VYHLÁŠKA
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
z ........... 2014,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 38d zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. ....../2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
			

						§ 1

Rokovanie o urovnaní (ďalej len „rokovanie“) sa začína
a) výzvou úradu na rokovanie o urovnaní, alebo  
b) doručením žiadosti účastníka konania na začatie rokovania o urovnaní.  

						§ 2

(1) Úrad vo výzve podľa § 1 písm. a) určí účastníkovi konania lehotu na vyjadrenie záujmu o urovnanie, ktorá nemôže byť kratšia ako 5 pracovných dní. Vyjadrenie doručené po uplynutí tejto lehoty úrad nezohľadní. Márnym uplynutím lehoty sa rokovanie považuje za ukončené. 

(2) Ak úrad neuplatní postup podľa odseku 1, účastník konania môže žiadosť na začatie rokovania podľa § 1 písm. b) podať kedykoľvek v priebehu konania, najneskôr však do uplynutia lehoty určenej úradom na vyjadrenie účastníka konania k výzve pred vydaním rozhodnutia podľa § 33 zákona. Úrad nezohľadní žiadosti doručené po uplynutí tejto lehoty. 
 
(3) Úrad účastníkovi konania bezodkladne po doručení žiadosti na začatie rokovania podľa odseku 2 oznámi, či žiadosť zamieta, alebo či bude pokračovať v rokovaní; ustanovenie § 5 týmto nie je dotknuté.

						§ 3

(1) Ak podajú návrh na začatie rokovania viacerí účastníci konania, môže s nimi úrad viesť spoločné rokovanie. 

(2) Úrad môže viesť rokovanie aj len s niektorými z viacerých účastníkov konania.

(3) Ak úrad rokovanie vedie pred tým, ako bola účastníkovi konania doručená výzva pred vydaním rozhodnutia podľa § 33 zákona, úrad oboznámi účastníka konania s predbežnými závermi, ku ktorým dospel. Úrad určí účastníkovi konania lehotu na vyjadrenie, či chce pokračovať v rokovaní. Márnym uplynutím tejto lehoty sa rokovanie považuje za ukončené.

(4) V závere rokovania úrad predloží účastníkovi konania návrh urovnania, ktorý obsahuje popis porušenia, vrátane doby porušenia, ktoré úrad považuje za preukázané, a výšku pokuty, ktorú mu zamýšľa v predmetnom konaní uložiť podľa § 6.

 (5) Úrad určí účastníkovi  konania lehotu, počas ktorej sa môže vyjadriť k návrhu urovnania alebo  predložiť vyhlásenie podľa § 4. Ak sa účastník konania v určenej  lehote nevyjadrí úrad bude považovať rokovanie za ukončené.


						§ 4

(1) Ak účastník konania s návrhom urovnania súhlasí, doručí úradu v lehote podľa § 3 ods. 5 písomné vyhlásenie o svojej účasti na porušení a prizná svoju zodpovednosť za takéto konanie. Vyhlásenie je možné urobiť aj ústne do zápisnice. 

(2) Vyhlásenie musí obsahovať 

a) označenie účastníka konania,
b) priznanie účasti na porušení tak ako bolo vymedzené v návrhu urovnania,
c) súhlas s pokutou uvedenou v návrhu urovnania, 
d) vyhlásenie účastníka konania o tom, že ho úrad dostatočne informoval o predbežných záveroch podľa § 3 ods. 3 a dal mu dostatočný priestor na vyjadrenie sa k týmto záverom.

(3) Ak majú viacerí účastníci konania spoločného zástupcu a urobia spoločné vyhlásenie, uvedú v ňom náležitosti podľa odseku 2 osobitne za každého účastníka konania.

(4) Ak obsah písomného vyhlásenia zodpovedá návrhu urovnania, úrad účastníkovi konania písomne oznámi, že 
a) akceptuje jeho vyhlásenie, 
b) pri určovaní výšky pokuty bude postupovať podľa § 6.

(5) Doručením oznámenia úradu podľa odseku 4 je rokovanie ukončené. 


						§ 5


(1) Úrad môže kedykoľvek rokovanie ukončiť, a to aj vo vzťahu k jednotlivým účastníkom konania. Túto skutočnosť písomne oznámi tomu účastníkovi konania, s ktorým ukončí rokovanie.

(2) Účastník konania môže kedykoľvek v priebehu rokovania úradu oznámiť, že nemá záujem pokračovať v rokovaní. Doručením tohto oznámenia úradu je rokovanie vo vzťahu k tomuto účastníkovi konania ukončené. 

(3) Po ukončení rokovania podľa odseku 1 alebo 2 alebo podľa § 4 sa na ďalšie žiadosti účastníka konania, s ktorým bolo rokovanie ukončené neprihliada





						§ 6 

(1) V prípade dohody obmedzujúcej súťaž, uzatvorenej medzi podnikateľmi, ktorí na účely dohody podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného reťazca a v prípade zneužitia dominantného postavenia zníži úrad pokutu, ktorú by inak účastníkovi konania uložil o 30%.

(2) V ostatných prípadoch zníži úrad pokutu, ktorú by inak účastníkovi konania uložil o 50% .

(3) Pokiaľ účastník konania, ktorý navrhol urovnanie zároveň požiadal aj o zníženie pokuty podľa § 38c ods. 2 zákona, úrad zníži pokutu na základe urovnania zo sumy pokuty zníženej podľa § 38c ods. 2 zákona.


						§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2014.



Tibor Menyhart v. r.



