
Vláda schválila návrh nového zákona o ochrane
hospodárskej súťaže
Dňa 7. januára 2021 vláda SR schválila návrh nového zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
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Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky, odborom
legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy, predložil návrh zákona o ochrane hospodárskej
súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov na medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré sa
začalo dňa 19. 10. 2020. 
  
Predkladaným návrhom zákona dochádza najmä k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v
členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania
vnútorného trhu.
Cieľom smernice (EÚ) 2019/1 je zefektívnenie vymáhania pravidiel hospodárskej súťaže v členských
štátoch Európskej únie prostredníctvom zosúladenia právomocí úradov na ochranu hospodárskej súťaže,
niektorých aspektov konaní týkajúcich sa ochrany hospodárskej súťaže, a tiež zavedením pravidiel
medzinárodnej spolupráce medzi orgánmi členských štátov pri dožadovaní oznámenia dokumentov, pri
vykonávaní inšpekcií a vymáhaní pokút. 
  
Navrhované zmeny sa dotýkajú aj oblasti kontroly koncentrácií a keďže súčasný zákon o ochrane
hospodárskej súťaže je už zmenený viacerými novelami, z hľadiska prehľadnosti právnej úpravy sa
úradu javilo ako vhodné predložiť do legislatívneho procesu nový návrh zákona. Bližšie návrhy a zmeny
oproti súčasnej právnej úprave sú obsahom predkladacej správy a dôvodových správ.
V návrhu zákona dochádza oproti súčasnému stavu k výraznej zmene, keď sa význam pojmu
„podnikateľ“ podľa znenia návrhu zákona obsahovo harmonizuje s pojmom „podnik“ (z ang.
„undertaking“) podľa európskej judikatúry a legislatívy. Harmonizáciu národných právnych úprav
v otázke konceptu podniku si vyžaduje smernica (EÚ) 2019/1, ale aj potreba zjednotenia pojmov
a eurokonformného výkladu zodpovednostných inštitútov v Európskej únii. Podľa doterajšieho znenia
zákona sa za podnikateľa považoval každý ekonomicky nezávislý subjekt s právnou subjektivitou, ktorý
sa zúčastňuje hospodárskej súťaže, bez ohľadu na povahu činnosti, ktorú vykonáva. Pojem podnikateľa
podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v popredí bude, v súlade
s európskou judikatúrou, „funkčná stránka“ tohto pojmu. Na uvedené potom nadväzujú ďalšie zmeny
v návrhu zákona v porovnaní so súčasnou právnou úpravou, a to najmä zmeny týkajúce sa ukladania
pokút (možnosť ustanoviť ako spoločne a nerozdielne zodpovedné za protiprávne konanie viaceré
spoločnosti v rámci jedného podnikateľa, prechod zodpovednosti za protiprávne konanie, úprava
zodpovednosti združení a ich členov za zaplatenie pokút).
 V oblasti dohôd obmedzujúcich súťaž a zneužívania dominantného postavenia nedochádza
k významnejším zmenám. V tejto oblasti je už súčasná legislatíva do veľkej miery harmonizovaná
s európskou právnou úpravou a zmeny sa preto nedotýkajú skutkových podstát protiprávnych konaní.
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