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268
VYHLÁŠKA
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
z 21. apríla 2004,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ïalej len
„úrad“) pod¾a § 43 písm. b) zákona è. 136/2001 Z. z.
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 v znení neskorších predpisov (ïalej
len „zákon“) ustanovuje:
§1
Základné informácie o úèastníkoch koncentrácie
(1) Základné informácie o úèastníkovi koncentrácie,
ktorý oznamuje koncentráciu pod¾a § 10 ods. 11 zákona, sú
a) obchodné meno alebo názov a sídlo, ak ide o podnikate¾a, ktorý je právnickou osobou, a meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a miesto
trvalého pobytu, ak ide o podnikate¾a, ktorý je fyzickou osobou,
b) predmet èinnosti podnikate¾a, ak ide o podnikate¾a
pod¾a osobitného predpisu,1) alebo charakteristika
èinnosti podnikate¾a, ak ide o podnikate¾a pod¾a § 3
ods. 2 zákona, ktorý nie je podnikate¾om pod¾a osobitného predpisu, 1)
c) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom alebo èlenmi jeho
štatutárneho orgánu,
d) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, adresa na
doruèovanie písomností, telefónne èíslo, faxové èíslo, a ak ju má, aj e-mailová adresa osoby, ktorá je
oprávnená zastupova• úèastníka koncentrácie na
úèely konania na úrade; ak je takouto osobou advokát, aj za ïalšiu osobu, ktorá bude vystupova• ako
kontaktná osoba na úèely konania na úrade.
(2) Základné informácie o úèastníkovi koncentrácie,
ktorý neoznamuje koncentráciu pod¾a § 10 ods. 11 zákona, sú informácie pod¾a odseku 1 písm. a) až c).
(3) Oznámenie koncentrácie podané úèastníkmi koncentrácie spoloène pod¾a § 10 ods. 11 zákona obsahuje
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, adresu na doruèovanie písomností, telefónne èíslo, faxové èíslo, a ak
ju má, aj e-mailovú adresu spoloèného zástupcu pre doruèovanie, ak si ho úèastníci koncentrácie zvolili.
(4) Ak oznámenie koncentrácie za úèastníka koncentrácie podáva jeho zástupca, predloží úradu písomné
plnomocenstvo (§ 25 ods. 4 zákona) udelené úèastní) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

1

kom koncentrácie s uvedením rozsahu, v akom je zá stupca poverený v jeho mene kona•.
§2
Opis koncentrácie
Opis koncentrácie obsahuje
a) údaj o forme koncentrácie, èi koncentrácia vznikla
1. pod¾a § 9 ods. 1 písm. a) zákona zlúèením alebo
splynutím dvoch samostatných podnikate¾ov alebo viacerých samostatných podnikate¾ov,
2. pod¾a § 9 ods. 1 písm. b) zákona získaním
2a. priamej kontroly alebo nepriamej kontroly,
2b. kontroly jedným podnikate¾om alebo viacerými podnikate¾mi,
2c. kontroly nad celým podnikom alebo nad èas•ou podniku iného podnikate¾a alebo podnikate¾ov,
3. vytvorením spoloèného podniku pod¾a § 9 ods. 5
zákona,
b) ak koncentrácia vznikla pod¾a § 9 ods. 5 zákona vytvorením spoloèného podniku,
1. odôvodnenie, èi spoloèný podnik bude vystupova•
ako nezávislý úèastník trhu oddelene od zakladate¾ov, ktorý bude vykonáva• všetky funkcie bežne
vykonávané podnikmi pôsobiacimi na tom istom
trhu,
2. dobu, na akú je spoloèný podnik vytváraný,
3. informáciu, ako bude ma• spoloèný podnik zabezpeèený prístup k finanèným zdrojom, k ¾udským
zdrojom a k surovinovým zdrojom,
4. opis riadiaceho a rozhodovacieho systému spoloèného podniku,
c) ak ide o získanie kontroly nad èas•ou podniku pod¾a
§ 9 ods. 3 zákona,
1. ktoré organizaèné zložky alebo ktoré aktíva predstavujú èas• podniku pod¾a § 9 ods. 3 zákona,
2. èi a akým spôsobom možno aktívam priradi• obrat,
d) opis spôsobu finanèného zabezpeèenia koncentrácie a z toho vyplývajúcich práv a povinností,
e) informáciu o navrhovanej vlastníckej štruktúre alebo o predpokladanej vlastníckej štruktúre a o spôsobe vykonávania kontroly po ukonèení procesu koncentrácie,
f) navrhovaný dátum alebo oèakávaný dátum všetkých závažných skutoèností súvisiacich s ukonèením procesu koncentrácie,
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g) údaj o každej finanènej pomoci pod¾a § 10 ods. 4 zákona poskytnutej jednotlivým úèastníkom koncentrácie alebo podnikate¾om uvedeným v § 3 ods. 1
písm. a) a b) za posledné tri roky pred vznikom koncentrácie, charakter, výšku a poskytovate¾a tejto pomoci pod¾a § 10 ods. 5 zákona,
h) za každého z úèastníkov koncentrácie údaj o
1. celkovom obrate pod¾a § 10 ods. 2 zákona dosiahnutom v Slovenskej republike za uzavreté úètovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie,
2. celosvetovom celkovom obrate za uzavreté úètovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie,
i) oznaèenie všetkých orgánov hospodárskej sú•aže
iných štátov, ktorým koncentrácia bola oznámená
alebo ktorým bude oznámená a dátum oznámenia
koncentrácie,
j) odôvodnenie, preèo koncentrácia nemá komunitárnu dimenziu.2)
§3
Údaje o majetkovom, finanènom
a personálnom prepojení
(1) Údaje o majetkovom a finanènom prepojení obsahujú
a) zoznam všetkých podnikate¾ov kontrolujúcich priamo alebo nepriamo úèastníkov koncentrácie,
b) zoznam všetkých podnikate¾ov, ktorí sú kontrolovaní priamo alebo nepriamo úèastníkom koncentrácie
alebo podnikate¾om uvedeným v písmene a),
c) zoznam všetkých ostatných podnikate¾ov pôsobiacich na ovplyvnených trhoch pod¾a § 4 ods. 1
písm. a) a b), v ktorých má úèastník koncentrácie
alebo podnikate¾ pod¾a písmena a) alebo b) podiel na
základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 10 %, èi už jednotlivo, alebo spoloène, s uvedením výšky podielu a toho, komu tento podiel patrí,
d) informáciu o tom, èi ide o spoloènú alebo výluènú
kontrolu podnikate¾ov uvedených v písmenách a)
a b) a na základe akých majetkových a personálnych
väzieb,
e) charakteristiku organizaènej štruktúry podniku
všetkých úèastníkov koncentrácie s uvedením jeho
teritoriálne oddelených jednotiek a organizaène oddelených jednotiek s vymedzením ich rozhodovacej
samostatnosti, finanènej samostatnosti a právnej
samostatnosti.
(2) Údaje o personálnom prepojení obsahujú za každého úèastníka koncentrácie a podnikate¾a pod¾a odseku 1 písm. a) a b)
a) zoznam osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom,
èlenmi štatutárneho orgánu, èlenmi dozornej rady
alebo èlenmi riadiaceho orgánu a sú súèasne štatutárnym orgánom, èlenmi štatutárneho orgánu, èlenmi dozornej rady alebo èlenmi riadiaceho orgánu
iného podnikate¾a pôsobiaceho na ovplyvnenom
trhu pod¾a § 4 ods. 1 písm. a) a b),
b) funkciu, ktorú osoby pod¾a písmena a) vykonávajú
2
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u iného podnikate¾a, a údaje o tomto podnikate¾ovi
v rozsahu pod¾a § 1 ods. 1 písm. a).
§4
Informácie o ovplyvnených trhoch
(1) Informácie o ovplyvnených trhoch obsahujú
a) vymedzenie relevantných trhov, ktoré z priestorového h¾adiska zahàòajú Slovenskú republiku alebo jej
èas• a kde
1. dvaja alebo viacerí úèastníci koncentrácie alebo
podnikatelia pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b) pôsobia
na rovnakom tovarovom relevantnom trhu,
2. jeden alebo viacerí úèastníci koncentrácie alebo
podnikatelia pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b) pôsobia
na tovarovom relevantnom trhu, ktorý je trhom
dodávok alebo trhom odbytu k tovarovému relevantnému trhu, na ktorom pôsobí akýko¾vek iný
úèastník koncentrácie alebo podnikate¾ pod¾a § 3
ods. 1 písm. a) a b) bez oh¾adu na to, èi medzi nimi
je alebo nie je dodávate¾sko-odberate¾ský vz•ah,
3. jeden alebo viac úèastníkov koncentrácie alebo
podnikatelia pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b) pôsobia
na tovarovom relevantnom trhu, ktorý úzko súvisí s tovarovým relevantným trhom, na ktorom pôsobí akýko¾vek iný úèastník koncentrácie alebo
podnikate¾ pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b); tovarové
trhy úzko súvisia, ak sú tovary komplementárne
alebo sú obvykle kupované rovnakou skupinou
odberate¾ov na rovnaký úèel použitia,
b) vymedzenie ïalších relevantných trhov, ktoré nie sú
uvedené v písmene a), ktoré z priestorového h¾adiska zahàòajú Slovenskú republiku alebo jej èas•, na
ktorých pôsobí aspoò jeden z úèastníkov koncentrácie alebo z podnikate¾ov pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b)
a jeho podiel na trhu je väèší ako 25 %, ak súèasne
akýko¾vek iný úèastník koncentrácie alebo podnikate¾ pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b) bez oh¾adu na priestorové vymedzenie relevantného trhu pôsobí na
1. rovnakom tovarovom relevantnom trhu,
2. tovarovom relevantnom trhu, ktorý je trhom do pytu alebo trhom odbytu k tomuto trhu, alebo
3. úzko súvisiacom relevantnom trhu,
c) odôvodnenie vymedzenia tovarového relevantného
trhu pod¾a písmen a) a b) vzh¾adom na vzájomnú zastupite¾nos• tovarov najmä z h¾adiska ich fyzikálnych charakteristík, technických charakteristík,
ceny a úèelu použitia,
d) odôvodnenie vymedzenia priestorového relevantného trhu pod¾a písmen a) a b) vzh¾adom na oddelite¾nos• tohto územia tvoriaceho priestorový relevantný
trh od iných území vzh¾adom na homogénnos• sú•ažných podmienok na òom.
(2) Pre každý z ovplyvnených trhov pod¾a odseku 1
písm. a) a b) úèastník koncentrácie predloží za posledné tri roky
a) odhad celkovej ve¾kosti trhu vo finanèných jednotkách a v objemových jednotkách po pripoèítaní dovozu a odpoèítaní vývozu s uvedením zdroja, odkia¾

) Nariadenie Komisie (ES) è. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácii medzi podnikate¾mi (úplné znenie Úradný vestník Európskeho spoloèenstva L 024, 29/01/2004).
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èerpal údaje, a dokumenty potvrdzujúce predložené
údaje,
b) údaj o predaji vyjadrený vo finanèných jednotkách
a v objemových jednotkách, ako aj odhad podielu na
trhu jednotlivo pre každého z úèastníkov koncentrácie a podnikate¾ov pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b),
c) odhad podielov na trhu jednotlivých konkurentov
s uvedením zdroja, odkia¾ èerpal údaje, a dokumenty potvrdzujúce predložené údaje,
d) informácie o konkurentoch v rozsahu § 1 ods. 1
písm. a),
e) údaj o dovoze v objemových jednotkách a vo finanèných jednotkách a súèasne informácie,
1. aký je podiel jednotlivých úèastníkov koncentrácie a podnikate¾ov pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b) na
dovoze,
2. aké kvóty, clá a iné prekážky obchodu existujú
a aký majú vplyv na dovoz,
3. aké majú dopravné náklady vplyv na dovoz s uvedením rentabilnej vzdialenosti prepravy,
f) porovnanie cenovej úrovne tovarov každého z úèastníkov koncentrácie a podnikate¾ov pod¾a § 3 ods. 1
písm. a) a b) v Slovenskej republike s cenovou úrovòou týchto tovarov v iných krajinách a oblastiach,
kde sú tieto tovary predávané, najmä v susedných
štátoch a v Európskej únii,
g) porovnanie cenovej úrovne tovarov v Slovenskej republike s cenovou úrovòou v iných krajinách a oblastiach, kde sú tieto tovary predávané, najmä v susedných štátoch a v Európskej únii.
(3) Pre každý z ovplyvnených trhov pod¾a odseku 1
písm. a) a b) úèastník koncentrácie predloží údaje o
a) spôsobe, akým úèastníci koncentrácie a podnikatelia pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b) vyrábajú a predávajú
tovary, najmä èi sú vyrábané lokálne, èi sú predávané cez lokálne distribuèné siete,
b) charaktere a rozsahu vertikálnej integrácie každého
z úèastníkov koncentrácie v porovnaní s jeho konkurentmi.
(4) Pre každý z ovplyvnených trhov pod¾a odseku 1
písm. a) a b) úèastník koncentrácie predloží
a) zoznam piatich najväèších nezávislých dodávate¾ov
vstupov potrebných na výrobu tovarov úèastníkov
koncentrácie a podnikate¾ov pod¾a § 3 ods. 1 písm. a)
a b) a podiely nákupov od každého z týchto dodávate¾ov; nezávislý dodávate¾ je dodávate¾, ktorý nie je
podnikate¾om pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b),
b) údaje o dodávate¾och pod¾a písmena a) v rozsahu § 1
ods. 1 písm. a),
c) opis distribuèných systémov a sietí služieb na každom z ovplyvnených trhov, najmä opis
1. distribuèných systémov prevládajúcich na
ovplyvnených trhoch, ich význam, v akom rozsahu distribúciu vykonávajú podnikatelia uvedení
v § 3 ods. 1 písm. a) a b) a v akom rozsahu tretie
strany,
2. sietí služieb prevládajúcich na ovplyvnených tr hoch, najmä služby týkajúce sa opráv a údržby,
ich význam a v akom rozsahu takéto služby vykonávajú podnikatelia uvedení v § 3 ods. 1 písm. a)
a b) a v akom rozsahu tretie strany,
d) údaje o celkovej kapacite úèastníkov koncentrácie
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a podnikate¾ov pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b) a o jej využití za posledné tri roky.
(5) Pre každý z ovplyvnených trhov pod¾a odseku 1
písm. a) a b) úèastník koncentrácie predloží
a) zoznam piatich najväèších nezávislých odberate¾ov
úèastníkov koncentrácie a podnikate¾ov pod¾a § 3
ods. 1 písm. a) a b) a podiely týchto odberate¾ov na
celkovom predaji tovarov; nezávislý odberate¾ je odberate¾, ktorý nie je podnikate¾om pod¾a § 3 ods. 1
písm. a) a b),
b) údaje o odberate¾och pod¾a písmena a) v rozsahu § 1
ods. 1 písm. a),
c) opis štruktúry dopytu pre každý z ovplyvnených trhov, najmä z poh¾adu nasledujúcich faktorov:
1. fáza trhu, a to nábeh, expanzia, zrelos• a pokles,
2. predpokladaná miera rastu dopytu,
3. význam zákazníckych preferencií z h¾adiska vernosti k znaèke, produktovej diferenciácie, poskytovania predpredajných služieb a popredajných
služieb a šírky sortimentu,
4. ve¾kos• nákladov a èasových strát spojených so
zmenou dodávate¾a a ich vplyv na rozhodovanie
sa zákazníka o zmene dodávate¾a,
5. stupeò koncentrovanosti zákazníkov,
6. rozdelenie zákazníkov do skupín s opisom typického zákazníka v každej skupine,
7. význam exkluzívnych distribuèných zmlúv
a iných typov dlhodobých zmlúv,
8. rozsah, v akom štát, štátne orgány, vládne agentúry, štátne podniky, rozpoètové organizácie, príspevkové organizácie alebo iné štátne inštitúcie
predstavujú významný zdroj dopytu.
(6) Pre každý z ovplyvnených trhov pod¾a odseku 1
písm. a) a b) úèastník koncentrácie predloží opis
a) významu výskumu a vývoja pre konkurencieschopnos• podnikate¾ov z dlhodobého h¾adiska a vysvetlenie charakteru výskumu a vývoja vykonávaného
úèastníkmi koncentrácie,
b) trendov a intenzity výskumu a vývoja všeobecne,
u úèastníkov koncentrácie a u podnikate¾ov pod¾a
§ 3 ods. 1 písm. a) a b); intenzita výskumu a vývoja je
podiel nákladov na výskum a vývoj na obrate,
c) aké je smerovanie technologického vývoja vrátane
vývoja tovarov a služieb, výrobného procesu, distribuèných systémov,
d) aké významné inovácie boli uvedené na trh a kto ich
na trh uviedol,
e) cyklus inovácií a kde sa v tomto cykle nachádzajú
úèastníci koncentrácie a podnikatelia pod¾a § 3
ods. 1 písm. a) a b).
§5
Informácie týkajúce sa možnosti vstupu na trh
Informácie týkajúce sa možnosti vstupu na trh obsahujú informáciu,
a) èi došlo za posledných pä• rokov k vstupu významného podnikate¾a na ovplyvnené trhy; ak áno,
informácie o tomto podnikate¾ovi v rozsahu § 1
ods. 1 písm. a) a odhad jeho súèasného podielu na
trhu,
b) èi existuje podnikate¾, ktorý pravdepodobne vstúpi
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na ovplyvnený trh vrátane takého, ktorý už pôsobí
na inom priestorovom relevantnom trhu; ak takýto
podnikate¾ existuje, informácie o tomto podnikate¾ovi v rozsahu § 1 ods. 1 písm. a) a dôvod a èas, keï
k vstupu na trh pravdepodobne dôjde,
c) o faktoroch ovplyvòujúcich vstup na každý z ovplyvnených trhov z tovarového h¾adiska aj z priestorového h¾adiska, najmä
1. celkové náklady na vstup, najmä na výskum a vývoj, vytvorenie distribuènej siete, vytvorenie siete
na poskytovanie služieb a údržby, na propagáciu
a reklamu, ktoré by museli by• vynaložené, aby na
trhu zaèal pôsobi• významný podnikate¾, aký podiel na trhu by musel takýto podnikate¾ dosiahnu• a aké obdobie by bolo potrebné na dosiahnutie tejto pozície na trhu,
2. právne a regulaèné bariéry vstupu, najmä potrebu získania rôznych povolení, požiadaviek na
štandardizáciu,
3. obmedzenia tvorené existenciou patentov,
výrobno-technických a obchodných poznatkov
a informácií, ktoré sú výsledkom tvorivej èinnosti
a skúseností podnikate¾a (ïalej len „know-how“),
a inými právami duševného vlastníctva a obmedzenia vyplývajúce z ude¾ovania licencií na takéto
práva,
4. rozsah, v akom sú úèastník koncentrácie a podnikatelia pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b) majite¾mi,
poskytovate¾mi alebo nadobúdate¾mi licencií na
patenty, know-how alebo iných práv duševného
vlastníctva,
5. význam úspor z rozsahu,
6. opis prístupu k dodávkam vstupov.
§6
Informácie o zmluvách o kooperácii
Informácie o zmluvách o kooperácii, ktoré obsahujú
najmä ustanovenia o spolupráci v oblasti výskumu
a vývoja, ustanovenia o udelení licencií, ustanovenia
o spoloènej výrobe, ustanovenia o spolupráci v oblasti
distribúcie, ustanovenia o dlhodobom dodávaní a vý mene informácií alebo ustanovenia o spolupráci v oblasti špecializácie, obsahujú údaje o
a) rozsahu, v akom existujú takéto zmluvy na ovplyvnených trhoch pod¾a § 4 ods. 1 písm. a) a b),
b) obsahu zmlúv pod¾a písmena a) uzatvorených na
ovplyvnených trhoch pod¾a § 4 ods. 1 písm. a) a b),
v ktorých zmluvnou stranou je niektorý z úèastníkov
koncentrácie alebo podnikate¾ pod¾a § 3 ods. 1
písm. a) a b).
§7
Informácie o obchodných združeniach
Informácie o obchodných združeniach obsahujú
a) zoznam združení fyzických osôb a právnických osôb
pod¾a § 3 ods. 2 zákona, ktoré pôsobia na ovplyvnených trhoch pod¾a § 4 ods. 1 písm. a) a b), vykonávajú obchodné èinnosti a ktorých èlenom je úèastník
koncentrácie,
b) zoznam najdôležitejších združení fyzických osôb
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a právnických osôb pod¾a § 3 ods. 2 zákona, ktoré
vykonávajú obchodné èinnosti a ktorých èlenmi sú
odberatelia a dodávatelia úèastníkov koncentrácie,
c) informácie o názve, sídle, telefónnom èísle, faxovom
èísle, a ak ju má, aj o e-mailovej adrese združenia
pod¾a písmena a).
§8
Všeobecné trhové informácie
Všeobecné trhové informácie obsahujú
a) zoznam všetkých kategórií vyrábaných tovarov
a služieb poskytovaných každým z úèastníkov koncentrácie, zoznam všetkých kategórií vyrábaných tovarov a služieb poskytovaných podnikate¾mi pod¾a
§ 3 ods. 1 písm. a) a b), vymedzenie územia, na ktorom sú tieto tovary vyrábané, a vymedzenie územia,
na ktorom sú tieto služby poskytované, okrem tovarov uvedených v § 4,
b) opis koncentrácií uskutoènených za posledné tri
roky úèastníkmi koncentrácie a podnikate¾mi pod¾a
§ 3 ods. 1 písm. a) a b), najmä
1. kedy došlo ku koncentrácii,
2. kto bol úèastníkom koncentrácie,
3. ktorých kategórií tovarov a ktorých území sa koncentrácia týkala.
§9
Informácie o kooperatívnych úèinkoch
spoloèného podniku
(1) Ak zostanú dvaja úèastníci koncentrácie alebo
viacerí úèastníci koncentrácie alebo podnikatelia pod¾a
§ 3 ods. 1 písm. a) a b), ktorí vytvorili spoloèný podnik,
v podstatnej miere pôsobi• na tom istom relevantnom
trhu, na ktorom pôsobí nimi založený spoloèný podnik,
alebo na trhu, ktorý je trhom odbytu, trhom zásobovania alebo úzko súvisiacim trhom vo vz•ahu k takémuto
relevantnému trhu, informácie o kooperatívnych úèinkoch spoloèného podniku obsahujú
a) pre každý z týchto trhov údaje o
1. obrate každého z úèastníkov koncentrácie a podnikate¾ov pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b), ktorí vytvorili spoloèný podnik, dosiahnutý za uzavreté
úètovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie,
2. podiele èinností prevádzaných na spoloèný pod nik vo vz•ahu k obratu pod¾a bodu 1,
3. podieloch na trhu úèastníkov koncentrácie a podnikate¾ov pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b), ktorí vytvorili spoloèný podnik, ku dòu oznámenia koncentrácie,
b) odôvodnenie, preèo vytvorenie spoloèného podniku
vedie alebo nevedie ku koordinácii sú•ažného správania podnikate¾ov.
(2) Ak nezostanú dvaja úèastníci koncentrácie alebo
viacerí úèastníci koncentrácie alebo podnikatelia pod¾a
§ 3 ods. 1 písm. a) a b), ktorí vytvorili spoloèný podnik,
v podstatnej miere pôsobi• na tom istom relevantnom
trhu, na ktorom pôsobí nimi vytvorený spoloèný podnik, alebo na trhu, ktorý je trhom odbytu, trhom zásobovania alebo úzko súvisiacim trhom vo vz•ahu k také-
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muto relevantnému trhu, informácie o kooperatívnych
úèinkoch spoloèného podniku obsahujú odôvodnenie
takéhoto ich konania.
(3) Informácie o kooperatívnych úèinkoch spoloèného podniku obsahujú vždy aj odôvodnenie, èi koordinácia sú•ažného správania podnikate¾ov pod¾a § 9 ods. 6
zákona nie je v rozpore s § 4 ods. 1 zákona.
§ 10
Dôvody a úèinky koncentrácie
a ich dopad na sú•až
Dôvody a úèinky koncentrácie a ich dopad na sú•až
obsahujú
a) uvedenie dôvodov koncentrácie,
b) vyhodnotenie alebo vyèíslenie úèinkov koncentrácie
najmä s oh¾adom na úsporu nákladov, zlepšenie
vz•ahu kvalita – cena, posilnenie konkurenènej
schopnosti na zahranièných trhoch, realizáciu inovácií, vyhodnotenie vplyvu koncentrácie na zamestnanos• a investièné zámery s vyèíslením ich reálnej
návratnosti,
c) analýzu cenového vývoja dotknutého tovaru pred
koncentráciou a po koncentrácii a informáciu
o predpokladoch udržania súèasnej cenovej úrovne
po koncentrácii,
d) podrobné zhodnotenie alebo vyèíslenie úèinkov koncentrácie vo vz•ahu k spotrebite¾om, dodávate¾om
a odberate¾om,
e) odôvodnenie, èi úèinky koncentrácie nemožno do siahnu• inak,
f) odôvodnenie, èi koncentrácia vytvára prekážky efektívnej sú•aže,
g) struènú charakteristiku ïalších podnikate¾ských
zámerov úèastníkov koncentrácie a podnikate¾ov
pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b).
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2. stanovy úèastníkov koncentrácie a spoloèenskú
zmluvu,
3. originál výpisu z obchodného registra alebo výpisu z iného registra, v ktorom je úèastník koncentrácie registrovaný, alebo jeho overenú kópiu, nie
staršiu ako tri mesiace,
4. živnostenské oprávnenie,
b) výroèné správy a úètovné závierky úèastníkov koncentrácie za úètovné obdobie, ktoré predchádza
vzniku koncentrácie,
c) analýzy, správy, štúdie, preh¾ady alebo iné dokumenty vypracované na úèely zhodnotenia alebo analyzovania koncentrácie, najmä s oh¾adom na sú•ažné podmienky, na podiely na trhu, na existujúcich
konkurentov alebo na potenciálnych konkurentov,
na potenciál rastu predaja alebo na potenciál rastu
expanzie na iné tovarové relevantné trhy alebo na
iné priestorové relevantné trhy.
§ 12
Spoloèné ustanovenie
Ak koncentrácia vznikla pod¾a § 9 ods. 1 písm. b) zákona, náležitosti oznámenia koncentrácie za podnikate¾a prepojeného pod¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b) s podnikate¾om alebo s èas•ou podnikate¾a, nad ktorým sa
získava priama kontrola alebo nepriama kontrola, ak
takýto podnikate¾ nie je predmetom koncentrácie, sa
od úèastníka koncentrácie nevyžadujú.
§ 13
Prechodné ustanovenie
Pri neúplnom oznámení koncentrácie podanom
úèastníkom koncentrácie pred dòom nadobudnutia
úèinnosti tejto vyhlášky sa postupuje pod¾a doterajších predpisov.

§ 11

§ 14

Podkladová dokumentácia
Podkladová dokumentácia obsahuje
a) všetky dokumenty týkajúce sa koncentrácie, najmä
1. zmluvu medzi podnikate¾mi, na základe ktorej
koncentrácia vznikla, alebo akýko¾vek iný dokument, na základe ktorého koncentrácia vznikla
v origináli, alebo jeho overenú kópiu; úrad môže
na žiados• úèastníka koncentrácie, ktorý oznamuje koncentráciu, povoli• predloženie neoverenej kópie s priloženým èestným vyhlásením, že
kópia plne zodpovedá originálu dokumentu,

Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky è. 168/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie v znení vyhlášky è. 585/2002 Z. z.
§ 15
Úèinnos•
Táto vyhláška nadobúda úèinnos• dòom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Danica Paroulková v. r.
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269
VYHLÁŠKA
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
z 21. apríla 2004,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpoète obratu

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky pod¾a
§ 43 písm. a) zákona è. 136/2001 Z. z. 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
v znení neskorších predpisov (ïalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
(1) Obratom podnikate¾a úètujúceho v sústave jednoduchého úètovníctva1) je súèet
a) príjmov z predaja výrobkov,
b) príjmov z predaja tovaru,
c) príjmov z predaja služieb,
d) finanènej pomoci pod¾a § 10 ods. 4 zákona.
(2) Obratom podnikate¾a úètujúceho v sústave podvojného úètovníctva, 2) okrem podnikate¾ov uvedených v § 2, je súèet
a) tržieb z predaja vlastných výrobkov,
b) tržieb z predaja tovaru,
c) tržieb z predaja služieb,
d) tržieb z predaja cenných papierov a podielov,
e) finanènej pomoci pod¾a § 10 ods. 4 zákona.
§2
(1) Obratom banky, poboèky zahraniènej banky, obchodníka s cennými papiermi, poboèky zahranièného
obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoloènosti, poboèky zahraniènej správcovskej spoloènosti
a podielového fondu je súèet
a) výnosov z úrokov a obdobných výnosov,
b) výnosov z akcií a podielov v obchodných spoloènostiach,
c) výnosov z poplatkov a provízií,
d) èistého zisku z finanèných operácií,
e) ostatných prevádzkových výnosov,
f) finanènej pomoci pod¾a § 10 ods. 4 zákona.
(2) Obratom Exportno-importnej banky Slovenskej
republiky je súèet
a) výnosov z úrokov a obdobných výnosov,
b) výnosov z akcií a podielov v obchodných spoloènostiach,
c) výnosov z poplatkov a provízií,
1

(3) Obratom zdravotnej pois•ovne a obratom Sociálnej pois•ovne je súèet
a) tržieb za vlastné výkony,
b) tržieb z predaja služieb,
c) tržieb za predaný tovar,
d) iných ostatných tržieb,
e) výnosov zmluvného poistenia a pripoistenia,
f) finanènej pomoci pod¾a § 10 ods. 4 zákona.
(4) Obratom pois•ovne je súèet
a) technického úètu k neživotnému poisteniu – predpísané poistné v hrubej výške,
b) technického úètu k životnému poisteniu – predpísané poistné v hrubej výške,
c) finanènej pomoci pod¾a § 10 ods. 4 zákona.
(5) Obratom rozpoètovej organizácie, príspevkovej
organizácie, obce a vyššieho územného celku je súèet
a) tržieb za vlastné výrobky,
b) tržieb za predaný tovar,
c) tržieb z predaja služieb,
d) finanènej pomoci pod¾a § 10 ods. 4 zákona.
(6) Obratom združenia pod¾a § 3 ods. 2 zákona je súèet
a) tržieb za predaj tovaru,
b) tržieb za predaj vlastných výrobkov a služieb,
c) prijatých príspevkov,
d) finanènej pomoci pod¾a § 10 ods. 4 zákona.
§3
Pri výpoète obratu podnikate¾a, na ktorého sa nevz•ahuje osobitný predpis, 3) sa použijú ustanovenia § 1
a 2 tejto vyhlášky obdobne.
§4
(1) Ak podnikate¾ v èase od uzavretia úètovného obdobia predchádzajúceho vzniku koncentrácie do dòa
vzniku koncentrácie nadobudol èas• podniku iného
podnikate¾a alebo previedol èas• svojho podniku na
iného podnikate¾a, pri výpoète obratu tohto podnikate-

) § 9 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve.
) § 9 ods. 1 zákona è. 431/2002 Z. z. v znení zákona è. 562/2003 Z. z.
) Zákon è. 431/2002 Z. z.

2
3

d) èistého zisku z finanèných operácií,
e) ostatných prevádzkových výnosov,
f) výnosov spojených s pois•ovacou a zais•ovacou èinnos•ou,
g) finanènej pomoci pod¾a § 10 ods. 4 zákona.





 
  
  
        
 
 
           
  
   
          
 
 




   
       
 
 

 
        
      




   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




