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V Y  H L Á Š  K A
Pro ti mo no pol né ho úra du Slo ven skej re pub li ky

z 21. apríla 2004,

kto rou sa usta no vu jú po dro bnos ti o ná le ži tos tiach ozná me nia kon cen trá cie 

Pro ti mo no pol ný úrad Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„úrad“) pod ¾a § 43 písm. b) zá ko na  č. 136/2001 Z. z.
o ochra ne hos po dár skej sú �a že a o zme ne a do pl ne ní
zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 347/1990 Zb. o or -
ga ni zá cii mi nis ter stiev a ostat ných ústred ných or gá -
nov štát nej sprá vy Slo ven skej re pub li ky v zne ní ne -
skor ších pred pi sov v zne ní ne skor ších pred pi sov (ïa lej
len „zá kon“) usta no vu je:

§ 1

Základné in for má cie o účast ní koch kon cen trá cie 

(1) Zá klad né in for má cie o účast ní ko vi kon cen trá cie,
kto rý ozna mu je kon cen trá ciu pod ¾a § 10 ods. 11 zá ko -
na, sú
a) ob chod né meno ale bo ná zov a síd lo, ak ide o pod ni -

ka te ¾a, kto rý je práv nic kou oso bou, a meno, priez -
vis ko, ob chod né meno, mies to pod ni ka nia a mies to
tr va lé ho po by tu, ak ide o pod ni ka te ¾a, kto rý je fy zic -
kou oso bou,

b) pred met čin nos ti pod ni ka te ¾a, ak ide o pod ni ka te ¾a
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,1) ale bo cha rak te ris ti ka
čin nos ti pod ni ka te ¾a, ak ide o pod ni ka te ¾a pod ¾a § 3
ods. 2 zá ko na, kto rý nie je pod ni ka te ¾om pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,1)

c) me no, priez vis ko a mies to tr va lé ho po by tu osôb, kto -
ré sú jeho šta tu tár nym or gá nom ale bo člen mi jeho
šta tu tár ne ho or gá nu,

d) meno, priez vis ko, mies to tr va lé ho po by tu, ad re sa na
do ru čo va nie pí som nos tí, te le fón ne čís lo, fa xo vé čís -
lo, a ak ju má, aj e-mailová ad re sa oso by, kto rá je
opráv ne ná za stu po va� účast ní ka kon cen trá cie na
úče ly ko na nia na úra de; ak je ta ko u to oso bou ad vo -
kát, aj za ïal šiu oso bu, kto rá bude vy stu po va� ako
kon takt ná oso ba na úče ly ko na nia na úra de.

(2) Zá klad né in for má cie o účast ní ko vi kon cen trá cie,
kto rý ne oz na mu je kon cen trá ciu pod ¾a § 10 ods. 11 zá -
ko na, sú in for má cie pod ¾a od se ku 1 písm. a) až c).

(3) Ozná me nie kon cen trá cie po da né účast ník mi kon -
cen trá cie spo loč ne pod ¾a § 10 ods. 11 zá ko na ob sa hu je
meno, priez vis ko, mies to tr va lé ho po by tu, ad re su na do -
ru čo va nie pí som nos tí, te le fón ne čís lo, fa xo vé čís lo, a ak
ju má, aj e-mailovú ad re su spo loč né ho zá stup cu pre do -
ru čo va nie, ak si ho účast ní ci kon cen trá cie zvo li li.

(4) Ak ozná me nie kon cen trá cie za účast ní ka kon cen -
trá cie po dá va jeho zá stup ca, pred lo ží úra du pí som né
pl no mo cen stvo (§ 25 ods. 4 zá ko na) ude le né účast ní -

kom kon cen trá cie s uve de ním roz sa hu, v akom je zá -
stup ca po ve re ný v jeho mene ko na�.

§ 2

Opis kon cen trá cie

Opis kon cen trá cie ob sa hu je
a) údaj o for me kon cen trá cie, či kon cen trá cia vznik la

1. pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a) zá ko na zlú če ním ale bo
sply nu tím dvoch samo stat ných pod ni ka te ¾ov ale -
bo via ce rých samo stat ných pod ni ka te ¾ov, 

2. pod ¾a § 9 ods. 1 písm. b) zá ko na zís ka ním
2a. pria mej kon tro ly ale bo ne pria mej kon tro ly, 
2b. kon tro ly jed ným pod ni ka te ¾om ale bo via ce rý -

mi pod ni ka te¾ mi,
2c. kon tro ly nad ce lým pod ni kom ale bo nad čas -

�ou pod ni ku iné ho pod ni ka te ¾a ale bo pod ni -
ka te ¾ov,

3. vy tvo re ním spo loč né ho pod ni ku pod ¾a § 9 ods. 5
zá ko na,

b) ak kon cen trá cia vznik la pod ¾a § 9 ods. 5 zá ko na vy -
tvo re ním spo loč né ho pod ni ku,
1. odô vod ne nie, či spo loč ný pod nik bude vy stu po va� 

ako ne zá vis lý účast ník trhu od de le ne od za kla da -
te ¾ov, kto rý bude vy ko ná va� všet ky funk cie bež ne
vy ko ná va né pod nik mi pô so bia ci mi na tom is tom
trhu, 

2. dobu, na akú je spo loč ný pod nik vy tvá ra ný,
3. in for má ciu, ako bude ma� spo loč ný pod nik za bez -

pe če ný prí stup k fi nanč ným zdro jom, k ¾ud ským
zdro jom a k su ro vi no vým zdro jom,

4. opis ria dia ce ho a roz ho do va cie ho sys té mu spo -
loč né ho pod ni ku,

c) ak ide o zís ka nie kon tro ly nad čas �ou pod ni ku pod ¾a
§ 9 ods. 3 zá ko na, 
1. kto ré or ga ni zač né zlož ky ale bo kto ré ak tí va pred -

sta vu jú čas� pod ni ku pod ¾a § 9 ods. 3 zá ko na,
2. či a akým spô so bom mož no ak tí vam pri ra di� ob -

rat,
d) opis spô so bu fi nanč né ho za bez pe če nia kon cen trá -

cie a z toho vy plý va jú cich práv a po vin nos tí, 
e) in for má ciu o na vr ho va nej vlast níc kej štruk tú re ale -

bo o pred po kla da nej vlast níc kej štruk tú re a o spô so -
be vy ko ná va nia kon tro ly po ukon če ní pro ce su kon -
cen trá cie,

f) na vr ho va ný dá tum ale bo oča ká va ný dá tum všet -
kých zá važ ných sku toč nos tí sú vi sia cich s ukon če -
ním pro ce su kon cen trá cie,
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g) údaj o kaž dej fi nanč nej po mo ci pod ¾a § 10 ods. 4 zá -
ko na pos kyt nu tej jed not li vým účast ní kom kon cen -
trá cie ale bo pod ni ka te ¾om uve de ným v § 3 ods. 1
písm. a) a b) za po sled né tri roky pred vzni kom kon -
cen trá cie, cha rak ter, výš ku a pos ky to va te ¾a tej to po -
mo ci pod ¾a § 10 ods. 5 zá ko na,

h) za kaž dé ho z účast ní kov kon cen trá cie údaj o 
1. cel ko vom ob ra te pod ¾a § 10 ods. 2 zá ko na do siah -

nu tom v Slo ven skej re pub li ke za uzav re té úč tov -
né ob do bie pred chá dza jú ce vzni ku kon cen trá cie, 

2. ce lo sve to vom cel ko vom ob ra te za uzav re té úč tov -
né ob do bie pred chá dza jú ce vzni ku kon cen trá cie,

i) ozna če nie všet kých or gá nov hos po dár skej sú �a že
iných štá tov, kto rým kon cen trá cia bola ozná me ná
ale bo kto rým bude ozná me ná a dá tum ozná me nia
kon cen trá cie,

j) odô vod ne nie, pre čo kon cen trá cia nemá ko mu ni tár -
nu di men ziu.2) 

§ 3

Úda je o ma jet ko vom, fi nanč nom
 a per so nál nom pre po je ní 

(1) Úda je o ma jet ko vom a fi nanč nom pre po je ní ob sa -
hu jú
a) zoz nam všet kých pod ni ka te ¾ov kon tro lu jú cich pria -

mo ale bo ne pria mo účast ní kov kon cen trá cie,
b) zoz nam všet kých pod ni ka te ¾ov, kto rí sú kon tro lo va -

ní pria mo ale bo ne pria mo účast ní kom kon cen trá cie
ale bo pod ni ka te ¾om uve de ným v pís me ne a), 

c) zoz nam všet kých ostat ných pod ni ka te ¾ov pô so bia -
cich na ovplyv ne ných tr hoch pod ¾a § 4 ods. 1
písm. a) a b), v kto rých má účast ník kon cen trá cie
ale bo pod ni ka te¾ pod ¾a pís me na a) ale bo b) po diel na
zá klad nom ima ní ale bo na hla so va cích prá vach naj -
me nej 10 %, či už jed not li vo, ale bo spo loč ne, s uve -
de ním výš ky po dielu a toho, komu ten to po diel pat rí,

d) in for má ciu o tom, či ide o spo loč nú ale bo vý luč nú
kon tro lu pod ni ka te ¾ov uve de ných v pís me nách a)
a b) a na zá kla de akých ma jet ko vých a per so nál nych
vä zieb, 

e) cha rak te ris ti ku or ga ni zač nej štruk tú ry pod ni ku
všet kých účast ní kov kon cen trá cie s uve de ním jeho
te ri to riál ne od de le ných jed no tiek a or ga ni zač ne od -
de le ných jed no tiek s vy me dze ním ich roz ho do va cej
samo stat nos ti, fi nanč nej samo stat nos ti a práv nej
samo stat nos ti.

(2) Úda je o per so nál nom pre po je ní ob sa hu jú za kaž -
dé ho účast ní ka kon cen trá cie a pod ni ka te ¾a pod ¾a od -
se ku 1 písm. a) a b)
a) zoz nam osôb, kto ré sú jeho šta tu tár nym or gá nom,

člen mi šta tu tár ne ho or gá nu, člen mi do zor nej rady
ale bo člen mi ria dia ce ho or gá nu a sú sú čas ne šta tu -
tár nym or gá nom, člen mi šta tu tár ne ho or gá nu, člen -
mi do zor nej rady ale bo člen mi ria dia ce ho or gá nu
iné ho pod ni ka te ¾a pô so bia ce ho na ovplyv ne nom
trhu pod ¾a § 4 ods. 1 písm. a) a b),

b) funk ciu, kto rú oso by pod ¾a pís me na a) vy ko ná va jú

u iné ho pod ni ka te ¾a, a úda je o tom to pod ni ka te ¾o vi
v roz sa hu pod ¾a § 1 ods. 1 písm. a).

§ 4

In for má cie o ovplyv ne ných tr hoch

(1) In for má cie o ovplyv ne ných tr hoch ob sa hu jú 
a) vy me dze nie re le vant ných tr hov, kto ré z prie sto ro vé -

ho h¾a di ska za hŕ ňa jú Slo ven skú re pub li ku ale bo jej
čas� a kde 
1. dva ja ale bo via ce rí účast ní ci kon cen trá cie ale bo

pod ni ka te lia pod ¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b) pô so bia
na rov na kom to va ro vom re le vant nom trhu,

2. je den ale bo via ce rí účast ní ci kon cen trá cie ale bo
pod ni ka te lia pod ¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b) pô so bia
na to va ro vom re le vant nom trhu, kto rý je tr hom
do dá vok ale bo tr hom od by tu k to va ro vé mu re le -
vant né mu trhu, na kto rom pô so bí aký ko¾ vek iný
účast ník kon cen trá cie ale bo pod ni ka te¾ pod ¾a § 3
ods. 1 písm. a) a b) bez oh¾a du na to, či me dzi nimi
je ale bo nie je dodávate¾sko-odberate¾ský vz�ah,

3. je den ale bo viac účast ní kov kon cen trá cie ale bo
pod ni ka te lia pod ¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b) pô so bia
na to va ro vom re le vant nom trhu, kto rý úzko sú vi -
sí s to va ro vým re le vant ným tr hom, na kto rom pô -
so bí aký ko¾ vek iný účast ník kon cen trá cie ale bo
pod ni ka te¾ pod ¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b); to va ro vé
trhy úzko sú vi sia, ak sú to va ry kom ple men tár ne
ale bo sú ob vyk le ku po va né rov na kou sku pi nou
od be ra te ¾ov na rov na ký účel po u ži tia,

b) vy me dze nie ïal ších re le vant ných tr hov, kto ré nie sú
uve de né v pís me ne a), kto ré z prie sto ro vé ho h¾a di s -
ka za hŕ ňa jú Slo ven skú re pub li ku ale bo jej čas�, na
kto rých pô so bí as poň je den z účast ní kov kon cen trá -
cie ale bo z pod ni ka te ¾ov pod ¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b)
a jeho po diel na trhu je väč ší ako 25 %, ak sú čas ne
aký ko¾ vek iný účast ník kon cen trá cie ale bo pod ni ka -
te¾ pod ¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b) bez oh¾a du na prie -
sto ro vé vy me dze nie re le vant né ho trhu pô so bí na
1. rov na kom to va ro vom re le vant nom trhu,
2. to va ro vom re le vant nom trhu, kto rý je tr hom do -

py tu ale bo tr hom od by tu k to mu to trhu, ale bo
3. úzko sú vi sia com re le vant nom trhu,

c) odô vod ne nie vy me dze nia to va ro vé ho re le vant né ho
trhu pod ¾a pís men a) a b) vzh¾a dom na vzá jom nú za -
stu pi te¾ nos� to va rov naj mä z h¾a di ska ich fy zi kál -
nych cha rak te ris tík, tech nic kých cha rak te ris tík,
ceny a úče lu po u ži tia,

d) odô vod ne nie vy me dze nia prie sto ro vé ho re le vant né -
ho trhu pod ¾a pís men a) a b) vzh¾a dom na od de li te¾ -
nos� toh to úze mia tvo ria ce ho prie sto ro vý re le vant ný
trh od iných úze mí vzh¾a dom na ho mo gén nos� sú -
�až ných pod mie nok na ňom. 

(2) Pre kaž dý z ovplyv ne ných tr hov pod ¾a od se ku 1
písm. a) a b) účast ník kon cen trá cie pred lo ží za po sled -
né tri roky
a) od had cel ko vej ve¾ ko sti trhu vo fi nanč ných jed not -

kách a v ob je mo vých jed not kách po pri po čí ta ní do -
vo zu a od po čí ta ní vý vo zu s uve de ním zdro ja, od kia¾

Čiastka 110 Zbierka zákonov č. 268/2004 Strana 2595
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róp ske ho spo lo čen stva L 024, 29/01/2004).



čer pal úda je, a do ku men ty po tvr dzu jú ce pred lo že né
úda je,

b) údaj o pre daji vy jad re ný vo fi nanč ných jed not kách
a v ob je mo vých jed not kách, ako aj od had po dielu na
trhu jed not li vo pre kaž dé ho z účast ní kov kon cen trá -
cie a pod ni ka te ¾ov pod ¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b),

c) od had po dielov na trhu jed not li vých kon ku rent ov
s uve de ním zdro ja, od kia¾ čer pal úda je, a do ku men -
ty po tvr dzu jú ce pred lo že né úda je, 

d) in for má cie o kon ku rent och v roz sa hu § 1 ods. 1
písm. a),

e) údaj o do vo ze v ob je mo vých jed not kách a vo fi nanč -
ných jed not kách a sú čas ne in for má cie,
1. aký je po diel jed not li vých účast ní kov kon cen trá -

cie a pod ni ka te ¾ov pod ¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b) na
do vo ze, 

2. aké kvó ty, clá a iné pre káž ky ob cho du exis tu jú
a aký majú vplyv na do voz, 

3. aké majú do prav né ná kla dy vplyv na do voz s uve -
de ním ren ta bil nej vzdia le nos ti pre pra vy, 

f) po rov na nie ce no vej úrov ne to va rov kaž dé ho z účast -
ní kov kon cen trá cie a pod ni ka te ¾ov pod ¾a § 3 ods. 1
písm. a) a b) v Slo ven skej re pub li ke s ce no vou úrov -
ňou tých to to va rov v iných kra ji nách a ob las tiach,
kde sú tie to to va ry pre dá va né, naj mä v su sed ných
štá toch a v Eu róp skej únii, 

g) po rov na nie ce no vej úrov ne to va rov v Slo ven skej re -
pub li ke s ce no vou úrov ňou v iných kra ji nách a ob -
las tiach, kde sú tie to to va ry pre dá va né, naj mä v su -
sed ných štá toch a v Eu róp skej únii.

(3) Pre kaž dý z ovplyv ne ných tr hov pod ¾a od se ku 1
písm. a) a b) účast ník kon cen trá cie pred lo ží úda je o
a) spô so be, akým účast ní ci kon cen trá cie a pod ni ka te -

lia pod ¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b) vy rá ba jú a pre dá va jú
to va ry, naj mä či sú vy rá ba né lo kál ne, či sú pre dá va -
né cez lo kál ne dis tri buč né sie te, 

b) cha rak te re a roz sa hu ver ti kál nej in teg rá cie kaž dé ho
z účast ní kov kon cen trá cie v po rov na ní s jeho kon ku -
rent mi.

(4) Pre kaž dý z ovplyv ne ných tr hov pod ¾a od se ku 1
písm. a) a b) účast ník kon cen trá cie pred lo ží 
a) zoz nam pia tich naj väč ších ne zá vis lých do dá va te ¾ov

vstu pov pot reb ných na vý ro bu to va rov účast ní kov
kon cen trá cie a pod ni ka te ¾ov pod ¾a § 3 ods. 1 písm. a) 
a b) a po diely ná ku pov od kaž dé ho z tých to do dá va -
te ¾ov; ne zá vis lý do dá va te¾ je do dá va te¾, kto rý nie je
pod ni ka te ¾om pod ¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b),

b) úda je o do dá va te ¾och pod ¾a pís me na a) v roz sa hu § 1
ods. 1 písm. a),

c) opis dis tri buč ných sys té mov a sie tí slu žieb na kaž -
dom z ovplyv ne ných tr hov, naj mä opis
1. dis tri buč ných sys té mov pre vlá da jú cich na

ovplyv ne ných tr hoch, ich výz nam, v akom roz sa -
hu dis tri bú ciu vy ko ná va jú pod ni ka te lia uve de ní
v § 3 ods. 1 písm. a) a b) a v akom roz sa hu tre tie
stra ny,

2. sie tí slu žieb pre vlá da jú cich na ovplyv ne ných tr -
hoch, naj mä služ by tý ka jú ce sa opráv a údrž by,
ich výz nam a v akom roz sa hu ta ké to služ by vy ko -
ná va jú pod ni ka te lia uve de ní v § 3 ods. 1 písm. a)
a b) a v akom roz sa hu tre tie stra ny,

d) úda je o cel ko vej ka pa ci te účast ní kov kon cen trá cie

a pod ni ka te ¾ov pod ¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b) a o jej vy -
u ži tí za po sled né tri roky.

(5) Pre kaž dý z ovplyv ne ných tr hov pod ¾a od se ku 1
písm. a) a b) účast ník kon cen trá cie pred lo ží 
a) zoz nam pia tich naj väč ších ne zá vis lých od be ra te ¾ov

účast ní kov kon cen trá cie a pod ni ka te ¾ov pod ¾a § 3
ods. 1 písm. a) a b) a po diely tých to od be ra te ¾ov na
cel ko vom pre daji to va rov; ne zá vis lý od be ra te¾ je od -
be ra te¾, kto rý nie je pod ni ka te ¾om pod ¾a § 3 ods. 1
písm. a) a b),

b) úda je o od be ra te ¾och pod ¾a pís me na a) v roz sa hu § 1
ods. 1 písm. a),

c) opis štruk tú ry do py tu pre kaž dý z ovplyv ne ných tr -
hov, naj mä z po h¾a du na sle du jú cich fak to rov:
1. fáza trhu, a to ná beh, ex pan zia, zre los� a po kles,
2. pred po kla da ná mie ra ras tu do py tu,
3. výz nam zá kaz níc kych pre fe ren cií z h¾a di ska ver -

nos ti k znač ke, pro duk to vej di fe ren ciá cie, pos ky -
to va nia pred pre dajných slu žieb a po pred aj ných
slu žieb a šír ky sor ti men tu, 

4. ve¾ kos� ná kla dov a ča so vých strát spo je ných so
zme nou do dá va te ¾a a ich vplyv na roz ho do va nie
sa zá kaz ní ka o zme ne do dá va te ¾a,

5. stu peň kon cen tro va nos ti zá kaz ní kov,
6. roz de le nie zá kaz ní kov do sku pín s opi som ty pic -

ké ho zá kaz ní ka v kaž dej sku pi ne,
7. výz nam ex klu zív nych dis tri buč ných zmlúv

a iných ty pov dlho do bých zmlúv,
8. roz sah, v akom štát, štát ne or gá ny, vlád ne agen -

tú ry, štát ne pod ni ky, roz poč to vé or ga ni zá cie, prí -
spev ko vé or ga ni zá cie ale bo iné štát ne in šti tú cie
pred sta vu jú výz namný zdroj do py tu.

(6) Pre kaž dý z ovplyv ne ných tr hov pod ¾a od se ku 1
písm. a) a b) účast ník kon cen trá cie pred lo ží opis
a) výz namu vý skumu a vý vo ja pre kon ku ren cies chop -

nos� pod ni ka te ¾ov z dlho do bé ho h¾a di ska a vy svet le -
nie cha rak te ru vý skumu a vý vo ja vy ko ná va né ho
účast ník mi kon cen trá cie,

b) tren dov a in ten zi ty vý skumu a vý vo ja vše obec ne,
u účast ní kov kon cen trá cie a u pod ni ka te ¾ov pod ¾a
§ 3 ods. 1 písm. a) a b); in ten zi ta vý skumu a vý vo ja je
po diel ná kla dov na vý skum a vý voj na ob ra te,

c) aké je sme ro va nie tech no lo gic ké ho vý vo ja vrá ta ne
vý vo ja to va rov a slu žieb, vý rob né ho pro ce su, dis tri -
buč ných sys té mov,

d) aké výz namné ino vá cie boli uve de né na trh a kto ich
na trh uvie dol,

e) cyk lus ino vá cií a kde sa v tom to cyk le na chá dza jú
účast ní ci kon cen trá cie a pod ni ka te lia pod ¾a § 3
ods. 1 písm. a) a b).

§ 5

In for má cie tý ka jú ce sa mož nos ti vstu pu na trh

In for má cie tý ka jú ce sa mož nos ti vstu pu na trh ob sa -
hu jú in for má ciu,
a) či do šlo za po sled ných pä� ro kov k vstu pu výz -

namné ho pod ni ka te ¾a na ovplyv ne né trhy; ak áno,
in for má cie o tom to pod ni ka te ¾o vi v roz sa hu § 1
ods. 1 písm. a) a od had jeho sú čas né ho po dielu na
trhu,

b) či exis tu je pod ni ka te¾, kto rý prav de po dob ne vstú pi
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na ovplyv ne ný trh vrá ta ne ta ké ho, kto rý už pô so bí
na inom prie sto ro vom re le vant nom trhu; ak ta ký to
pod ni ka te¾ exis tu je, in for má cie o tom to pod ni ka te ¾o -
vi v roz sa hu § 1 ods. 1 písm. a) a dô vod a čas, keï
k vstu pu na trh prav de po dob ne dô jde,

c) o fak to roch ovplyv ňu jú cich vstup na kaž dý z ovplyv -
ne ných tr hov z to va ro vé ho h¾a di ska aj z prie sto ro vé -
ho h¾a di ska, naj mä 
1. cel ko vé ná kla dy na vstup, naj mä na vý skum a vý -

voj, vy tvo re nie dis tri buč nej sie te, vy tvo re nie sie te
na pos ky to va nie slu žieb a údrž by, na pro pa gá ciu
a re kla mu, kto ré by mu se li by� vy na lo že né, aby na 
trhu za čal pô so bi� výz namný pod ni ka te¾, aký po -
diel na trhu by mu sel ta ký to pod ni ka te¾ do siah -
nu� a aké ob do bie by bolo pot reb né na do siah nu -
tie tej to po zí cie na trhu,

2. práv ne a re gu lač né ba rié ry vstu pu, naj mä pot re -
bu zís ka nia rôz nych po vo le ní, po žia da viek na
štan dar di zá ciu,

3. ob me dze nia tvo re né exis ten ciou pa ten tov,
výrobno-technických a ob chod ných po znat kov
a in for má cií, kto ré sú vý sled kom tvo ri vej čin nos ti
a skú se nos tí pod ni ka te ¾a (ïa lej len „know-how“),
a iný mi prá va mi du šev né ho vlast níc tva a ob me -
dze nia vy plý va jú ce z ude ¾o va nia li cen cií na ta ké to 
prá va,

4. roz sah, v akom sú účast ník kon cen trá cie a pod ni -
ka te lia pod ¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b) ma ji te¾ mi,
pos ky to va te¾ mi ale bo na do bú da te¾ mi li cen cií na
pa ten ty, know-how ale bo iných práv du šev né ho
vlast níc tva,

5. výz nam ús por z roz sa hu,
6. opis prí stu pu k do dáv kam vstu pov.

§ 6

In for má cie o zmlu vách o ko o pe rá cii

In for má cie o zmlu vách o ko o pe rá cii, kto ré ob sa hu jú
naj mä usta no ve nia o spo lu prá ci v ob las ti vý skumu
a vý vo ja, usta no ve nia o ude le ní li cen cií, usta no ve nia
o spo loč nej vý ro be, usta no ve nia o spo lu prá ci v ob las ti
dis tri bú cie, usta no ve nia o dlho do bom do dá va ní a vý -
me ne in for má cií ale bo usta no ve nia o spo lu prá ci v ob -
las ti špe cia li zá cie, ob sa hu jú úda je o
a) roz sa hu, v akom exis tu jú ta ké to zmlu vy na ovplyv -

ne ných tr hoch pod ¾a § 4 ods. 1 písm. a) a b),
b) ob sa hu zmlúv pod ¾a pís me na a) uza tvo re ných na

ovplyv ne ných tr hoch pod ¾a § 4 ods. 1 písm. a) a b),
v kto rých zmluv nou stra nou je nie ktorý z účast ní kov 
kon cen trá cie ale bo pod ni ka te¾ pod ¾a § 3 ods. 1
písm. a) a b). 

§ 7

In for má cie o ob chod ných zdru že niach 

In for má cie o ob chod ných zdru že niach ob sa hu jú
a) zoz nam zdru že ní fy zic kých osôb a práv nic kých osôb

pod ¾a § 3 ods. 2 zá ko na, kto ré pô so bia na ovplyv ne -
ných tr hoch pod ¾a § 4 ods. 1 písm. a) a b), vy ko ná va -
jú ob chod né čin nos ti a kto rých čle nom je účast ník
kon cen trá cie,

b) zoz nam naj dô le ži tej ších zdru že ní fy zic kých osôb

a práv nic kých osôb pod ¾a § 3 ods. 2 zá ko na, kto ré
vy ko ná va jú ob chod né čin nos ti a kto rých člen mi sú
od be ra te lia a do dá va te lia účast ní kov kon cen trá cie,

c) in for má cie o ná zve, síd le, te le fón nom čís le, fa xo vom
čís le, a ak ju má, aj o e-mailovej ad re se zdru že nia
pod ¾a pís me na a).

§ 8

Vše obec né tr ho vé in for má cie

Vše obec né tr ho vé in for má cie ob sa hu jú
a) zoz nam všet kých ka te gó rií vy rá ba ných to va rov

a slu žieb pos ky to va ných kaž dým z účast ní kov kon -
cen trá cie, zoz nam všet kých ka te gó rií vy rá ba ných to -
va rov a slu žieb pos ky to va ných pod ni ka te¾ mi pod ¾a
§ 3 ods. 1 písm. a) a b), vy me dze nie úze mia, na kto -
rom sú tie to to va ry vy rá ba né, a vy me dze nie úze mia,
na kto rom sú tie to služ by pos ky to va né, ok rem to va -
rov uve de ných v § 4,

b) opis kon cen trá cií usku toč ne ných za po sled né tri
roky účast ník mi kon cen trá cie a pod ni ka te¾ mi pod ¾a
§ 3 ods. 1 písm. a) a b), naj mä
1. kedy do šlo ku kon cen trá cii,
2. kto bol účast ní kom kon cen trá cie,
3. kto rých ka te gó rií to va rov a kto rých úze mí sa kon -

cen trá cia tý ka la.

§ 9

In for má cie o ko o pe ra tív nych účin koch
 spo loč né ho pod ni ku

(1) Ak zos ta nú dva ja účast ní ci kon cen trá cie ale bo
via ce rí účast ní ci kon cen trá cie ale bo pod ni ka te lia pod ¾a 
§ 3 ods. 1 písm. a) a b), kto rí vy tvo ri li spo loč ný pod nik,
v pod stat nej mie re pô so bi� na tom is tom re le vant nom
trhu, na kto rom pô so bí nimi za lo že ný spo loč ný pod nik,
ale bo na trhu, kto rý je tr hom od by tu, tr hom zá so bo va -
nia ale bo úzko sú vi sia cim tr hom vo vz�a hu k ta ké mu to
re le vant né mu trhu, in for má cie o ko o pe ra tív nych účin -
koch spo loč né ho pod ni ku ob sa hu jú
a) pre kaž dý z tých to tr hov úda je o

1. ob ra te kaž dé ho z účast ní kov kon cen trá cie a pod -
ni ka te ¾ov pod ¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b), kto rí vy -
tvo ri li spo loč ný pod nik, do siah nu tý za uzav re té
úč tov né ob do bie, kto ré pred chá dza vzni ku kon -
cen trá cie,

2. po diele čin nos tí pre vá dza ných na spo loč ný pod -
nik vo vz�a hu k ob ra tu pod ¾a bodu 1,

3. po dieloch na trhu účast ní kov kon cen trá cie a pod -
ni ka te ¾ov pod ¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b), kto rí vy -
tvo ri li spo loč ný pod nik, ku dňu ozná me nia kon -
cen trá cie,

b) odô vod ne nie, pre čo vy tvo re nie spo loč né ho pod ni ku
ve die ale bo ne ve die ku ko or di ná cii sú �až né ho sprá -
va nia pod ni ka te ¾ov.

(2) Ak ne zo sta nú dva ja účast ní ci kon cen trá cie ale bo
via ce rí účast ní ci kon cen trá cie ale bo pod ni ka te lia pod ¾a 
§ 3 ods. 1 písm. a) a b), kto rí vy tvo ri li spo loč ný pod nik,
v pod stat nej mie re pô so bi� na tom is tom re le vant nom
trhu, na kto rom pô so bí nimi vy tvo re ný spo loč ný pod -
nik, ale bo na trhu, kto rý je tr hom od by tu, tr hom zá so -
bo va nia ale bo úzko sú vi sia cim tr hom vo vz�a hu k ta ké -
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mu to re le vant né mu trhu, in for má cie o ko o pe ra tív nych
účin koch spo loč né ho pod ni ku ob sa hu jú odô vod ne nie
ta ké ho to ich ko na nia.

(3) In for má cie o ko o pe ra tív nych účin koch spo loč né -
ho pod ni ku ob sa hu jú vždy aj odô vod ne nie, či ko or di ná -
cia sú �až né ho sprá va nia pod ni ka te ¾ov pod ¾a § 9 ods. 6
zá ko na nie je v roz po re s § 4 ods. 1 zá ko na.

§ 10

Dô vo dy a účin ky kon cen trá cie 
a ich do pad na sú �až 

Dô vo dy a účin ky kon cen trá cie a ich do pad na sú �až
ob sa hu jú
a) uve de nie dô vo dov kon cen trá cie,
b) vy hod no te nie ale bo vy čís le nie účin kov kon cen trá cie

naj mä s oh¾a dom na ús po ru ná kla dov, zlep še nie
vz�a hu kva li ta — cena, po sil ne nie kon ku renč nej
schop nos ti na za hra nič ných tr hoch, rea li zá ciu ino -
vá cií, vy hod no te nie vply vu kon cen trá cie na za mest -
na nos� a in ves tič né zá me ry s vy čís le ním ich re ál nej
ná vrat nos ti,

c) ana lý zu ce no vé ho vý vo ja dotk nu té ho to va ru pred
kon cen trá ciou a po kon cen trá cii a in for má ciu
o pred po kla doch udr ža nia sú čas nej ce no vej úrov ne
po kon cen trá cii,

d) po dro bné zhod no te nie ale bo vy čís le nie účin kov kon -
cen trá cie vo vz�a hu k spot re bi te ¾om, do dá va te ¾om
a od be ra te ¾om,

e) odô vod ne nie, či účin ky kon cen trá cie ne mož no do -
siah nu� inak,

f) odô vod ne nie, či kon cen trá cia vy tvá ra pre káž ky efek -
tív nej sú �a že,

g) struč nú cha rak te ris ti ku ïal ších pod ni ka te¾ ských
zá me rov účast ní kov kon cen trá cie a pod ni ka te ¾ov
pod ¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b).

§ 11

Pod kla do vá do ku men tá cia 

Pod kla do vá do ku men tá cia ob sa hu je
a) všet ky do ku men ty tý ka jú ce sa kon cen trá cie, naj mä

1. zmlu vu me dzi pod ni ka te¾ mi, na zá kla de kto rej
kon cen trá cia vznik la, ale bo aký ko¾ vek iný do ku -
ment, na zá kla de kto ré ho kon cen trá cia vznik la
v ori gi ná li, ale bo jeho ove re nú kó piu; úrad môže
na žia dos� účast ní ka kon cen trá cie, kto rý ozna -
mu je kon cen trá ciu, po vo li� pred lo že nie ne o ve re -
nej kó pie s pri lo že ným čest ným vy hlá se ním, že
kó pia plne zod po ve dá ori gi ná lu do ku men tu,

2. sta no vy účast ní kov kon cen trá cie a spo lo čen skú
zmlu vu, 

3. ori gi nál vý pi su z ob chod né ho re gis tra ale bo vý pi -
su z iné ho re gis tra, v kto rom je účast ník kon cen -
trá cie re gis tro va ný, ale bo jeho ove re nú kó piu, nie
star šiu ako tri me sia ce,

4. živ nos ten ské opráv ne nie,
b) vý roč né sprá vy a úč tov né zá vier ky účast ní kov kon -

cen trá cie za úč tov né ob do bie, kto ré pred chá dza
vzni ku kon cen trá cie,

c) ana lý zy, sprá vy, štú die, pre h¾a dy ale bo iné do ku -
men ty vy pra co va né na účely zhod no te nia ale bo ana -
ly zo va nia kon cen trá cie, naj mä s oh¾a dom na sú �až -
né pod mien ky, na po diely na trhu, na exis tu jú cich
kon ku rent ov ale bo na po ten ciál nych kon ku rent ov,
na po ten ciál ras tu pre daja ale bo na po ten ciál ras tu
ex pan zie na iné to va ro vé re le vant né trhy ale bo na
iné prie sto ro vé re le vant né trhy.

§ 12

Spo loč né usta no ve nie

Ak kon cen trá cia vznik la pod ¾a § 9 ods. 1 písm. b) zá -
ko na, ná le ži tos ti ozná me nia kon cen trá cie za pod ni ka -
te ¾a pre po je né ho pod ¾a § 3 ods. 1 písm. a) a b) s pod ni -
ka te ¾om ale bo s čas �ou pod ni ka te ¾a, nad kto rým sa
zís ka va pria ma kon tro la ale bo ne pria ma kon tro la, ak
ta ký to pod ni ka te¾ nie je pred me tom kon cen trá cie, sa
od účast ní ka kon cen trá cie ne vy ža du jú.

§ 13

Pre chod né usta no ve nie

Pri ne ú pl nom ozná me ní kon cen trá cie po da nom
účast ní kom kon cen trá cie pred dňom na do bud nu tia
účin nos ti tej to vy hláš ky sa po stu pu je pod ¾a do te raj -
ších pred pi sov. 

§ 14

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu je sa vy hláš ka Pro ti mo no pol né ho úra du Slo -
ven skej re pub li ky č. 168/2001 Z. z., kto rou sa usta no -
vu jú po dro bnos ti o ná le ži tos tiach ozná me nia kon cen -
trá cie v zne ní vy hláš ky č. 585/2002 Z. z. 

§ 15

Účin nos� 

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� dňom na do bud -
nu tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li -
ky k Eu róp skej únii.

Da ni ca Pa ro ul ko vá v. r.
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269

V Y  H L Á Š  K A
Pro ti mo no pol né ho úra du Slo ven skej re pub li ky

z 21. apríla 2004,

kto rou sa usta no vu jú po dro bnos ti o vý po čte ob ra tu

Pro ti mo no pol ný úrad Slo ven skej re pub li ky pod ¾a
§ 43 písm. a) zá ko na č. 136/2001 Z. z. o ochra ne hos po -
dár skej sú �a že a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Slo ven skej
ná rod nej rady č. 347/1990 Zb. o or ga ni zá cii mi nis ter -
stiev a ostat ných ústred ných or gá nov štát nej sprá vy
Slo ven skej re pub li ky v zne ní ne skor ších pred pi sov
v zne ní ne skor ších pred pi sov (ïa lej len „zá kon“) usta -
no vu je:

§ 1

(1) Ob ra tom pod ni ka te ¾a úč tu jú ce ho v sús ta ve jed no -
du ché ho účtovníctva1) je sú čet 
a) príj mov z pre daja vý rob kov,
b) príj mov z pre daja to va ru,
c) príj mov z pre daja slu žieb,
d) fi nanč nej po mo ci pod ¾a § 10 ods. 4 zá ko na.

(2) Ob ra tom pod ni ka te ¾a úč tu jú ce ho v sús ta ve po -
dvoj né ho úč tov níc tva,2) ok rem pod ni ka te ¾ov uve de -
ných v § 2, je sú čet 
a) tr žieb z pre daja vlast ných vý rob kov,
b) tr žieb z pre daja to va ru,
c) tr žieb z pre daja slu žieb,
d) tr žieb z pre daja cen ných pa pie rov a po dielov,
e) fi nanč nej po mo ci pod ¾a § 10 ods. 4 zá ko na.

§ 2

(1) Ob ra tom ban ky, po boč ky za hra nič nej ban ky, ob -
chod ní ka s cen ný mi pa pier mi, po boč ky za hra nič né ho
ob chod ní ka s cen ný mi pa pier mi, správ cov skej spo loč -
nos ti, po boč ky za hra nič nej správ cov skej spo loč nos ti
a po dielo vé ho fon du je sú čet 
a) vý no sov z úro kov a ob dob ných vý no sov,
b) vý no sov z ak cií a po dielov v ob chod ných spo loč nos -

tiach,
c) vý no sov z po plat kov a pro ví zií,
d) čis té ho zis ku z fi nanč ných ope rá cií,
e) ostat ných pre vádz ko vých vý no sov,
f) fi nanč nej po mo ci pod ¾a § 10 ods. 4 zá ko na.

(2) Ob ra tom Exportno-importnej ban ky Slo ven skej
re pub li ky je sú čet
a) vý no sov z úro kov a ob dob ných vý no sov,
b) vý no sov z ak cií a po dielov v ob chod ných spo loč nos -

tiach,
c) vý no sov z po plat kov a pro ví zií,

d) čis té ho zis ku z fi nanč ných ope rá cií,
e) ostat ných pre vádz ko vých vý no sov,
f) vý no sov spo je ných s po is �o va cou a za is �o va cou čin -

nos �ou,
g) fi nanč nej po mo ci pod ¾a § 10 ods. 4 zá ko na.

(3) Ob ra tom zdra vot nej po is �ov ne a ob ra tom So ciál -
nej po is �ov ne je sú čet
a) tr žieb za vlast né vý ko ny,
b) tr žieb z pre daja slu žieb,
c) tr žieb za pred a ný to var,
d) iných ostat ných tr žieb,
e) vý no sov zmluv né ho po is te nia a pri po is te nia,
f) fi nanč nej po mo ci pod ¾a § 10 ods. 4 zá ko na.

(4) Ob ra tom po is �ov ne je sú čet 
a) tech nic ké ho účtu k ne ži vot né mu po is te niu — pred pí -

sa né po ist né v hru bej výš ke,
b) tech nic ké ho účtu k ži vot né mu po is te niu — pred pí sa -

né po ist né v hru bej výš ke,
c) fi nanč nej po mo ci pod ¾a § 10 ods. 4 zá ko na.

(5) Ob ra tom roz poč to vej or ga ni zá cie, prí spev ko vej
or ga ni zá cie, obce a vyš šie ho územ né ho cel ku je sú čet 
a) tr žieb za vlast né vý rob ky,
b) tr žieb za pred a ný to var,
c) tr žieb z pre daja slu žieb,
d) fi nanč nej po mo ci pod ¾a § 10 ods. 4 zá ko na. 

(6) Ob ra tom zdru že nia pod ¾a § 3 ods. 2 zá ko na je sú -
čet
a) tr žieb za pre daj to va ru,
b) tr žieb za pre daj vlast ných vý rob kov a slu žieb,
c) pri ja tých prí spev kov,
d) fi nanč nej po mo ci pod ¾a § 10 ods. 4 zá ko na.

§ 3

Pri vý po čte ob ra tu pod ni ka te ¾a, na kto ré ho sa ne -
vz�a hu je oso bit ný pred pis,3) sa po u ži jú usta no ve nia § 1
a 2 tej to vy hláš ky ob dob ne.

§ 4

(1) Ak pod ni ka te¾ v čase od uzav re tia úč tov né ho ob -
do bia pred chá dza jú ce ho vzni ku kon cen trá cie do dňa
vzni ku kon cen trá cie na do bu dol čas� pod ni ku iné ho
pod ni ka te ¾a ale bo pre vie dol čas� svoj ho pod ni ku na
iné ho pod ni ka te ¾a, pri vý po čte ob ra tu toh to pod ni ka te -
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1) § 9 ods. 2 zá ko na č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve.
2) § 9 ods. 1 zá ko na č. 431/2002 Z. z. v zne ní zá ko na č. 562/2003 Z. z.
3) Zá kon č. 431/2002 Z. z.










    



 







  













  

















 










