

vyučoval právo hospodárskej súťaže v kurzoch na získanie titulu LLM. Bol tiež

šéfredaktorom 5. a 6. vydania publikácie Bellamy & Child on European Union Law of

Competition. Je aktívnym členom Asociácie európskych sudcov v oblasti práva

hospodárskej súťaže, kde v súčasnosti vykonáva funkciu pokladníka.

Sir Peter Roth, prezident, odvolací súd pre hospodársku súťaž, Spojené kráľovstvo



Vymáhanie náhrady škody spôsobenej porušením
pravidielhospodárskej súťaže

Filip Kubík je analytikom na Generálnom riaditeľstve pre hospodársku súťaž, ECN,

na oddelení súkromného vymáhania práva. Od roku 2008 sa podieľa na iniciatíve politiky

Európskej komisie na posilnenie súkromného presadzovania antitrustových pravidiel EÚ a je

spoluautorom Nariadenia o náhrade škody. V rokoch 2005 až 2008 sa podieľal na riešení

prípadov v rámci oddelenia antitrustu v oblasti telekomunikácií na Generálnom riaditeľstve pre

hospodársku súťaž. Pred príchodom na Komisiu pracoval ako právnik v pražskej pobočke

advokátskej kancelárie Kocián Šolc Balaštík so zameraním na súťažné právo, súdne spory a

arbitráže. Vyštudoval právo na univerzite v Passau (Nemecko) a na Univerzite Karlovej v

Prahe (Česká republika), ktorú ukončil v roku 1996. Postgraduálne štúdium európskeho práva

ukončil a titul LL.M.Eur. Summa cum laude získal v roku 1999 na univerzite v Hamburgu

(Nemecko) a v roku 2000 ukončil postgraduálne štúdium v odbore medzinárodné vzťahy na

univerzite v Amsterdame (Holandsko).

Filip Kubík, analytik, Oddelenie ECN a súkromno-právneho vymáhania, GR pre hospodársku súťaž, Európska komisia



Vymáhanie náhrady škody spôsobenej porušením
pravidielhospodárskej súťaže

Carsten Krüger je partnerom a vedúcim pre súdne spory v spoločnosti CDC Consulting SCRL. V rámci

tejto pozície poskytuje poradenstvo a podporu skupine CDC pre Cartel Damage Claims, ktorá sídli v

Bruseli a pôsobí v oblasti ekonomického posúdenia, riadenia prípadov a vymáhania nárokov na náhradu

škody spôsobenej kartelmi spoločnostiam v celej Európe. Carsten Krüger sa zaoberá najmä otázkami

týkajúcimi sa právneho vymáhania týchto pohľadávok na súde a spolupracuje s externými právnikmi,

ktorých CDC oslovuje v tejto veci. Pracoval na najväčších prípadoch súkromných žalôb o náhradu škody,

spôsobenej národným alebo nadnárodným porušením práva hospodárskej súťaže v Európe, ako je

napríklad Hydrogen Peroxide, Cement, Sodium Chlorate and Paraffin Wax.

Carsten Krüger tiež vystupuje na mnohých konferenciách a publikoval niekoľko článkov o rôznych

otázkach a všeobecnom vývoji súkromného presadzovania práva hospodárskej súťaže. Absolvoval právo

a ekonómiu na univerzitách v Bayreuthe a Münsteri (Nemecko), získal titul LLM v medzinárodnom práve

a politike hospodárskej súťaže na University of East Anglia v Norwichi (Spojené kráľovstvo). Carsten bol

prijatý do nemeckej asociácie advokátov v roku 2003 a pred nástupom do CDC pracoval ako právnik v

oblasti hospodárskej súťaže.

Carsten Krüger, riaditeľ pre súdne spory, Cartel Damage Claims, Belgicko



Vymáhanie náhrady škody spôsobenej porušením
pravidielhospodárskej súťaže

Benoît Durand je partnerom v spoločnosti RBB Economics, kam nastúpil v roku 2008. Má viac ako 20 rokov

skúseností v súťažnej ekonomike, a to najmä pri uplatňovaní kvantitatívnych metód v súvislosti s

vyšetrovaním podľa práva hospodárskej súťaže. Pred príchodom do spoločnosti RBB bol riaditeľom pre

ekonomické analýzy na Komisii pre hospodársku súťaž Spojeného kráľovstva a členom oddelenia hlavného

ekonóma na Generálnom riaditeľstve pre hospodársku súťaž Európskej komisie. V minulosti sídlil vo

Washingtone DC, USA, kde pracoval v súkromnej praxi. Benoît Durand získal titul Ph.D. v odbore ekonómia

na Boston College, USA.

Benoît sa podieľal na mnohých prípadoch v oblasti hospodárskej súťaže, vrátane početných koncentrácií,

zneužití dominantného postavenia, šetrení horizontálnych a vertikálnych dohôd, šetrení trhu a šetrení štátnej

pomoci. Počas pôsobenia v RBB radil spoločnostiam, ako napríklad Nespresso, Google, Honeywell, British

Airways, Reckitt Benckiser, Orange, Zimmer, Halliburton, TeliaSonera, Univar a pod.

Benoît predkladal dôkazy pred Európskou komisiou a národnými orgánmi, najmä vo Francúzsku, Veľkej

Británii, Švédsku, Španielsku, Portugalsku, Grécku, Lotyšsku, Albánsku a Singapure.

Pravidelne prednáša na konferenciách venovaných politike hospodárskej súťaže a publikoval sériu článkov o

otázkach súťažných ekonomík. Vyučuje súťažnú ekonomiku v Bruseli na School of Competition a na

Barcelonskej Graduate School of Economics a tiež vedie kurz o kvantitatívnych metódach.

Benoît Durand, partner, RBB Economics, Belgicko



Smerom k efektívnejšiemu uplatňovaniu článkov 101
a102ZFEÚ

Dr. Botta je hosťujúci vedec v Inštitúte Maxa Plancka pre inovácie a hospodársku súťaž v

Mníchove (Nemecko). Po druhé, prednáša na Právnickej fakulte Univerzity vo Viedni (Rakúsko),

kde predtým, v priebehu posledných piatich rokov, pôsobil ako odborný asistent. Okrem toho je

výskumný pracovník na European University Institute (EUI) vo Florencii (Taliansko) v súťaži o

ENTraNCE program, projekte zameranom na výskum, vzdelávanie a diskusiu o politike

súťažného práva a ekonómii. Napokon, Dr. Botta pravidelne spolupracuje ako externý právny

poradca pre právnu databázu Caselex, ako aj pre Spark Legal Network.

V marci 2010 Dr. Botta obhájil dizertačnú prácu na Katedre práva EUI, ktorú neskôr Kluwer Law

International vydal ako monografiu. Okrem toho má Dr. Botta bakalársky titul v odbore

medzinárodných a diplomatických vied, ktorý získal na univerzite v Turíne (Taliansko) a titul

LL.M. v odbore Európske obchodné právo z Právnickej fakulty Univerzity v Leidene

(Holandsko).

Dr. Botta je autorom viacerých publikácií v pravidelne sledovaných právnických časopisoch.

Jeho výskum sa zameriava na hospodársku súťaž v EÚ a právo štátnej pomoci.

Marco Botta, výskumník, Max Planck Inštitút pre inovácie a hospodársku súťaž, Nemecko



Smerom k efektívnejšiemu uplatňovaniu článkov 101
a102ZFEÚ

Zuzana Šabová pracuje na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky ako riaditeľka

odboru druhostupňového konania. Činnosť tohto odboru spočíva predovšetkým v

organizácii odvolacieho konania, návrhu druhostupňového rozhodnutia a súvisiacich

prácach pre Radu úradu. Zuzana Šabová sa podieľa aj na činnostiach úradu, súvisiacich

s agendou medzinárodných vzťahov. Zuzana Šabová začala pracovať na úrade ako

právnička v roku 2000 a v roku 2003 bola vymenovaná za riaditeľku odboru. Predtým

pôsobila aj ako riaditeľka odboru legislatívneho a medzinárodných vzťahov.

Zuzana Šabová vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.

V akademickej sfére je študentkou PhD. štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave,

kde tiež pôsobí ako prednášajúca v oblasti práva hospodárskej súťaže. Pravidelne

publikuje články o práve a politike hospodárskej súťaže a vystupuje na slovenských i

medzinárodných konferenciách.

Zuzana Šabová, riaditeľka, Odbor pre druhostupňové konania, Protimonopolný úrad SR



Smerom k efektívnejšiemu uplatňovaniu článkov 101
a102ZFEÚ

Gianluca Sepe nastúpil na taliansky súťažný úrad v roku 1998 po tom, čo dokončil

štúdiá v Ríme, Londýne a Florencii. V súčasnosti zastáva pozíciu vedúceho odboru v

Riaditeľstve pre európske a medzinárodné záležitosti, kde je zodpovedný za právo EÚ.

Gianluca Sepe má bohaté medzinárodné skúsenosti v oblasti hospodárskej súťaže a

spotrebiteľskej politiky a taliansky súťažný úrad zastupoval na niekoľkých

medzinárodných fórach, vrátane Medzinárodnej siete pre hospodársku súťaž, OECD

a siete európskych súťažných autorít. 18 mesiacov pracoval tiež ako národný expert na

Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre ochranu spotrebiteľa.

Gianluca Sepe sa priamo podieľal na realizácii mnohých projektov medzinárodnej

spolupráce a technickej pomoci medzi talianskym úradom a súťažnými úradmi v iných

jurisdikciách (vrátane Rumunska, Bulharska, Českej republiky, Alžírska, Malty a

Albánska). Najmä od júla 2010 do marca 2012 pôsobil ako Resident Twinning Advisor

na chorvátskej súťažnej agentúre (AZTN) v rámci twiningového projektu EÚ

"Implementácia politík hospodárskej súťaže a štátnej pomoci v Chorvátsku".

Gianluca Sepe, riaditeľ, Úsek pre EÚ legislatívu, taliansky súťažný úrad



Smerom k efektívnejšiemu uplatňovaniu článkov 101
a102ZFEÚ

Andrea Oršulová vyštudovala právo v Bratislave. Od roku 1999 do roku

2003 pôsobila na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky, kde

zastávala okrem iného pozíciu riaditeľa odboru pre druhostupňové

konanie. V rokoch 2003 až 2006 pracovala pre telekomunikačné

spoločnosti ako právny špecialista pre oblasť hospodárskej súťaže a

regulácie. Od roku 2006 vykonáva advokátsku prax ako právny poradca a

advokát. Zameriava sa na súťažné právo, reguláciu a verejné právo.

Andrea Oršulová je autorkou a spoluautorkou mnohých odborných článkov

z oblasti hospodárskej súťaže a spoluautorkou odborných publikácií

Kartelové dohody (C.H.Beck, 2009), Competition Law in the Slovak

Republic (Kluwer Law International, 2011) a komentára k Zákonu o

ochrane hospodárskej súťaže (Wolters Kluwer, 2014).

Andrea Oršulová, managing partner, Nedelka Kubáč Oršulová advokáti, SR



ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY
A POĎAKOVANIE
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