Česká asociace technických plynů
Program dodržování antimonopolního zákona

Úloha ČATP
Úlohou České asociace technických plynů (ČATP) je poskytnout svým členům
vhodný prostor, kde se mohou podělit o své zkušenosti s bezpečností výroby, se
zacházením s průmyslovými, medicinálními, potravinářskými a speciálními
plyny a s jejich používáním a tím dosahovat co nejvyšší bezpečnosti a
ekologické ochrany v oblasti zacházení s uvedenými plyny.

Rozsah programu na dodržování antimonopolního zákona
Jak program ČATP na dodržování antimonopolního zákona, tak přijatá Pravidla
pro zasedání ČATP, platí pro všechny činnosti probíhající pod dohledem ČATP.
To se kromě jiného týká i zasedání:

- výroční členské schůze;
- představenstva;
- pracovních skupin (PS);
- Ad hoc skupin vytvořených pro řešení konkrétního úkolu.

Antimonopolní politika
ČATP je zájmovým sdružením právnických osob, je neziskovou organizací,
jejíž členové jsou zároveň svými konkurenty. Proti schůzím konkurentů pod
dohledem asociace jako takovým nelze nic namítat. Členům ČATP ale není
povoleno, aby využívali prostoru, který jim ČATP dává k dispozici ke
koordinaci svých aktivit. Každá členská společnost ČATP musí při oceňování
svých produktů a služeb, při jednání s klienty a dodavateli a při výběru trhů, na
které chce vstoupit, uplatňovat nezávislý obchodní úsudek. Je proto třeba se
důsledně vyhýbat všem aktivitám, které by mohly vytvořit jen samotné zdání
omezování nebo zkreslování konkurence.
Zásadou ČATP, od které se nelze odchýlit, je přísné dodržování litery a ducha
antimonopolního zákona EU a podobných zákonů členských států EU a jiných
zemí. Článek 81 dohody ES výslovně zakazuje „dohody mezi podniky,
rozhodnutí přijatá asociacemi nebo podniky a společně uplatňované postupy,
které mohou mít dopad na obchod mezi členskými státy EU a jejichž cílem nebo
výsledkem je bránění, omezování nebo zkreslování konkurence. Toto ustanovení
se obzvláště týká dohod, rozhodnutí a postupů, které:
(1) přímo nebo nepřímo stanovují nákupní nebo prodejní ceny nebo jiné
obchodní podmínky;
(2) omezují nebo kontrolují výrobu, trhy, technický vývoj nebo investice;
(3) mezi sebou si rozdělují trhy nebo zdroje dodávek;
(4) na stejné transakce s obchodními partnery uplatňují různé podmínky,
čímž takové obchodní partnery staví do konkurenčně nevýhodného
postavení;

(5) podmiňují uzavření smluv tím, že ostatní strany přijmou dodatečné
povinnosti, které svou povahou nebo komerčním využitím nijak
nesouvisejí s předmětem daných smluv.

Veškeré aktivity členů ČATP, které poruší tyto nebo i jiné antimonopolní
zákony, poškozují zájmy asociace a jejích členů a jsou jednoznačně v rozporu
s politikou ČATP.

Diskusní témata
Antimonopolní zákon EU v podstatě zakazuje výměnu komerčně citlivých a
aktuálních tržních informací, o kterých konkurenti obvykle zachovávají
mlčenlivost. Není možné poskytnout vyčerpávající výčet témat, protože
konkurenční význam mnohých témat závisí na kontextu, ve kterém se objeví.
ČATP v každém případě uplatňuje přísnou zásadu, podle které je třeba
dodržovat s ohledem na antimonopolní otázky pravidlo obezřetnosti. Proto by se
na schůzích nebo setkáních ČATP neměla projednávat ani zvažovat žádná
komerční témata, která jdou mimo rámec poslání ČATP.
Diskuze na schůzích ČATP se omezí na témata uvedená v programu schůze a ze
schůzí budou vypracovány zápisy.
Antimonopolní politika ČATP především zakazuje veškeré diskuze nebo
výměny informací mezi svými členy, které by mohly vytvářet nebo implikovat
dohodu nebo společně uplatňovaný postup s ohledem na:
(1) ceny nebo cenové faktory, a to včetně smluv, rabatů a snížení cen;

(2) struktury nákladů a poptávky;
(3) zisky a marže;
(4) výkon a obrat;
(5) tržní trhy a odbytová teritoria;
(6) investice a marketingové plány;
(7) podávání nabídek do výběrových řízení nebo zákazu takových nabídek;
(8) úvěrových podmínek nebo jiných podmínek prodeje;
(9) výběru, odmítnutí nebo ukončení spolupráce se zákazníky nebo
dodavateli.

Zápisy
Zápisy se vypracovávají z každé schůzi a jsou oficiálním dokumentem asociace.
Odpovědnost členů
Odpovědností každého člena ČATP je převzetí individuální odpovědnosti za
dodržování zákona EU a vyhnutí se všem diskuzím ohledně záležitostí, které
jdou nad rámec úlohy ČATP.
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