MEMORANDUM
pre oblasť hospodárskej súťaže
A) ÚVOD
Združenie výrobcov murovacích materiálov (ďalej ako „Združenie“) je záujmovým združením
právnických osôb, ktoré bolo založené s cieľom presadzovať spoločné záujmy jeho členov a ďalších

právnických osôb pôsobiacich v oblasti výroby murovacích materiálov. Nakoľko Združenie pri
vykonávaní svojej činnosti združuje spoločnosti, ktorí vystupujú ako konkurenční podnikatelia,
vzťahujú sa na neho príslušné pravidlá hospodárskej súťaže.

Združenie, ako aj jeho samotní členovia plne podporujú a zaviazali sa dodržiavať súťažné predpisy,
sú uzrozumení so základným konceptom hospodárskej súťaže, podľa ktorého je povinnosťou

každého podnikateľa nezávislé určiť, akú politiku resp. obchodnú stratégiu plánuje uplatňovať na
trhu a uvedomujú si riziká vyplývajúce z prípadného protisúťažného konania, za ktoré môže
kompetentný orgán uložiť sankcie najmä v podobe vysokých pokút, zákazu účasti podnikateľov vo
verejnom obstarávaní, ako aj trestné sankcie.
B) CIEĽ A ÚČEL MEMORANDA

Memorandum stanovuje základné pravidlá pre Združenie a jeho členov v súvislosti s činnosťami

Združenia vykonávanými najmä prostredníctvom svojich orgánov a vo vzťahu k tretím subjektom,
a jeho účelom je zabezpečiť, aby Združenie pri každej svojej aktivite konalo v súlade s právnymi

predpismi hospodárskej súťaže a aby jeho členovia aj naďalej pôsobili na trhu ako nezávislí
podnikatelia, ktorí medzi sebou uplatňujú konkurenčné obchodné tlaky.

Tieto pravidlá sa okrem Združenia a jeho členov vzťahujú aj na ich zamestnancov a iné osoby, bez

ohľadu na ich právny vzťah k Združeniu, resp. k jeho členom, ktoré pripravujú, organizujú alebo sa
zúčastňujú zasadnutí orgánov Združenia, alebo inak participujú na jeho činnosti, alebo ktoré

pripravujú, organizujú alebo sa zúčastňujú stretnutí organizovaných Združením, ako aj na všetky
osoby, ktoré sa v mene Združenia zúčastňujú na fórach a stretnutiach organizovaných inými
obdobnými subjektmi.

Pravidlá podľa tohto memoranda sa však nevzťahujú na podnikateľské aktivity členov Združenia

uskutočňované mimo činnosť Združenia. Je preto zodpovednosťou každého člena Združenia v tejto

súvislosti dodržiavať a postupovať v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže vo vzťahu k ostatným
členom Združenia, ako aj vo vzťahu k ďalším skutočným alebo potenciálnym konkurentom a iným

obchodným partnerom. Združenie nenesie zodpovednosť za porušenie súťažných pravidiel členom
Združenia, ku ktorému došlo mimo aktivít Združenia.

C) ZAKÁZANÉ TYPY KONANÍ
Zasadnutia orgánov Združenia, stretnutia, na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia Združenia

presadzujúci záujmy svojich členov alebo akákoľvek iná aktivita Združenia nevedie a ani nebude
viesť k písomným alebo ústnym, formálnym alebo neformálnym, výslovným alebo konkludentným
dohodám, rozhodnutiam alebo porozumeniam medzi členmi Združenia ako konkurenčnými
podnikateľmi alebo medzi členmi Združenia a tretími subjektmi, ktorých predmetom je najmä:


spoločný postup voči obchodným partnerom a zákazníkom spočívajúci v odmietaní

uzatvárať s nimi obchody, resp. v ich zaradení na zoznam partnerov, s ktorými nie je žiadúce


obchodovať;



zákazníkom;



obdobných súťažiach;

záväzok uplatňovať rozdielne obchodné podmienky vo vzťahu k obchodným partnerom a
zosúladenie konania vo verejných obstarávaniach, v obchodných verejných súťažiach a iných
stanovovanie obchodných podmienok.
D) VÝMENA INFORMÁCIÍ

Účastníci každého formálneho alebo neformálneho stretnutia, ktoré sa koná v súvislosti s výkonom

činnosti Združenia, nemôžu medzi sebou diskutovať a vymieňať si informácie o citlivých obchodných
a strategických záležitostiach, medzi ktoré patria najmä informácie o:









cenách (vrátane zliav a rabatov);
zákazníkoch a dodávateľoch;
vyrobených množstvách;
nákladoch;

obchodných podmienkach;
obratoch;

trhových podieloch;



marketingových a investičných plánoch;



súťažiach s ohľadom na predkladanie ponúk a inú koordináciu;

relevantných verejných obstarávaniach, obchodných verejných súťažiach a iných obdobných
akékoľvek iné informácie, ktoré znižujú strategickú neistotu na trhu medzi podnikateľmi

v tom zmysle, že znižujú ich motiváciu navzájom si konkurovať a negatívne ovplyvňujú ich
nezávislé rozhodovanie o obchodnej politike, ktorú by za normálnych podmienok uplatňovali
na trhu.

E) INTERNÉ PREDPISY ZDRUŽENIA
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Združenie pri plnení svojich úloh zastupuje, presadzuje a reprezentuje záujmy svojich členov,
v dôsledku čoho v určitom rozsahu ovplyvňuje ich činnosť. Preto akákoľvek aktivita Združenia, či už
dovnútra alebo vo vzťahu k tretím subjektom musí byť v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže,
najmä pokiaľ ide o:
(i)



Podmienky členstva v Združení:



členstvo v Združení je dobrovoľné;



podmienkou obchodnej spolupráce s určitými dodávateľmi alebo odberateľmi;

členstvo v Združení nie je podmienkou pre vstup nečlenských podnikateľov na trh alebo
pravidlá pre prijatie do Združenia sú objektívne a vzťahujú sa na každého záujemcu bez
akejkoľvek diskriminácie, najmä s ohľadom na národnosť a geografické pôsobenie

(ii)

záujemcu.

Praktické príručky a odporúčania

Keďže Združenie je záujmovým zoskupením právnických osôb, za účelom riadneho fungovania

a plnenia svojich úloh môže prijímať interné pravidlá a iné postupy, napríklad vo forme príručiek
osvedčených postupov uplatňovaných na trhu alebo odvetvových noriem (štandardov).
a) Príručka osvedčených postupov

Združenie dbá na to, že:


prijímanie prípadných odvetvových pravidiel správania , tzv. best practice, nebude mať
vplyv na nezávislé rozhodovanie účastníkov Združenia o ich obchodnej politike uplatňovanej



na trhu;

dodržiavanie takýchto pravidiel bude dobrovoľné a nebude podmienkou pôsobenia na trhu
pre podnikateľov-nečlenov.

b) Odvetvové normy (štandardné zmluvné podmienky)
Združenie dbá na to, že:


prijímanie prípadných odvetvových noriem nebude viesť k umelému vytváraniu prekážok



vstupu na trh;



využívať pri uzatváraní obchodov;

odvetvové normy nebudú diskriminačné, tzn. že akýkoľvek dotknutý subjekt môže tieto
udeľovanie certifikátov, že určitý produkt spĺňa požiadavky, najmä pokiaľ ide o kvalitu

v zmysle odvetvových noriem, bude založené na objektívnych kritériách a bude prístupné


pre všetkých podnikateľov na trhu;

prijatie prípadných štandardizovaných zmluvných podmienok bude mať odporúčací
charakter a nebudú obsahovať ustanovenia, ktorých uplatňovanie by malo negatívny vplyv
na hospodársku súťaž.
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F) POVOLENÉ AKTIVITY
Združenie, ako aj jeho členovia sú uzrozumení, že Združenie, nakoľko združuje spoločnosti, ktoré sú
konkurenčnými podnikateľmi, musí pri svojej činnosti dodržiavať predpisy v oblasti hospodárskej
súťaže. Nie každý kontakt, resp. výmena informácií medzi konkurentmi ale vedie k obmedzovaniu
hospodárskej súťaže. Združenie je preto pri svojej činnosti oprávnené najmä:


podieľať sa na tvorbe odvetvových pravidiel, vrátane štandardizovaných zmluvných



podmienok, ktoré sú dobrovoľné a slúžia na zvýšenie efektivity odvetvia ako celku;



podmienok;

vydávať certifikáty a osvedčenia kvality na základe objektívnych a nediskriminačných



uskutočňovať trhové prieskumy;



spoločnosť, ktorej sa údaje týkajú;



tretími subjektmi;



s dosahom na predmet činnosti členov združenia;

zdieľať súhrnné štatistické informácie, ktoré neumožňujú identifikovať konkrétnu
zdieľať verejne dostupné informácie, vrátane tlačových správ a štatistík zverejňovaných
podieľať sa na tvorbe a pripomienkovaní právnych a technických predpisov v oblastiach
vydávať pre svojich členov odporúčania, ktoré nemajú záväzný charakter a ktoré nemajú
vplyv na ich konanie na trhu.

G) PRIEBEH STRETNUTÍ V RÁMCI ČINNOSTI ZDRUŽENIA
S ohľadom na skutočnosť, že v rámci Združenia sa uskutočňujú stretnutia medzi jeho členmi ako
konkurenčnými podnikateľmi, ako aj medzi jeho členmi a tretími subjektmi, každé takéto stretnutie,

ktoré sa bude konať v súvislosti s výkonom činnosti Združenia a ktorého sa budú zúčastňovať jeho

členovia a ďalšie subjekty ako ďalší konkurenční podnikatelia a obchodní partneri, bude prebiehať
v súlade s nižšie uvedenými pravidlami:


Detailný program každého stretnutia bude zaslaný členom Združenia ako aj ďalším

subjektom, ktorí sa stretnutia zúčastňujú vždy najmenej dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní
pred jeho konaním. Každý účastník sa môže poradiť so svojím právnym zástupcom ohľadom


súladu jednotlivých bodov programu s predpismi v oblasti hospodárskej súťaže;

V prípade, ak účastník bude mať výhrady k niektorému bodu programu, môže požiadať
o úpravu takéhoto bodu alebo o jeho bližšie vysvetlenie. Príslušný orgán Združenia, ktorý
predmetné stretnutie organizuje sa zaoberá každou námietkou k programu vznesenou



účastníkom;

V prípade potreby, ak predmetom stretnutia budú záležitosti s potenciálnym dopadom
na hospodársku súťaž, ktorýkoľvek účastník je oprávnený navrhnúť, aby bol na stretnutie
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zavolaný právny poradca z oblasti súťažného práva, ktorý bude dozerať na jeho priebeh.


Predsedajúci stretnutia sa zaoberá každým takýmto návrhom;

Všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú stretnutia, a to bez ohľadu na to, či vystupujú ako rečníci,
sa musia pred jeho začatím oboznámiť s pravidlami ustanovenými týmto memorandom, a to
najmä pokiaľ ide o záležitosti, ktoré, tak ako je uvedené vyššie, nemôžu byť predmetom



rokovaní;

Z každého stretnutia sa vyhotoví zápisnica, ktorá bude obsahovať presný opis prerokovania
jednotlivých bodov programu, vrátane vyhlásení a návrhov predložených účastníkmi



stretnutia;

V zápisnici z každého stretnutia bude v úvode uvedené nasledovné vyhlásenie o dodržiavaní
súťažných pravidiel:

„Všetci účastníci tohto stretnutia sú zástancami zdravej hospodárskej súťaže a predmetom
stretnutia nie sú a ani nebudú záležitosti, ktoré by mohli vyvolať pochybnosti z pohľadu
súťažného práva. Každý účastník stretnutia je oboznámený s memorandom Združenia
o dodržiavaní pravidiel hospodárskej súťaže a zaväzuje sa ho dodržiavať a postupovať v súlade
s ním, ako aj ďalšími príslušnými súťažnými pravidlami pri formálnych, ako aj neformálnych
rokovaniach vedených v rámci tohto stretnutia.“


Všetci účastníci sú poučení a vedia ako postupovať v prípadoch, ak niektorý z účastníkov
počas stretnutia začne diskutovať alebo oznámi ostatným účastníkom informácie, ktoré

môžu byť vnímané ako citlivé z pohľadu súťažného práva alebo ak niektorý z účastníkov

počas stretnutia nadobudne dojem, že predmetom diskusie sú záležitosti, ktoré môžu vyvolať

obavy v súvislosti s pravidlami hospodárskej súťaže; ide najmä o vyššie uvedené informácie
(časť D Memoranda).

Tento postup sa primerane vzťahuje aj na stretnutia a udalosti organizované inými subjektmi, na

ktorých za zúčastňujú zástupcovia Združenia pri výkone svojej činnosti a presadzovaní záujmov
svojich členov. Rovnako sa tento postup vzťahuje aj na neformálne stretnutia členov Združenia,

členov Združenia a ďalších konkurenčných podnikateľov a iných obchodných partnerov, ak tieto
stretnutia prebiehajú v rámci činnosti Združenia.

Členovia Združenia si uvedomujú, že je ich povinnosťou dodržiavať pravidlá vyplývajúce z tohto
memoranda a v prípade ich porušenia môže byť porušujúci člen na základe rozhodnutia Členskej
Schôdze zo Združenia vylúčený.

Toto memorandum bolo prijaté na základe návrhu predsedníctva Združenia a bolo schválené dňa
[8.11.2018] Členskou Schôdzou ako najvyšším orgánom Združenia.
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