
KONTROLA KONCENTRÁCIÍ 



 Právna úprava 

• Nariadenie Rady č. 139/2004 o kontrole 
koncentrácií medzi podnikmi 

 

• Nariadenie Komisie č. 802/2004, ktorým sa 
vykonáva nariadenie 139/2004 

 

• Oznámenie Komisie o právomoci podľa 
nariadenia 139/2004 
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• Pojem koncentrácie sa vzťahuje na operácie, ktoré 
spôsobia trvalú zmenu štruktúry trhu. 

 

• TRVALÁ zmena je spôsobená: 
– fúziou dvoch alebo viacerých predtým nezávislých podnikov 

alebo častí podnikov,  

  
– získaním priamej alebo nepriamej kontroly  

• nad celým alebo nad časťami  

• jedného alebo viacerých ďalších podnikov  

 jednou alebo viacerými osobami/podnikmi, ktoré už 
kontrolujú najmenej jeden podnik.  

1. POJEM KONCENTRÁCIE 
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POJMOVÉ ZNAKY  

1. Výkon rozhodujúceho vplyvu 
 

2. Štrukturálna zmena trhu 

3. Trvalosť zmeny 
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FÚZIA Fúzia de iure 
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NADOBUDNUTIE 
KONTROLY 
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• Za vznik koncentrácie sa považuje, ak jeden alebo 
viac podnikov nadobúda kontrolu nad celým iným 
podnikom alebo jeho časťami.  

 

• Od spoločnej kontroly sa odlišuje tým, že 
zakladatelia do tohto podniku dávajú vklady 

 

• Pojmové znaky: 
• Existencia spoločného podniku 

• Plná funkčnosť podniku 

SPOLOČNÉ 
PODNIKY  
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• Účastníkmi koncentrácie sú tie podniky, ktoré sa 
podieľajú na fúzii, resp. na nadobudnutí kontroly. 
 

• Fúzia 
– Účastníkom koncentrácie je každý z fúzujúcich podnikov 

 
• Nadobudnutie kontroly 

– Nadobúdajúci subjekt = jeden alebo viac podnikov, ktoré 
nadobúdajú samostatnú alebo spoločnú kontrolu.  

– Nadobudnutý subjekt = jeden alebo viac podnikov ako celok 
alebo ako ich časti.  

– každý z týchto podnikov bude účastníkom koncentrácie 

 

ÚČASTNÍK KONCENTRÁCIE 
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• Na koncentráciu sa aplikuje únijné právo, ak jej 
dôsledkom sú významné štrukturálne zmeny s 
dopadom na trh viacerých členských štátov  

 

• Štrukturálne zmeny je možné určiť prostredníctvom 
obratu 

OBRAT 
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Koncentrácia je v rozsahu Únie, ak: 

1. 
• spoločný celkový celosvetový obrat všetkých účastníkov 

koncentrácie je vyšší ako 5 mld. EUR; a 

 

• celkový obrat v rámci Únie každého z najmenej 2 účastníkov 
koncentrácie je vyšší ako 250 miliónov EUR, 

– pokiaľ každý z účastníkov koncentrácie nedosahuje viac ako 2/3 svojho 
celkového obratu v rámci Únie v jednom a tom istom členskom štáte. 

 

 

A+B 
5 mld. € 

83.333.334 
EUR 

 
 
 
 

 
 
166.666.666 € 

<2/3 

83.333.334 
 EUR    

 
 
 

 
 
166.666.666 € 

<2/3 
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2. 
a. spoločný celkový celosvetový obrat všetkých účastníkov 

koncentrácie je vyšší ako 2,5 mld. EUR; a 

 

b. v každom z najmenej 3 členských štátov je spoločný celkový 
celosvetový obrat všetkých účastníkov koncentrácie vyšší ako 
100 miliónov EUR; 

 

c. v každom z najmenej 3 členských štátov posudzovaných na 
účely bodu b) je celkový obrat každého z najmenej 2 
účastníkov koncentrácie vyšší ako 25 miliónov EUR; 

 

d. celkový obrat v rámci Únie každého z najmenej 2 účastníkov 
koncentrácie je vyšší ako 100 miliónov EUR,  
– pokiaľ každý z účastníkov koncentrácie nedosahuje viac ako 2/3 svojho 

celkového obratu v rámci Únie v jednom a tom istom členskom štáte. 
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• Zlučiteľná koncentrácia 
• koncentrácia, ktorá značne nenaruší účinnú hospodársku 

súťaž na spoločnom trhu alebo jeho podstatnej časti,  
– najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného 

postavenia. 

 

• Nezlučiteľná koncentrácia 
• koncentrácia, ktorá značne naruší účinnú hospodársku súťaže 

na spoločnom trhu alebo jeho podstatnej časti,  
– najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného 

postavenia,  

POSUDZOVANIE KONCENTRÁCIE 
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• Faktory, ktoré Komisia zohľadňuje pri posudzovaní 
koncentrácie: 
1. štruktúra všetkých dotknutých trhov  

2. skutočná alebo možná HS zo strany podnikov 
nachádzajúcich sa v Únii alebo mimo nej, 

3. postavenie účastníkov koncentrácie na trhu a ich 
ekonomická a finančná sila,  

4. možné alternatívy pre dodávateľov a užívateľov, ich prístup 
k dodávkam alebo na trhy,  

5. všetky právne a ostatné prekážky vstupu,  

6. vývoj ponuky a dopytu pre relevantné tovary a služby,  

7. záujmy sprostredkovateľov a konečných spotrebiteľov a  

8. rozvoj technického a hospodárskeho pokroku za 
predpokladu, že je v prospech spotrebiteľa a nevytvára 
prekážku hospodárskej súťaži. 
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