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136
ZÁKON
z 27. februára 2001
o ochrane hospodárskej sú•aže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
PRVÁ ÈAS•
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Úèel zákona

nosti konania podnikate¾a na relevantnom trhu, najmä vyluèovanie existujúcich alebo možných sú•ažných aktivít, skutoèné alebo možné zníženie rozsahu
konkurenènej aktivity alebo skres¾ovanie konkurenèných podmienok.
(2) Podnikate¾ na úèely tohto zákona je podnikate¾
pod¾a osobitného predpisu,2) ïalej fyzická osoba
a právnická osoba a ich združenia, ak ide o ich èinnosti a konania, ktoré súvisia alebo môžu súvisie• so
sú•ažou bez oh¾adu na to, èi tieto èinnosti a konania
sú alebo nie sú zamerané na dosahovanie zisku.

Úèelom tohto zákona je ochrana hospodárskej sú•aže (ïalej len „sú•až“) na trhu výrobkov, výkonov, prác
a služieb (ïalej len „tovar“) pred jej obmedzovaním, ako
aj vytváranie podmienok na jej ïalší rozvoj s cie¾om
podpori• hospodársky rozvoj v prospech spotrebite¾ov
a úprava právomoci a pôsobnosti Protimonopolného
úradu Slovenskej republiky (ïalej len „úrad“).

(3) Relevantný trh je priestorový a èasový súbeh
ponuky a dopytu takých tovarov, ktoré sú na uspokojenie urèitých potrieb z h¾adiska užívate¾a zhodné
alebo vzájomne zastupite¾né.

§2
Pôsobnos• zákona

(5) Vzájomne zastupite¾né tovary sú tovary, ktoré sú
zastupite¾né najmä z h¾adiska ich fyzikálnych a technických charakteristík, ceny a úèelu použitia.

(1) Tento zákon sa vz•ahuje na
a) podnikate¾ov,
b) orgány štátnej správy a orgány územnej samosprávy.

(6) Priestorový relevantný trh je vymedzený územím,
na ktorom sú sú•ažné podmienky také homogénne, že
toto územie môže by• odèlenené od ostatných území
s odlišnými sú•ažnými podmienkami.

(2) Tento zákon sa vz•ahuje na všetky èinnosti a konania podnikate¾ov, ktoré obmedzujú alebo môžu obmedzova• sú•až, okrem prípadov obmedzovania sú•aže
zo strany podnikate¾ov, ktorí poskytujú služby vo verejnom záujme pod¾a osobitného predpisu, ak uplatòovanie tohto zákona znemožòuje fakticky alebo právne plni• ich úlohy pod¾a osobitného predpisu.1)
(3) Tento zákon sa vz•ahuje aj na èinnosti a konania,
ku ktorým došlo v cudzine, ak vedú alebo môžu vies•
k obmedzovaniu sú•aže na tuzemskom trhu.
(4) Tento zákon sa okrem piatej èasti nevz•ahuje na
obmedzovanie sú•aže, ktorého úèinky sa prejavujú
výluène na zahraniènom trhu, ak medzinárodná zmluva uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
ktorou je Slovenská republika viazaná, neurèuje inak.
§3
Vymedzenie niektorých pojmov
(1) Obmedzovanie sú•aže je každé obmedzenie vo¾1

(4) Tovarový relevantný trh zahàòa zhodné alebo
vzájomne zastupite¾né tovary schopné uspokoji• urèitú potrebu užívate¾ov.

DRUHÁ ÈAS•
FORMY NEDOVOLENÉHO OBMEDZOVANIA
SÚ•AŽE A KONCENTRÁCIA
Dohoda obmedzujúca sú•až
§4
(1) Dohoda a zosúladený postup podnikate¾ov, ako
aj rozhodnutie združenia podnikate¾ov, ktoré majú za
cie¾ alebo môžu ma• za následok obmedzovanie sú•aže
(ïalej len „dohoda obmedzujúca sú•až“), sú zakázané,
ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Na úèely tohto zákona
a) dohoda podnikate¾ov je každý ústny alebo písomný
súhlasný prejav vôle jej úèastníkov, ako aj iný
súhlasný prejav vôle vyvodený z ich konania,
b) zosúladený postup podnikate¾ov je koordinácia
správania podnikate¾ov, ktorá nenapåòa znaky do-

) Napríklad § 2 zákona è. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon), § 5 a 7 zákona è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších

2

predpisov.

) § 2 Obchodného zákonníka.
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hody podnikate¾ov pod¾a písmena a) a ktorú nemožno oznaèi• ako prirodzené nasledovanie správania
iného podnikate¾a,
c) rozhodnutie združenia podnikate¾ov je právny akt
orgánu združenia, ktorý zaväzuje jeho èlenov, ako
aj odporúèanie orgánu združenia èlenom.
(3) Zakázaná je najmä dohoda obmedzujúca sú•až,
ktorá obsahuje
a) priame alebo nepriame urèenie cien tovaru alebo
iných obchodných podmienok,
b) záväzok obmedzenia alebo kontroly výroby, odbytu,
technického rozvoja alebo investícií,
c) rozdelenie trhu alebo zdrojov zásobovania,
d) záväzok úèastníkov dohody, že voèi jednotlivým
podnikate¾om budú pri zhodnom alebo porovnate¾nom plnení uplatòova• rozdielne podmienky, ktorými sú alebo môžu by• títo podnikatelia znevýhodòovaní v sú•aži,
e) podmienenie uzatvárania zmlúv tak, aby zmluvné
strany prijali ïalšie záväzky, ktoré povahou alebo
pod¾a obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom
týchto zmlúv,
f) znaky koluzívneho správania, v ktorého dôsledku
podnikatelia koordinujú svoje ponuky v procese
verejného obstarávania.
(4) Ak sa dôvod zákazu vz•ahuje len na èas• dohody
obmedzujúcej sú•až, je zakázaná len táto èas•, ak z jej
obsahu vyplýva, že ju možno oddeli• od ostatného
obsahu.
§5
(1) Dohoda o prevode práv alebo o poskytnutí licencií
na vynálezy, priemyselné vzory, ochranné známky,
obchodné mená, chránené odrody rastlín alebo plemená zvierat, úžitkové vzory a chránené topografie polovodièových výrobkov3) alebo èas• tejto dohody je zakázaná pod¾a § 4, ak obmedzovanie sú•aže, ktoré z nej
vyplýva pre nadobúdate¾a týchto práv, nie je nevyhnutné na ich ochranu. To isté platí o dohode o poskytnutí práv k dielam a výkonom pod¾a osobitného
predpisu.4)
(2) Ustanovenie odseku 1 sa vz•ahuje obdobne na
prevod práv alebo na poskytnutie licencií na výrobno-technické a obchodné poznatky a skúsenosti (know-how), ktoré nie sú upravené v osobitnom predpise.5)
§6
(1) Zákaz pod¾a § 4 a 5 sa nevz•ahuje na dohodu
obmedzujúcu sú•až, ak spoloèný podiel úèastníkov
dohody obmedzujúcej sú•až alebo podiel ani jedného
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z nich nepresiahne 10 % celkového podielu tovarov na
relevantnom trhu v Slovenskej republike, okrem
a) dohôd obmedzujúcich sú•až uvedených v § 4 ods. 3
písm. a) až c) alebo
b) obmedzovania sú•aže kumulatívnym úèinkom dohôd obmedzujúcich sú•až, ktoré obsahujú obdobný
druh obmedzení sú•aže a ktoré vedú k obdobným
úèinkom na relevantnom trhu, a ich spoloèný podiel presahuje 10 % celkového podielu tovarov na
relevantnom trhu.
(2) Spoloèným podielom pod¾a odseku 1 je súèet
podielov na relevantnom trhu
a) úèastníkov dohody obmedzujúcej sú•až,
b) podnikate¾a, v ktorom úèastník dohody obmedzujúcej sú•až vlastní najmenej 50 % základného imania alebo má právo vykonáva• najmenej polovicu
hlasovacích práv, alebo právo vymenova• najmenej
polovicu èlenov orgánov podnikate¾a, alebo právo
riadi• jeho podnik,
c) podnikate¾a, ktorý má práva uvedené v písmene b)
v podniku úèastníka dohody obmedzujúcej sú•až,
d) všetkých ostatných podnikate¾ov, v ktorých podnikate¾ uvedený v písmene c) má práva uvedené v písmene b).
(3) Na základe návrhu podnikate¾a úrad rozhodne,
že zákaz pod¾a § 4 a 5 sa na èas urèený v rozhodnutí
úradu nevz•ahuje na dohodu obmedzujúcu sú•až, ak
táto dohoda súèasne
a) prispieva k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore technického alebo hospodárskeho rozvoja,
b) poskytuje spotrebite¾om primeranú èas• prospechu, ktorý z toho vyplýva,
c) neukladá úèastníkom dohody obmedzujúcej sú•až
také obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné na dosiahnutie cie¾ov dohody,
d) neumožòuje úèastníkom dohody obmedzujúcej sú•až vylúèi• sú•až vo vz•ahu k podstatnej èasti dotknutého tovaru na relevantnom trhu.
(4) Úrad na návrh podnikate¾ov vydá rozhodnutie
o tom, že ich èinnosti alebo konania nie sú v rozpore
s § 4 a 5 alebo že ich dohoda obmedzujúca sú•až nie
je v rozpore s odsekom 1.
(5) Úrad môže žiada• od podnikate¾ov, aby preukázali, èi ich dohoda obmedzujúca sú•až spåòa podmienky uvedené v odseku 1.
(6) Podnikatelia môžu žiada• úrad o vydanie stanoviska, èi ich návrh dohody obmedzujúcej sú•až nie je
v rozpore s § 4 a 5. Úrad vydá stanovisko do 30 dní
odo dòa doruèenia žiadosti, v zložitých prípadoch vydá
stanovisko do 60 dní.

3

) Zákon è. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky

è. 22/1996 Z. z.
Zákon è. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 90/1993 Z. z.
§ 8 Obchodného zákonníka.
Zákon è. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach.
Zákon è. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodièových výrobkov.
4
) Zákon è. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopåòa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona
è. 234/2000 Z. z.
5
) Napríklad zákon è. 55/1997 Z. z., zákon è. 383/1997 Z. z. v znení zákona è. 234/2000 Z. z.
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§7
(1) Úrad rozhodnutie pod¾a § 6 ods. 3 a 4 z vlastného
podnetu zmení alebo zruší, ak sa
a) podstatne zmenili podmienky, ktoré boli rozhodujúce pre jeho vydanie, alebo
b) rozhodnutie zakladalo na nepravdivých alebo neúplných údajoch podnikate¾ov, alebo bolo získané
podvodom.
(2) Proti rozhodnutiu, ktorým sa mení alebo zrušuje
rozhodnutie pod¾a odseku 1, možno poda• rozklad.
(3) V prípadoch pod¾a odseku 1 môže úrad vyda•
rozhodnutie, prièom neplatí lehota ustanovená
v § 30.
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šieho dopytu po jeho službách a s prihliadnutím aj
na plnenie jeho dlhodobých záväzkov,
b) podnikate¾ žiadajúci o prístup k unikátnemu zariadeniu s cie¾om využíva• ho je schopný zabezpeèi•
dodržanie zodpovedajúcich kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov unikátneho zariadenia vyplývajúcich z požiadaviek na jeho prevádzku alebo
ak podnikate¾ žiadajúci o využívanie unikátneho
zariadenia, ktorým je právo, je schopný zabezpeèi•
dodržanie všetkých požiadaviek na predmetné právo vyplývajúcich z osobitných predpisov,5)
c) podnikate¾ žiadajúci o prístup k unikátnemu zariadeniu je schopný uhradi• vlastníkovi alebo správcovi unikátneho zariadenia primeranú odplatu.
(6) Zneužívanie dominantného postavenia na relevantnom trhu je zakázané.

§8
Zneužívanie dominantného postavenia

Koncentrácia

(1) Dominantné postavenie na relevantnom trhu má
podnikate¾ alebo nieko¾ko podnikate¾ov, ktorí nie sú
vystavení podstatnej sú•aži alebo ktorí sa vzh¾adom na
svoju ekonomickú silu môžu správa• nezávisle.

§9

(2) Zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu je najmä
a) priame alebo nepriame vynucovanie neprimeraných obchodných podmienok,
b) hrozba obmedzenia alebo obmedzenie výroby, odbytu alebo technického vývoja tovaru na úkor užívate¾ov,
c) uplatòovanie rozdielnych podmienok pri zhodnom
alebo porovnate¾nom plnení voèi jednotlivým podnikate¾om, ktorými sú alebo môžu by• títo podnikatelia znevýhodòovaní v sú•aži,
d) viazanie súhlasu s uzavretím zmluvy na podmienku, že druhá zmluvná strana prijme aj ïalšie záväzky, ktoré svojou povahou alebo pod¾a obchodných
zvyklostí nesúvisia s predmetom tejto zmluvy,
e) doèasné zneužívanie ekonomickej sily s cie¾om vylúèi• sú•až.
(3) Unikátne zariadenie je zariadenie, infraštruktúra
alebo jej èas•, miesto alebo právo, ktorých vybudovanie alebo nadobudnutie iným podnikate¾om nie je
objektívne možné a bez prístupu ku ktorému alebo bez
uplatnenia ktorého by došlo alebo mohlo dôjs• k obmedzeniu sú•aže na príslušnom relevantnom trhu.
(4) Vlastníkom alebo správcom unikátneho zariadenia pod¾a tohto zákona je aj nosite¾ práva, ak unikátnym zariadením pod¾a odseku 3 je právo.
(5) Podnikate¾, ktorý je vlastníkom alebo správcom
unikátneho zariadenia, zneužije svoje dominantné postavenie na relevantnom trhu, ak odmietne k nemu
zabezpeèi• prístup a ak súèasne
a) unikátne zariadenie umožòuje uspokoji• požiadavky podnikate¾a na využívanie unikátneho zariadenia pri súèasnom uspokojení požiadaviek vlastníka
alebo správcu unikátneho zariadenia v èase najvyš6

) § 69 Obchodného zákonníka.
) § 7 Obchodného zákonníka.

7

(1) Koncentrácia na úèely tohto zákona je proces
ekonomického spájania podnikate¾ov, ktorým je
a) zlúèenie alebo splynutie dvoch alebo viacerých
samostatných podnikate¾ov, alebo
b) získanie priamej alebo nepriamej kontroly jedným
podnikate¾om alebo viacerými podnikate¾mi nad
podnikom alebo nad èas•ou podniku iného podnikate¾a alebo podnikate¾ov.
(2) Zlúèenie alebo splynutie pod¾a odseku 1 písm. a)
je na úèely tohto zákona zlúèenie alebo splynutie pod¾a
osobitného predpisu,6) ako aj zlúèenie alebo splynutie,
pri ktorom sa ekonomicky spájajú podnikatelia pri
zachovaní ich právnej samostatnosti, najmä v prípade
existencie spoloèného ekonomického riadenia.
(3) Èas• podniku podnikate¾a pod¾a odseku 1
písm. b) je na úèely tohto zákona organizaèná zložka
podniku7) alebo aktíva, na ktorých základe možno
dosahova• obrat.
(4) Kontrola pod¾a odseku 1 písm. b) je možnos•
vykonáva• rozhodujúci vplyv na èinnos• podnikate¾a,
najmä prostredníctvom
a) vlastníckych práv alebo iných práv k podniku alebo
k jeho èasti,
b) práv, zmlúv alebo na základe iných skutoèností,
ktoré umožòujú vykonáva• rozhodujúci vplyv na
zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie orgánov
podnikate¾a.
(5) Koncentráca pod¾a odseku 1 písm. b) je aj založenie spoloèného podniku spoloène kontrolovaného
dvoma alebo viacerými podnikate¾mi, ktorý trvale vykonáva všetky funkcie samostatného ekonomického
subjektu.
(6) Spoloèná kontrola pod¾a odseku 5 je na úèely
tohto zákona možnos• uplatòova• rozhodujúci vplyv
na èinnos• iného podnikate¾a dvoma alebo viacerými
podnikate¾mi.
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(7) Pri koncentrácii, ktorá vznikla založením spoloèného podniku pod¾a odseku 5, ktorá podlieha kontrole
úradu pod¾a § 10 ods. 1 a ktorá má za cie¾ alebo ktorej
dôsledkom je koordinácia sú•ažného správania podnikate¾ov kontrolujúcich tento spoloèný podnik, a za
predpokladu, že títo podnikatelia v podstatnej miere
naïalej pôsobia na tom istom relevantnom trhu ako
spoloèný podnik alebo naïalej pôsobia na trhu zásobovania alebo odbytu, ktorý súvisí s relevantným trhom, na ktorom pôsobí spoloèný podnik, alebo naïalej
pôsobia na úzko súvisiacom susednom relevantnom
trhu, takúto koordináciu sú•ažného správania úrad
posudzuje pod¾a § 4 až 6.
(8) Za koncentráciu sa nepovažuje, ak
a) banky, poboèky zahranièných bánk, iné finanèné
inštitúcie alebo pois•ovne, ku ktorých bežným èinnostiam patrí obchodovanie s cennými papiermi na
vlastný úèet alebo na cudzí úèet, doèasne získajú
cenné papiere s cie¾om ich ïalšieho predaja, èo im
umožòuje získa• kontrolu nad podnikom iného
podnikate¾a alebo nad jeho èas•ou, ak nevykonávajú hlasovacie a iné práva s cie¾om ovplyvòova•
sú•ažné správanie podnikate¾a alebo ak vykonávajú takéto hlasovacie práva iba z dôvodu prípravy
predaja celého podniku alebo jeho èasti alebo predaja cenných papierov za predpokladu, že taký
predaj sa uskutoèní do jedného roka odo dòa nadobudnutia cenných papierov; úrad na základe
návrhu podnikate¾a vydá rozhodnutie, ktorým môže predåži• jednoroènú lehotu v prípade preukázania, že predaj cenných papierov nebol v tejto lehote
možný,
b) doèasné získanie kontroly nad podnikom iného
podnikate¾a alebo nad jeho èas•ou vyplýva z osobitných predpisov,8)
c) medzi právne samostatnými podnikate¾mi patriacimi do jednej ekonomickej skupiny založenej na
vz•ahoch kontroly dôjde k zlúèeniu alebo k splynutiu dvoch alebo viacerých podnikate¾ov, alebo k získaniu priamej alebo nepriamej kontroly jedným
podnikate¾om alebo viacerými podnikate¾mi nad
podnikom alebo nad èas•ou podniku iného podnikate¾a alebo podnikate¾ov.
§ 10
(1) Koncentrácia podlieha kontrole úradu, ak
a) spoloèný obrat úèastníkov koncentrácie je najmenej 500 000 000 Sk a aspoò dvaja z úèastníkov
koncentrácie dosiahli obrat každý najmenej
150 000 000 Sk za uzavreté úètovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie alebo
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b) spoloèný podiel úèastníkov koncentrácie alebo podiel aspoò jedného z nich presiahne 25 % celkového
podielu tovarov na relevantnom trhu v Slovenskej
republike.
(2) Spoloèný obrat alebo spoloèný podiel pod¾a odseku 1 je súèet obratov alebo súèet podielov
a) úèastníkov koncentrácie,
b) podnikate¾ov, v ktorých úèastník koncentrácie
vlastní najmenej 50 % základného imania alebo má
právo vykonáva• najmenej polovicu hlasovacích
práv, alebo má právo vymenova• najmenej polovicu
èlenov orgánov podnikate¾a, alebo má právo riadi•
jeho podnik,
c) podnikate¾ov, ktorí majú práva uvedené v písmene b) v podniku úèastníka koncentrácie,
d) všetkých ostatných podnikate¾ov, v ktorých má
podnikate¾ uvedený v písmene c) práva uvedené
v písmene b).
(3) Obrat na úèely tohto zákona je súèet tržieb,
výnosov alebo príjmov z predaja tovaru, ku ktorému
sa pripoèíta finanèná pomoc poskytnutá podnikate¾ovi.
(4) Finanèná pomoc pod¾a odseku 3 poskytnutá podnikate¾ovi je každá peòažná pomoc poskytnutá poskytovate¾om týkajúca sa èinnosti vykonávanej podnikate¾om, ktorá sa prejaví v cene jeho tovaru, a podnikate¾
je prijímate¾om tejto pomoci.
(5) Poskytovate¾om finanènej pomoci na úèely tohto
zákona je štátny orgán,9) štátny peòažný ústav,10)
obec11) alebo iná právnická osoba, ktorá poskytuje
finanènú pomoc pod¾a osobitného predpisu.12)
(6) Spoloèný obrat podnikate¾a neobsahuje tržby,
výnosy alebo príjmy z predaja tovaru medzi jednotlivými podnikate¾mi patriacimi do jednej ekonomickej
skupiny založenej na vz•ahoch kontroly.
(7) Ak koncentrácia vznikne získaním priamej alebo
nepriamej kontroly nad podnikom iného podnikate¾a
alebo nad èas•ou jedného podniku alebo viacerých
podnikov, berie sa do úvahy obrat podniku alebo tých
èastí, ktoré sú predmetom koncentrácie. Dve koncentrácie alebo viac koncentrácií, ktoré jednotlivo nepodliehajú kontrole úradu pod¾a odseku 1 a ktoré sa
uskutoènia do dvoch rokov medzi tými istými podnikate¾mi a spoloène podliehajú kontrole pod¾a odseku 1, sa považujú za jednu koncentráciu, ktorá vznikla v deò poslednej koncentrácie.
(8) Ak úèastníci koncentrácie majú spoloène práva
alebo právomoci pod¾a odseku 2 písm. b), pri výpoète
spoloèného obratu sa nezapoèítava obrat dosiahnutý
predajom tovarov medzi spoloèným podnikom a kaž-

8

) Napríklad § 70 až 75 Obchodného zákonníka, § 8 zákona è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
) Napríklad zákon è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení

9

neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 254/1993 Z. z. o územných finanèných orgánoch v znení neskorších
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10
) § 36 zákona è. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
11
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
12
) Napríklad zákon è. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon è. 69/1998 Z. z.
o Štátnom fonde životného prostredia v znení zákona è. 237/2000 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 379/1996 Z. z.
o Fonde na podporu zahranièného obchodu v znení neskorších predpisov.
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dým z úèastníkov koncentrácie alebo akýmko¾vek
iným podnikate¾om spojeným s ktorýmko¾vek z nich
pod¾a odseku 2 písm. b), c) a d). Obrat dosiahnutý
predajom tovaru medzi spoloèným podnikom a ïalšími
podnikate¾mi sa rovnomerne rozdelí medzi úèastníkov
koncentrácie.
(9) Koncentrácia, ktorá podlieha kontrole úradu
pod¾a odseku 1, musí by• oznámená úradu do 30 dní
odo dòa uzavretia zmluvy, odo dòa oznámenia prijatia
návrhu v obchodnej verejnej sú•aži,13) odo dòa doruèenia rozhodnutia štátneho orgánu podnikate¾ovi14)
alebo odo dòa získania kontroly nad podnikom iného
podnikate¾a alebo jeho èas•ou na základe inej skutoènosti. Lehota zaène plynú• odo dòa, keï nastala prvá
z týchto skutoèností.
(10) Podnikate¾ môže úrad požiada• o vydanie stanoviska k zámeru koncentrácie. Úrad vydá stanovisko do
30 dní odo dòa doruèenia žiadosti. Vydaním stanoviska nie je dotknutá povinnos• oznámi• koncentráciu
pod¾a odseku 9.
(11) Oznámenie koncentrácie pri zlúèení alebo splynutí dvoch alebo viacerých samostatných podnikate¾ov, alebo pri získaní spoloènej kontroly podávajú
úèastníci koncentrácie spoloène, pri obchodnej verejnej sú•aži vybraný úèastník obchodnej verejnej sú•aže, pri vydaní rozhodnutia štátneho orgánu o zlúèení
alebo o splynutí podnikate¾ov pod¾a osobitného predpisu14) úèastníci koncentrácie spoloène, v ostatných
prípadoch podnikate¾, ktorý získava kontrolu nad podnikom alebo nad èas•ou podniku iného podnikate¾a
alebo podnikate¾ov.
(12) Oznámenie pod¾a odseku 9 musí obsahova•
základné informácie o úèastníkoch koncentrácie,
opis koncentrácie,
údaje o majetkovom a finanènom prepojení,
údaje o personálnom prepojení,
informácie o ovplyvnených trhoch,
informácie týkajúce sa možnosti vstupu na trh,
informácie o zmluvách o kooperácii,
informácie o obchodných združeniach,
všeobecné trhové informácie,
informácie o kooperatívnych úèinkoch spoloèného
podniku,
k) dôvody a úèinky koncentrácie a ich dopad na sú•až,
l) podkladovú dokumentáciu,
m) doklad o zaplatení správneho poplatku pod¾a osobitného predpisu.15)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

(13) Úèastníci koncentrácie nesmú vykonáva• práva
a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie až do
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nej.
(14) Zákazom pod¾a odseku 13 nie je dotknuté právo
vybraného úèastníka obchodnej verejnej sú•aže 16)
uskutoèni• svoj návrh za predpokladu, že nadobúdate¾
neuplatòuje hlasovacie právo, ktoré mu vzniklo v sú-
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vislosti s uskutoènením návrhu, alebo že tak koná iba
na udržanie plnej hodnoty investícií alebo na základe
výnimky udelenej úradom pod¾a odseku 15.
(15) Úrad na základe návrhu podnikate¾a vydá rozhodnutie, ktorým môže udeli• výnimku zo zákazu pod¾a odseku 13, ak na to existujú vážne dôvody. Úrad
vydá rozhodnutie o udelení alebo neudelení výnimky
do 30 dní odo dòa doruèenia návrhu. Úrad pri rozhodovaní o výnimke zváži aj úèinky pozastavenia koncentrácie na úèastníkov koncentrácie alebo na tretie strany. Udelenie výnimky môže úrad viaza• na podmienky
s cie¾om zabezpeèi• efektívnu sú•až.
(16) Ustanovenia odsekov 13, 14 a 15 sa nevz•ahujú
na obchodovanie s cennými papiermi, ktoré sú verejne
obchodovate¾né na trhu pod¾a osobitného predpisu,17)
ak kupujúci alebo predávajúci nevedel alebo nemohol
vedie•, že došlo ku koncentrácii pod¾a § 9 ods. 1.
§ 11
Úrad vydá rozhodnutie na základe oznámenia koncentrácie do 60 dní odo dòa doruèenia oznámenia.
Predseda úradu môže pred uplynutím lehoty na vydanie rozhodnutia o koncentrácii lehotu v zložitých prípadoch primerane predåži•, najviac však o 90 dní.
Lehota zaène plynú• odo dòa nasledujúceho po dni
doruèenia úplného oznámenia pod¾a § 10 ods. 12. Ak
úrad zistí, že oznámenie pod¾a § 10 ods. 12 bolo neúplné, zaène plynú• nová lehota odo dòa nasledujúceho po dni, keï bolo úradu doruèené doplnenie oznámenia pod¾a § 10 ods. 12. O tom je úrad povinný
úèastníka konania písomne upovedomi•. Lehota na
rozhodnutie však zaène plynú• najneskôr uplynutím
jedného roka odo dòa oznámenia koncentrácie.
§ 12
(1) Úrad vydá rozhodnutie, že s koncentráciou súhlasí, ak
a) koncentrácia nevytvára alebo neposilòuje dominantné postavenie, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej sú•aže na relevantnom
trhu, alebo
b) koordinácia pod¾a § 9 ods. 7 spåòa podmienky uvedené v § 6 ods. 3.
(2) Úrad môže súhlas s koncentráciou viaza• na
podmienky uložené v rozhodnutí, na ktorých základe
sa odstránia významné prekážky efektívnej sú•aže
vzniknuté koncentráciou.
(3) Úrad zakáže koncentráciu vytvárajúcu alebo posilòujúcu dominantné postavenie, ktorého dôsledkom
môžu by• významné prekážky efektívnej sú•aže na
relevantnom trhu.
(4) Úrad zakáže koncentráciu pod¾a § 9 ods. 7, ak
nespåòa podmienky uvedené v § 6 ods. 3.

13

) § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
) § 14 zákona è. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 317/1996 Z. z.
15
) Položka 212 sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

14

16

v znení neskorších predpisov.

) § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
17
) § 71 až 78 zákona è. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
§ 20 až 24 zákona è. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.
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(5) Pri rozhodovaní o koncentrácii, ktorá podlieha
kontrole úradu pod¾a § 10 ods. 1, vrátane koncentrácie, ktorá nebola úradu oznámená v lehote pod¾a § 10
ods. 9, alebo ak úrad vydá rozhodnutie pod¾a odseku 2, môže rozhodnú• aj o uložení povinnosti na nápravu vrátane rozèlenenia podniku úèastníkov koncentrácie.

úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkèné
obdobia.
(5) Výkon funkcie predsedu úradu je nezluèite¾ný
s výkonom funkcie a èinností pod¾a osobitného predpisu.20)
§ 16

§ 13
(1) Úrad rozhodnutie o koncentrácii z vlastného podnetu zmení alebo zruší, ak
a) sa rozhodnutie zakladalo na nepravdivých alebo
neúplných údajoch podnikate¾ov alebo ak bolo získané podvodom, alebo
b) koncentrácia vznikla inak, ako bola oznámená, alebo ak úèastníci koncentrácie konajú v rozpore
s podmienkami uloženými v rozhodnutí.
(2) Proti rozhodnutiu, ktorým sa mení alebo zrušuje
rozhodnutie pod¾a odseku 1, možno poda• rozklad.
(3) V prípadoch pod¾a odseku 1 môže úrad vyda•
rozhodnutie, prièom neplatia lehoty ustanovené
v § 11.
TRETIA ÈAS•
ÚRAD
§ 14
(1) Úrad je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky18) na ochranu a podporu sú•aže.
(2) Sídlom úradu je Bratislava.
(3) Úrad môže zriaïova• stále alebo doèasné pracoviská aj mimo svojho sídla.

a)
b)
c)
d)

(1) Výkon funkcie predsedu úradu sa skonèí
uplynutím funkèného obdobia,
vzdaním sa funkcie,
odvolaním z funkcie,
smr•ou.

(2) Predseda úradu sa môže vzda• funkcie písomným
oznámením prezidentovi Slovenskej republiky. Jeho
funkcia zaniká vymenovaním nového predsedu úradu.
(3) Prezident Slovenskej republiky odvolá predsedu
úradu z funkcie, ak
a) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za
úmyselný trestný èin alebo za trestný èin spáchaný
z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho
funkcie,
b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený
spôsobilosti na právne úkony,
c) zaèal vykonáva• funkciu alebo èinnos• nezluèite¾nú
s funkciou predsedu úradu pod¾a § 15 ods. 5,
d) vlastným zavinením alebo ak mu to jeho zdravotný
stav nedovo¾uje, nevykonáva svoju funkciu dlhšie
ako šes• po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
§ 17
Platové pomery predsedu úradu urèí vláda Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu.21)
Rada úradu

Predseda úradu

§ 18

§ 15
(1) Na èele úradu je predseda. Predsedu úradu v jeho
neprítomnosti zastupuje podpredseda úradu v rozsahu svojich práv a povinností.
(2) Predsedu úradu na návrh vlády Slovenskej republiky vymenuje a odvolá prezident Slovenskej republiky. Funkèné obdobie predsedu úradu je pä• rokov.19) Za predsedu úradu môže by• vymenovaný
obèan Slovenskej republiky, ktorý je volite¾ný do Národnej rady Slovenskej republiky.
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(1) Zriaïuje sa Rada úradu (ïalej len „rada“). Rada
rozhoduje o rozklade a preskúmava rozhodnutia mimo
odvolacieho konania. Rada rozhoduje aj o obnove konania a o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých
rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy
pod¾a osobitného predpisu.22) Radu tvorí predseda rady, podpredseda rady a pä• èlenov rady. Predseda
úradu je súèasne predsedom rady. Podpredseda úradu
je súèasne podpredsedom rady.
(2) Èlenom rady nesmie by• zamestnanec úradu.

(3) Podpredsedu úradu vymenuje a odvolá predseda
úradu.

(3) Èlenov rady na návrh predsedu úradu vymenúva
a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

(4) Tá istá osoba môže by• vymenovaná za predsedu

(4) Funkèné obdobie èlenov rady je pä•roèné. Èleno-

18

) § 20 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady è. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
) § 20 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady è. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
20
) Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných èinite¾ov

19

21

a vyšších štátnych funkcionárov.

) Zákon è. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovos• v rozpoètových a v niektorých ïalších organizáciách a orgánoch v znení

22

neskorších predpisov.

) § 63 ods. 1 a § 69 ods. 2 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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via rady sa vymenúvajú tak, aby sa v jednom kalendárnom roku skonèilo funkèné obdobie najviac trom
z nich.
(5) Ak sa výkon funkcie èlena rady skonèí pred uplynutím funkèného obdobia, nového èlena rady možno
vymenova• len na zvyšok tohto funkèného obdobia.
§ 19
(1) Predseda úradu predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy aspoò troch kandidátov na funkciu
každého èlena rady, a to najneskôr tri mesiace pred
uplynutím ich funkèného obdobia. Vláda Slovenskej
republiky vymenuje èlenov rady do dvoch mesiacov od
doruèenia zoznamu kandidátov. Novovymenovaní èlenovia rady sa ujmú funkcie v deò nasledujúci po dni
uplynutia funkèného obdobia skôr vymenovaných èlenov rady.
(2) Za èlena rady môže by• vymenovaná fyzická osoba, ktorá je obèanom Slovenskej republiky, má vysokoškolské vzdelanie, spôsobilos• na právne úkony a je
bezúhonná.
(3) Aspoò dvaja èlenovia rady musia ma• právnické
vzdelanie.
§ 20
(1) Rokovanie rady zvoláva a vedie predseda rady,
v jeho neprítomnosti podpredseda rady.
(2) Rada je schopná uznáša• sa, ak je prítomný
predseda rady alebo podpredseda rady a najmenej
ïalší štyria èlenovia rady, alebo predseda rady, podpredseda rady a najmenej ïalší traja èlenovia rady. Na
prijatie rozhodnutia rady je potrebný súhlas nadpoloviènej väèšiny prítomných. V prípade rovnosti hlasov
je rozhodujúci hlas predsedu rady, v jeho neprítomnosti hlas podpredsedu rady.
(3) Rada rozhoduje hlasovaním. Rokovania rady sú
neverejné.
(4) O hlasovaní rady sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie stanovisko èlena rady, predsedu rady
alebo podpredsedu rady, ak je odlišné od prijatého
rozhodnutia. Zápisnica o hlasovaní je tajná.
(5) Rozhodnutia rady podpisuje predseda rady, v jeho neprítomnosti podpredseda rady.
(6) Èlen rady je vylúèený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zrete¾om na jeho pomer k veci,
k úèastníkom konania alebo k ich zástupcom možno
ma• pochybnos• o jeho nepredpojatosti alebo ak sa
v tej istej veci zúèastnil na konaní na inom stupni.
§ 21
(1) Výkon funkcie èlena rady sa skonèí
a) uplynutím funkèného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie,
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c) odvolaním z funkcie,
d) smr•ou.
(2) Vzdanie sa funkcie èlena rady je úèinné doruèením písomného oznámenia predsedovi vlády Slovenskej republiky. Ak sa èlen rady vzdal funkcie, zostáva
vo funkcii až do vymenovania nového èlena rady.
(3) Vláda Slovenskej republiky odvolá èlena rady na
návrh predsedu úradu, ak
a) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za
úmyselný trestný èin alebo za trestný èin spáchaný
z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho
funkcie,
b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený
spôsobilosti na právne úkony,
c) nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako štyri po sebe
nasledujúce kalendárne mesiace.
ŠTVRTÁ ÈAS•
PRÁVOMOC ÚRADU
§ 22
(1) Úrad
a) vykonáva prešetrovanie na relevantnom trhu,
b) rozhoduje o uložení povinnosti zdrža• sa konania,
ktoré je v rozpore s týmto zákonom, a odstráni•
protiprávny stav,
c) postupuje a rozhoduje vo všetkých veciach ochrany
sú•aže vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona,
d) kontroluje dodržiavanie rozhodnutí vydaných v konaní pred úradom,
e) navrhuje ïalšie opatrenia na ochranu a podporu
sú•aže.
(2) Pri plnení úloh pod¾a tohto zákona majú zamestnanci úradu právo vyžadova• od podnikate¾ov informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné pre èinnos• úradu, najmä
a) úètovné a obchodné podklady alebo právne dokumenty a vyhotovova• z nich kópie a výpisy alebo
vyžadova• ich úradne overené preklady do slovenského jazyka,
b) na mieste vyžadova• ústne alebo písomné vysvetlenie.
(3) Pri plnení úloh pod¾a tohto zákona majú zamestnanci úradu na základe osobitného písomného poverenia právo vstupova• do všetkých objektov, priestorov
a dopravných prostriedkov podnikate¾ov, ktoré súvisia
s èinnos•ou alebo s konaním podnikate¾ov pod¾a § 3
ods. 2.
(4) Úrad je oprávnený vyžadova• od štátnych orgánov, obcí a od fyzických osôb a právnických osôb
informácie a podklady o podnikate¾ovi. Tieto subjekty
sú povinné takéto informácie a podklady úradu poskytnú•, ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom.23)

23

) Napríklad § 38 zákona è. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, § 23 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorších predpisov, § 76 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
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§ 23

sa týkajú tých istých úèastníkov, spoji• na spoloèné
konanie.

Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky raz do
roka správu o svojej èinnosti a vždy, keï o to vláda
Slovenskej republiky požiada.

(2) Ak sa v návrhu na zaèatie konania uvádzajú veci,
ktoré sa na spojenie veci nehodia, alebo ak odpadnú
dôvody, pre ktoré úrad vec spojil, môže úrad niektorú
vec vylúèi• na samostatné konanie.

§ 24
(1) Úrad je povinný zverejni• právoplatné rozhodnutie úradu, oznámenie o koncentrácii, a ak to povaha
veci nevyluèuje, upozornenie pod¾a § 39 ods. 2 a zaèatie konania vo všetkých ostatných veciach vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona. Úrad musí dba•, aby
sa pri zverejnení zachovalo právo podnikate¾ov na
ochranu ich obchodného tajomstva24) a dôverných informácií.
(2) Úrad pri zverejòovaní oznámenia koncentrácie
zverejní úèastníkov koncentrácie, povahu koncentrácie pod¾a § 9 ods. 1 a odvetvie hospodárstva, v ktorom
koncentrácia vznikla.
(3) Povinnos• zverejnenia pod¾a odseku 1 je splnená
uverejnením v Obchodnom vestníku, na oficiálnej internetovej stránke úradu a sprístupnením právoplatných rozhodnutí úradu v knižnici úradu.
PIATA ÈAS•
KONANIE
§ 25
(1) Konanie sa zaèína z vlastného podnetu úradu
alebo na návrh podnikate¾a.
(2) Úrad môže zaèa• konanie z vlastného podnetu aj
na základe písomného oznámenia fyzickej osoby alebo
právnickej osoby, ktorá nie je podnikate¾om pod¾a
tohto zákona. Ak o to fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá podala písomné oznámenie, požiada,
úrad ju písomne upovedomí o ïalšom postupe v danej
veci v lehote dvoch mesiacov odo dòa doruèenia tejto
žiadosti.
(3) Úèastníkmi konania sú navrhovate¾ a podnikatelia, o ktorých právach, právom chránených záujmoch
a povinnostiach ustanovených týmto zákonom sa má
rozhodnú•.
(4) Úèastníci konania sú v priebehu konania povinní
bezodkladne oznámi• úradu akúko¾vek zmenu týkajúcu sa predmetu konania.
(5) Úrad pouèí úèastníkov konania o ich právach
a povinnostiach, aby pre neznalos• právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu; túto povinnos• nemá, ak
úèastník konania je zastúpený advokátom alebo komerèným právnikom.
§ 26
Spojenie veci
(1) V záujme hospodárnosti konania môže úrad veci,
v ktorých sa zaèalo konanie a ktoré spolu súvisia alebo
24

) § 17 Obchodného zákonníka.

(3) Proti rozhodnutiu o spojení veci nemožno poda•
rozklad.
§ 27
Tretie strany
(1) Tre•ou stranou na úèely tohto zákona je fyzická
osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je úèastníkom
konania, najmä spotrebite¾, dodávate¾, odberate¾
a konkurent úèastníka konania.
(2) Ak tretie strany písomne požiadajú o vypoèutie
k predmetu konania a preukážu záujem na veci, úrad
ich bude o predmete konania písomne informova•
a urèí lehotu, v ktorej môžu vyjadri• svoje stanovisko.
(3) Ak tretie strany písomne požiadajú o úèas• na
ústnom pojednávaní a preukážu záujem na veci, úrad
im môže umožni• zúèastni• sa na ústnom pojednávaní
a vyjadri• svoje stanovisko.
§ 28
Obchodné tajomstvo a dôverné informácie
(1) Úrad je povinný pri zaèatí konania upovedomi•
úèastníka konania, že poèas konania môže oznaèi•,
ktoré informácie alebo podklady poskytované úradu
považuje za predmet obchodného tajomstva alebo ktoré považuje za informácie alebo podklady dôverného
charakteru. Dôvernos• informácií alebo podkladov alebo ich oznaèenie ako obchodné tajomstvo musí úèastník konania písomne odôvodni•. Úrad môže od úèastníka konania žiada•, aby poskytol iné znenie
informácií alebo podkladov, ktoré neobsahujú obchodné tajomstvo alebo nemajú dôverný charakter.
(2) Úrad chráni aj informácie, o ktorých zachovanie
dôvernosti bol požiadaný. Dôvernos• týchto informácií
však nie je prekážkou ich zverejnenia, ak sú nevyhnutné pre rozhodnutie a ak úèastník konania neposkytne
iné znenie informácií a podkladov, ktoré neobsahujú
obchodné tajomstvo alebo nemajú dôverný charakter.
§ 29
Doruèovanie
(1) Úrad doruèuje písomnosti spravidla poštou.
Úrad však môže pod¾a okolností doruèi• písomnos• aj
prostredníctvom svojho zamestnanca.
(2) Písomnosti, ktoré sú urèené orgánom alebo právnickým osobám, doruèujú sa osobám oprávneným za
orgány alebo za právnické osoby prijíma• písomnosti.
Ak také osoby nie sú, písomnos•, ktorá je urèená do
vlastných rúk, doruèuje sa tomu, kto je oprávnený za
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orgán alebo za právnickú osobu kona•, ostatné písomnosti ktorémuko¾vek ich zamestnancovi, ktorý písomnos• prijme.
(3) Ak má úèastník konania zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie, doruèuje sa písomnos• iba
tomuto zástupcovi. Ak však úèastník konania má
osobne v konaní nieèo vykona•, doruèuje sa písomnos•
nielen zástupcovi, ale aj jemu.
(4) Písomnosti urèené advokátovi sa môžu doruèova• aj advokátskym koncipientom alebo iným zamestnancom, ktorí sú u advokáta pracovne èinní a sú
advokátom poverení na prijímanie zásielok; platí to aj
o doruèovaní písomností urèených komerènému právnikovi, notárovi alebo exekútorovi.
(5) Úèastníci konania alebo ich zástupcovia sú povinní bezodkladne oznámi• úradu zmenu bydliska,
sídla, zmenu osoby urèenej na prijímanie písomností
alebo akúko¾vek obdobnú skutoènos• nevyhnutnú na
riadne doruèovanie písomností.
(6) Za doruèenú sa považuje aj písomnos• vrátená
poštou ako nedoruèite¾ná, ak sa adresát v mieste
doruèenia nezdržiava a ak ju úrad doruèoval na poslednú známu adresu, ktorá bola oznámená úradu,
obchodnému registru alebo živnostenskému registru
ako sídlo právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu,
alebo ako miesto podnikania, trvalé bydlisko alebo
prechodné bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Za deò
doruèenia sa považuje deò vrátenia písomnosti úradu.
(7) Ak by doruèovanie úèastníkovi konania bolo spojené s •ažkos•ami alebo s prie•ahmi alebo ak ide
o úèastníka konania so sídlom v cudzine, môže mu
úrad uloži•, aby si zvolil na prijímanie písomností
zástupcu, ktorému ich možno bez •ažkostí a prie•ahov
doruèova•. Ak si ho úèastník konania nezvolí, budú sa
preòho písomnosti uklada• na úrade s úèinkami doruèenia; o tom je úrad povinný úèastníka konania
pouèi•.
§ 30
Lehota na rozhodnutie
Úrad vydá rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dòa
zaèatia konania. Predseda úradu môže lehotu na vydanie rozhodnutia v zložitých prípadoch pred jej uplynutím primerane predåži•, najviac však o šes• mesiacov. Ak úrad nemôže rozhodnú• do šiestich mesiacov,
je povinný o tom úèastníka konania s uvedením dôvodov písomne upovedomi•. Táto lehota sa nevz•ahuje
na vydanie rozhodnutia pod¾a § 11.
§ 31
Ak sa konanie preruší, lehoty pod¾a tohto zákona
neplynú.
§ 32
Zastavenie konania
(1) Úrad môže konanie rozhodnutím zastavi•, ak
a) jeden z úèastníkov konania zomrel alebo ak zanikol
bez právneho nástupcu,
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b) úèastník konania vzal svoj návrh na zaèatie konania spä•,
c) navrhovate¾ v urèenej lehote nevyhovie výzve úradu
na odstránenie nedostatkov podania.
(2) Úrad zastaví konanie rozhodnutím, ak
a) jediný úèastník konania zomrel alebo zanikol bez
právneho nástupcu,
b) úèastník konania vzal svoj rozklad alebo návrh na
obnovu konania spä•,
c) dôvod na konanie nebol daný alebo odpadol,
d) v zaèatom konaní sa zistilo, že podnikate¾ nie je
úèastníkom konania, v prípade, ak je jediným
úèastníkom konania,
e) nie je dôvod na vydanie rozhodnutia pod¾a § 6
ods. 4,
f) ide o obmedzovanie sú•aže, ktorého úèinky sa prejavujú výluène na zahraniènom trhu, ak medzinárodná zmluva uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktorou je Slovenská republika
viazaná, neurèuje inak.
§ 33
Výzva pred vydaním rozhodnutia
Úrad je povinný vyzva• úèastníkov konania pred
vydaním rozhodnutia vo veci, aby sa ústne alebo písomne vyjadrili k jeho podkladu a k spôsobu jeho
zistenia, prípadne aby navrhli jeho doplnenie, a poda•
im informáciu o záveroch prešetrovania, ku ktorým
úrad na základe jemu dostupných informácií a podkladov dospel.
Rozklad
§ 34
(1) Proti rozhodnutiu vydanému v konaní na prvom
stupni možno poda• rozklad do 15 dní odo dòa doruèenia rozhodnutia.
(2) Na konanie o rozklade sa primerane použijú
ustanovenia § 25 ods. 3 až 5, § 27 až 33.
§ 35
(1) Vzda• sa rozkladu možno len voèi orgánu, ktorý
vydal rozhodnutie na prvom stupni, a to až po oznámení rozhodnutia.
(2) Ak o rozklade nebolo rozhodnuté, možno ho vzia•
spä•. Ak úèastník konania vzal rozklad spä•, nemôže
ho poda• znova.
(3) Ak sa úèastník konania vzdá rozkladu alebo vezme svoj rozklad spä•, rozhodnutie nadobudne právoplatnos• dòom doruèenia vzdania sa alebo spä•vzatia
rozkladu orgánu, ktorý vydal rozhodnutie na prvom
stupni.
§ 36
Výkon rozhodnutia
Rozhodnutie úradu možno vykona• najneskôr do
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piatich rokov po uplynutí lehoty urèenej na splnenie
uloženej povinnosti.
§ 37
(1) Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, postupuje sa v konaní na úrade pod¾a všeobecných predpisov o správnom konaní.25)
(2) Vo veci správnych poplatkov úrad postupuje pod¾a osobitného predpisu.26)
ŠIESTA ÈAS•
ZODPOVEDNOS• ZA SPRÁVNE DELIKTY
§ 38
(1) Úrad za porušenie ustanovení § 4 ods. 1, § 5, § 8
ods. 6, § 10 ods. 9, § 13, § 25 ods. 4 a § 29 ods. 5 uloží
pokutu podnikate¾ovi do 10 % z obratu pod¾a § 10
ods. 3 za predchádzajúce uzavreté úètovné obdobie
a podnikate¾ovi, ktorý za predchádzajúce uzavreté úètovné obdobie dosiahol obrat do 10 000 Sk alebo ktorý
nemal žiadny obrat, alebo podnikate¾ovi, ktorého obrat
nemožno vyèísli•, pokutu do 10 000 000 Sk.
(2) Pokutu pod¾a odseku 1 nemožno uloži• podnikate¾ovi, ktorý požiadal úrad o vydanie rozhodnutia pod¾a § 6 ods. 4 a preukázal, že nedošlo k plneniu dohody
obmedzujúcej sú•až.
(3) Predchádzajúcim uzavretým úètovným obdobím
pod¾a odseku 1 je rok predchádzajúci roku, v ktorom
je vydané rozhodnutie úradu, alebo ak nie sú dostupné
údaje za tento rok, potom rok predchádzajúci tomuto
roku.
(4) Podnikate¾ovi, ktorý nesplní povinnos• predloži•
úradu v urèenej lehote požadované podklady alebo
informácie alebo predloží nepravdivé alebo neúplné
podklady alebo informácie, alebo neumožní ich preverenie alebo vstup pod¾a § 40, úrad uloží pokutu do
1 000 000 Sk.
(5) Podnikate¾ovi, ktorý sa bez závažných dôvodov
nedostaví na pojednávanie alebo inak s•ažuje postup
konania, môže úrad uloži• poriadkovú pokutu do
100 000 Sk.
(6) Pokutu uloženú pod¾a odsekov 1 a 4 môže úrad
uloži• opakovane, ak podnikate¾ pokraèuje v porušovaní ustanovení pod¾a odseku 1 alebo ak si nesplní
povinnos• pod¾a § 40.
(7) Pokuty pod¾a odsekov 1 a 4 môže úrad uloži• do
štyroch rokov od zaèatia konania. Úrad však môže
tieto pokuty uloži• najneskôr do ôsmich rokov odo dòa,
keï došlo k porušeniu ustanovení tohto zákona.
(8) Ak podnikate¾ nezaplatí pokutu v urèenej lehote,
je povinný zaplati• penále vo výške 0,1 % z dlžnej sumy
uloženej pokuty za každý deò omeškania.
(9) Úrad pri ukladaní pokuty posudzuje závažnos•
a dåžku trvania porušovania ustanovení tohto zákona.
25

Úrad pri posudzovaní závažnosti porušovania ustanovení tohto zákona berie do úvahy jeho povahu, skutoèný dopad na trh, a tam, kde je to úèelné, ve¾kos•
relevantného trhu. Okrem týchto kritérií úrad pri
ukladaní pokuty berie do úvahy aj iné faktory, najmä
opakované porušovanie tohto zákona tým istým podnikate¾om, odmietnutie podnikate¾a spolupracova•
s úradom, postavenie podnikate¾a ako vodcu alebo
iniciátora porušovania ustanovení tohto zákona, získanie majetkového prospechu v dôsledku porušenia
ustanovenia tohto zákona alebo neplnenie dohody obmedzujúcej sú•až v praxi.
(10) Podnikate¾ovi, ktorý poèas prešetrovania dohody obmedzujúcej sú•až pod¾a § 4 a 5 spolupracuje
s úradom, neuloží úrad pokutu alebo uloží pokutu
nižšiu najmenej o 75 % z výšky pokuty, ktorú by úrad
uložil v prípade, ak by podnikate¾ nespåòal súèasne
tieto podmienky:
a) bol úèastníkom dohody obmedzujúcej sú•až,
b) bol prvý, kto poskytol rozhodujúci dôkaz o existencii dohody obmedzujúcej sú•až,
c) skonèil úèas• v dohode obmedzujúcej sú•až najneskôr v èase, keï informoval úrad,
d) nedonútil iného podnikate¾a zúèastni• sa na dohode obmedzujúcej sú•až alebo nebol iniciátorom
uzavretia dohody obmedzujúcej sú•až,
e) poskytol všetky dostupné dôkazy a spolupracoval
s úradom poèas celého prešetrovania,
f) nenadobudol v dôsledku porušenia ustanovení tohto zákona majetkový prospech.
SIEDMA ÈAS•
INÉ FORMY NEDOVOLENÉHO
OBMEDZOVANIA SÚ•AŽE
§ 39
(1) Orgány štátnej správy a orgány územnej samosprávy dbajú, aby zjavnou podporou zvýhodòujúcou
urèitých podnikate¾ov alebo inými spôsobmi neobmedzovali sú•až.
(2) Ak úrad zistí, že orgán štátnej správy alebo orgán
územnej samosprávy koná v rozpore s odsekom 1,
upozorní na to tento orgán na základe dôkazov a analýzy výsledkov. Ak orgán štátnej správy nezabezpeèí
nápravu v úradom urèenej lehote, úrad postúpi vec aj
so svojím stanoviskom orgánu nadriadenému orgánu
štátnej správy, a v prípade, že ide o ústredný orgán
štátnej správy, informuje vládu Slovenskej republiky.
ÔSMA ÈAS•
POVINNOSTI PODNIKATE¼OV
A ZACHOVANIE TAJOMSTVA
§ 40
Podnikatelia sú povinní predloži• úradu požadované
informácie a podklady, podrobi• sa preskúmaniu tých-

) Zákon è. 71/1967 Zb.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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to informácií alebo podkladov, spolupracova• s úradom pri ich preverovaní a umožni• zamestnancom
úradu na základe osobitného písomného poverenia
vstup do všetkých objektov, priestorov a dopravných
prostriedkov podnikate¾ov, ktoré súvisia s èinnos•ami
alebo konaniami podnikate¾ov pod¾a § 3 ods. 2. Úrad
vyzve podnikate¾ov, aby oznaèili predmet obchodného
tajomstva a iné dôverné informácie.
§ 41
(1) Informácie alebo podklady získané úradom od
podnikate¾ov, od štátnych orgánov, od obcí, od fyzických osôb alebo od právnických osôb sa môžu použi•
iba na úèely konania pod¾a tohto zákona.
(2) Zamestnaci úradu, ako aj tí, ktorí boli poverení
plnením úloh patriacich do pôsobnosti úradu, sú povinní zachováva• mlèanlivos• o všetkých skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli v priebehu konania, ak
tento alebo osobitný zákon27) neustanovuje inak.
(3) Za porušenie povinnosti zachováva• mlèanlivos•
zamestnancami úradu sa nepovažuje poskytnutie informácií, ktoré sú predmetom povinnosti zachováva•
mlèanlivos•,
a) súdu na úèely obèianskeho súdneho konania,
b) orgánu èinnému v trestnom konaní na úèely trestného konania,
c) službe kriminálnej polície Policajného zboru a službe finanènej polície Policajného zboru na úèely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom,28)
d) prokuratúre.
DEVIATA ÈAS•
OBÈIANSKOPRÁVNE SPORY
Z NEDOVOLENÉHO OBMEDZOVANIA SÚ•AŽE
§ 42
Spotrebitelia, ktorých práva boli porušené nedovoleným obmedzovaním sú•aže, môžu sa proti porušite¾ovi na súde domáha•, aby sa zdržal konania a odstránil protiprávny stav. Toto právo môže uplatni• aj
právnická osoba oprávnená obhajova• záujmy spotrebite¾ov.
DESIATA ÈAS•
SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 43
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad,
ustanoví podrobnosti
a) k § 6 ods. 3,
b) o výpoète obratu pod¾a § 10 ods. 3,
c) o náležitostiach oznámenia pod¾a § 10 ods. 12.
27
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§ 44
(1) Právne vz•ahy vzniknuté pred dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona sa posudzujú pod¾a doterajších predpisov.
(2) Konania na úrade zaèaté pred dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona sa dokonèia pod¾a doterajších predpisov.
(3) Prvý predseda úradu vymenovaný pod¾a tohto
zákona predloží vláde Slovenskej republiky návrhy
kandidátov na funkciu èlenov rady do jedného mesiaca
od svojho vymenovania. Vláda Slovenskej republiky
vymenuje prvých èlenov rady do jedného mesiaca odo
dòa doruèenia zoznamu kandidátov.
(4) Traja èlenovia prvej rady budú vymenovaní na
štyri roky a ïalší dvaja èlenovia na tri roky.
(5) Lehoty, ktoré zaèali plynú• pred nadobudnutím
úèinnosti tohto zákona, sa až do ich uplynutia posudzujú pod¾a doterajších predpisov.
(6) Na ukladanie pokút za porušenie ustanovení tohto zákona, ku ktorému došlo pred nadobudnutím
úèinnosti tohto zákona, sa použijú ustanovenia tohto
zákona, ak sú pre podnikate¾a priaznivejšie.
(7) Rozhodnutia úradu, proti ktorým bola podaná
žaloba na Najvyšší súd Slovenskej republiky o preskúmanie ich zákonnosti pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona, sa preskúmavajú pod¾a doterajších
predpisov.
(8) Pri preskúmavaní rozhodnutia vydaného v prvom
stupni v konaniach zaèatých po nadobudnutí úèinnosti tohto zákona na základe rozkladu, rozhodnutia o obnove konania, protestu prokurátora alebo pri preskúmavaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania až do
vymenovania všetkých èlenov rady rozhoduje pod¾a
tohto zákona predseda úradu na základe návrhu osobitnej komisie.
§ 45
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej sú•aže v znení
zákona è. 240/1998 Z. z. a zákona è. 121/2000 Z. z.
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 347/1990 Zb.
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení
zákona Slovenskej národnej rady è. 197/1991 Zb.,
zákona Slovenskej národnej rady è. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady è. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady è. 294/1992 Zb., zákona
Slovenskej národnej rady è. 322/1992 Zb., zákona
Slovenskej národnej rady è. 453/1992 Zb., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 2/1993 Z. z.,
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 61/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej

) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
) § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è.171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

28

Èiastka 57

Zbierka zákonov è. 136/2001

republiky è. 83/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 74/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona è. 58/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 200/1998 Z. z., zákona è. 337/1998 Z. z., zákona
è. 263/1999 Z. z., zákona è. 293/1999 Z. z., zákona
è. 95/2000 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona
è. 329/2000 Z. z., zákona è. 338/2000 Z. z. a zákona
è. 417/2001 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 20 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Na èele Protimonopolného úradu Slovenskej republiky je predseda, ktorého vymenuje a odvolá prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej
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republiky. Funkèné obdobie predsedu je pä• rokov.
Platové náležitosti predsedovi urèuje vláda Slovenskej
republiky pod¾a osobitného predpisu1).“.
2. Doterajší odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4 a v prvej vete sa slová „písm. b) až i)“ nahrádzajú slovami
„písm. b) až d) a f) až j)“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa oznaèujú ako odseky 5
až 7.
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. mája 2001.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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137
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. októbra 2000 a 11. októbra 2000 bola
podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Rozvojovým programom OSN (UNDP) o poskytovaní
podporných služieb.
Dohoda nadobudla platnos• výmenou listov 11. októbra 2000.
Do textu dohody možno nazrie• na Ministerstve zahranièných vecí Slovenskej republiky.

