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1. Správa o hospodárení kapitoly

1.1. Súhrnná charakteristika rozpočtovej kapitoly a jej hospodárenia v roku 2010
1.1.1. Charakteristika činnosti rozpočtovej kapitoly
Hospodárska súťaž je kľúčovým mechanizmom trhovej ekonomiky, ktorý zabezpečuje optimálne
využitie zdrojov v ekonomike, čím sa vytvára tlak na inovácie a ekonomický rast. Konkurencia
spôsobuje dobré fungovanie trhov v prospech spotrebiteľov, pozitívne efekty sú všeobecne uznávané
a sú dokumentované početnými empirickými štúdiami. Tlak konkurencie:
-

maximalizuje prospech spotrebiteľa a celkový spoločenský prospech,
pozitívne vplýva na efektívnu alokáciu zdrojov, produkovanie maximálnych dôchodkov, pre
ktoré má ekonomika potenciál,
pozitívne vplýva na produkčnú efektívnosť, stimuluje znižovanie nákladov, potláča plytvanie vo
výrobe, podnecuje účinnejšie výrobné spôsoby, vytláča menej efektívne subjekty z trhu,
pozitívne vplýva na dynamickú efektívnosť, stimuluje inovácie, vytváranie nových produktov.

Snahou Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej „úrad“ alebo „PMÚ SR“) je preto
chrániť a podporovať hospodársku súťaž, vytvárať podmienky pre jej ďalší rozvoj. Úrad zasahuje
v prípadoch dohôd obmedzujúcich súťaž, zneužívania dominantného postavenia a kontroluje veľké
transakcie fúzií a akvizícií. Kompetencie úradu vyplývajú zo zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane
hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb.
o organizácií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“ alebo „zákon o ochrane
hospodárskej súťaže“).
V roku 2010 úrad vydal celkovo 63 rozhodnutí a viedol 139 všeobecných šetrení v prípadoch
možného porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Orgány prvostupňového konania (odbor
dohôd obmedzujúcich súťaž, odbor koncentrácií a odbor zneužívania dominantného postavenia)
vydali 57 rozhodnutí a 6 rozhodnutí vydal druhostupňový orgán.
Globálne trendy v súťažnej politike naznačujú, že dochádza k výrazným zmenám, pokiaľ ide
o posun od formálneho k ekonomickému prístupu aplikovania pravidiel, hľadaniu nových účinnejších
nástrojov na riešenie súťažných deformácií, ale aj hľadanie vyššej procesnej efektívnosti. Významnú
úlohu zohráva spolupráca s dotknutými stranami, podnikateľmi, regulátormi, vládou či akademickou
obcou. Rovnako dôležitá je komunikácia a šírenie súťažnej kultúry.
Úrad v sledovanom období okrem rozhodovacej činnosti venoval značnú pozornosť advokačným
aktivitám. Zásah voči systémovým zmenám, ktoré môžu vytvoriť administratívne alebo regulačné
bariéry pre pôsobenie súťažných tlakov, totiž môže priniesť väčší spotrebiteľský prospech. Advokačné
aktivity zahŕňajú široké spektrum činností, od viac formalizovaných, napr. stanoviská v rámci
medzirezortného pripomienkového konania, sektorové štúdie, stanoviská prednesené na rokovaní
vlády, k menej formalizovaným, napr. rôzne diskusné fóra či prednášky. V hodnotenom roku úrad
zaslal pripomienky k 37 materiálom v rámci medzirezortného pripomienkového konania. V 9 z nich
úrad formuloval zásadné pripomienky k pripravovanej legislatíve, k 27 materiálom zaslal odporúčacie
pripomienky a k 1 prípadu zaslal zásadné a odporúčacie pripomienky. Niektoré stanoviská úradu boli
navrhovateľom akceptované, resp. čiastočne akceptované, niektoré nie.
V snahe zefektívnenia konaní a zvýšenia procesnej efektívnosti sa začínajú v súťažnom práve
využívať nové inštitúty – urovnanie, záväzky a zavádza sa súkromnoprávne vymáhanie škôd,
spôsobených porušením súťažných pravidiel. Úrad preto otvoril na svojej internetovej stránke verejné
konzultácie k usmerneniu k záväzkom, prednotifikačným kontaktom pri posudzovaní koncentrácií a
súkromnému vymáhaniu súťažného práva. Po spracovaní námetov z konzultácií pripravil usmernenia
pre oblasť záväzkov a prednotifikačných kontaktov.
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V súlade s hodnotami úradu sa v roku 2010 úrad zameral na otvorenosť a spoluprácu
s podnikateľmi, ministerstvami a regulátormi. Zorganizoval viacero workshopov pre podnikateľov,
napr. v oblasti zmierlivejšieho ukončenia sporov, nastavenia efektívneho systému posudzovania
koncentrácií.
Jednou z priorít úradu v hodnotenom roku boli kartelové dohody vo verejnom obstarávaní, ktoré
spôsobujú značné predraženie tendrov a neefektívne vynaloženie verejných prostriedkov. V snahe
zintenzívniť spoluprácu s obstarávateľmi, ale aj inými verejnými inštitúciami úrad pripravil publikáciu
„Kartelové dohody vo verejnom obstarávaní“ a zorganizoval workshopy s Úradom pre verejné
obstarávanie, Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky, Úradom boja proti korupcii a
zástupcami ministerstiev. Snahou úradu je poskytnúť informácie o indíciách protisúťažného správania,
ktoré je potrebné nahlásiť úradu na ďalšie prešetrenie, poskytnutie informácií o tom, ako je potrebné
nastaviť tendre tak, aby sa minimalizoval priestor pre kolúziu a informácie o nových nástrojoch v tejto
oblasti. Úrad inicioval uzatvorenie memoránd o spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie
a Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.
Sektorové štúdie sú jedným z komplexných nástrojov na riešenie deformácií trhov, preto sa úrad
rozhodol v hodnotenom období začať spracovávať štúdie pre poštové služby a železničnú dopravu.
V roku 2010 ukončil sektorovú štúdiu v oblasti plynu, ktorá bola prediskutovaná s relevantnými
podnikateľskými subjektmi a regulátormi na workshope a bola predložená ako informatívny materiál
na rokovanie vlády.
Cieľom úradu je informovať verejnosť o svojich výstupoch a iných aktivitách, získavať spätnú
väzbu a vytvárať priestor na diskusie s odborníkmi v oblasti ochrany hospodárskej súťaže. V roku
2010 úrad pokračoval vo vydávaní Súťažného spravodajcu, ktorý informuje o rozhodnutiach a iných
aktivitách úradu, Európskej komisie, ako aj iných súťažných inštitúcií v zahraničí. Boli publikované 4
čísla uvedeného časopisu. Verejnosť je pravidelne informovaná aj formou tlačových správ (58)
a prostredníctvom novoupravenej internetovej stránky úradu.
Úrad sa v hodnotenom roku aktívne zapájal do odborných diskusií na domácich aj
zahraničných fórach. Pracovníci úradu taktiež publikovali početné príspevky v domácich a
zahraničných periodikách. V priebehu roka bolo publikovaných 151 autorských článkov, rozhovorov
a stanovísk úradu k problematike ochrany hospodárskej súťaže.
Za veľmi dôležitú úrad považuje spoluprácu s akademickou obcou, ktorej cieľom je, aby sa
vedomosti o súťažných pravidlách, nových trendoch v tejto oblasti dostali do povedomia budúcich
manažérov alebo právnikov. Preto úrad veľmi intenzívne spolupracuje s univerzitami, má napr.
uzatvorené memorandá o spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickou fakultou Trnavskej univerzity a Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Úrad pravidelne
umožňuje stáže pre študentov. Na Fakulte ekonomických a sociálnych vied UK v Bratislave pracovníci
úradu zabezpečujú semestrálny kurz Politika súťaže a študenti spracovávajú aj diplomové práce
z tejto oblasti.
V spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave úrad zorganizoval
medzinárodnú konferenciu zameranú na súkromnoprávne vymáhanie škody vyplývajúcej z porušenia
súťažných pravidiel. V spolupráci s Trnavskou univerzitou spoluorganizoval seminár Aktuálny vývoj a
trendy v súťažnom práve. Pracovníci úradu vystúpili na početných odborných diskusných fórach.
Vývoj v súťažnom práve v zahraničí, ako aj aplikačné skúsenosti úradu boli impulzom pre
začatie prác na zmene legislatívy. Práce na novej úprave budú ukončené v roku 2011.
V roku 2010 súdy Slovenskej republiky rozhodli v 13 prípadoch. Z toho v 8 prípadoch
rozhodoval Krajský súd v Bratislave a v 5 Najvyšší súd Slovenskej republiky. Pre efektívne vymáhanie
súťažných pravidiel je potrebný kvalitný súdny prieskum. Pretože rozsudky súdov v Slovenskej
republike sú dlhodobo problematické, nekonzistentné s európskou judikatúrou, úrad sa snaží situáciu
riešiť.
V roku 2010 bolo zaplatených celkom 3 924 tis. EUR pokút a penále. Príjmy z pokút a penále
sú príjmom štátneho rozpočtu.
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Pre rok 2010 boli v rámci programu Hospodárska súťaž úradu alokované finančné prostriedky
vo výške 2 385 tis. EUR. Na rok 2011 boli úradu vyčlenené zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky
v celkovej výške 2 145 tis. EUR.
Výzvou pre úrad v nasledujúcom období bude presadzovanie ekonomického prístupu,
príprava nového zákona, zefektívnenie systému posudzovania koncentrácií, poznanie súťažne
komplikovaných sektorov cez sektorové štúdie, ovplyvňovanie iných politík s cieľom hľadania takých
riešení, ktoré minimálne obmedzujú súťaž a ďalšie otváranie úradu verejnosti cestou workshopov,
konzultácií a poskytovania informácií.
V roku 2011 bude úrad naďalej pracovať na skvalitňovaní výstupov, zvyšovaní odborných
schopností a kvalifikácie pracovníkov ako aj na posilňovaní advokačných aktivít. Úrad bude
pokračovať v aktivitách smerujúcich k zlepšeniu komunikácie najmä s odbornou, ale aj laickou
verejnosťou, čo dáva úradu podnetné informácie z reálnej praxe v oblasti hospodárskej súťaže.
Výzvou pre úrad bude aj nastavenie priorít vzhľadom na obmedzenie finančných zdrojov v budúcom
roku.
1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2010 bol prerokovaný v orgánoch Národnej
rady Slovenskej republiky a schválený dňa 4. novembra 2009 zákonom č. 497/2009 Z. z.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej „MF SR“) stanovilo prílohou listu č.
MF/028560/2009-441 zo dňa 1. 12. 2009 pre kapitolu Protimonopolného úradu SR rozpis záväzných
ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2010.
V priebehu roka 2010 úrad hospodáril s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu v súlade
s kritériami hospodárnosti a efektívnosti, v nadväznosti na hospodársku politiku štátu a legislatívne
predpisy Slovenskej republiky, najmä na zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesenia vlády
a metodické pokyny a usmernenia Ministerstva financií SR.
Výška schválených záväzných ukazovateľov bola v priebehu rozpočtového roka ovplyvnená
dvomi rozpočtovými opatreniami.
Výdavky kapitoly spolu boli na rok 2010 schválené v čiastke 2 368 tis. EUR a realizovanými
rozpočtovými opatreniami boli upravené na 2 385 tis. EUR. Čerpanie bolo vo výške 2 374 tis. EUR.
Oproti upravenému rozpočtu je to čerpanie na 99,5 %. Úspora predstavuje čiastku 11 tis. EUR.
Záväzný ukazovateľ nebol prekročený.
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli rozpočtované v čiastke
1 241 tis. EUR a v uvedenej výške aj čerpané, čo je čerpanie na 100,0 % oproti schválenému
rozpočtu. Uvedený ukazovateľ bol dodržaný.
Kapitálové výdavky boli schválené v čiastke 23 tis. EUR a upravené na 44 tis. EUR.
Čerpané boli v čiastke 44 tis. EUR na 100,0 % oproti upravenému rozpočtu. Uvedený ukazovateľ bol
dodržaný.
1.1.3. Rozpočtové opatrenia

Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo v priebehu roka 2010 ovplyvnené realizovanými
rozpočtovými opatreniami nasledovne.
Rozpočtové opatrenia (ďalej „R.O.“) realizované na základe súhlasu Ministerstva financií SR :
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R.O. č. 1 - povolené prekročenie limitu výdavkov
Výdavky spolu zvýšenie o 17 343,21 EUR, z toho bežné výdavky v kategórii 630 – Tovary a služby +
17 343,21 EUR.
V nadväznosti na žiadosť úradu, Ministerstvo financií SR v zmysle § 17 zákona č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, povolilo prekročiť limit výdavkov kapitole PMÚ SR, a to na zaplatenie trov konania
žalobcovi Slovnaft, a. s. Bratislava vo výške 17 343,21 EUR v programe 084 – Hospodárska súťaž.
Rozpočtové opatrenie povolilo Ministerstvo financií SR na základe uznesenia Krajského súdu
Bratislava číslo 3S 9/2008-783 zo dňa 15.12.2009.
R.O. č. 2 – povolené prekročenie limitu výdavkov
Výdavky spolu bez zmeny, z toho bežné výdavky v kategórii 630 – Tovary a služby – 20 950 EUR
a kapitálové výdavky v kategórii 710 – obstarávanie kapitálových aktív + 20 950 EUR.
Na základe žiadosti úradu povolilo MF SR prekročiť limit kapitálových výdavkov kapitoly vo
výške 20 950 EUR. Prostriedky boli použité na zabezpečenie systému IDS, logovania a centrálnej
aktualizácie užívateľských staníc v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. Úsporou v bežných
výdavkoch, v kategórii 630 – Tovary a služby boli zvýšené kapitálové výdavky o 20 950 EUR.
Rozpočtové opatrenia vykonané v právomoci PMÚ SR
V priebehu roka úrad realizoval operatívne úpravy (4) rozpočtových prostriedkov vo vlastnom
hospodárení v súlade s kompetenciami správcu rozpočtovej kapitoly.

Limity a ukazovatele po rozpočtových opatreniach

Ukazovateľ
v tis. EUR

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie
rozpočet

Výdavky kapitoly spolu
z toho:
700 - Kapitálové výdavky

2 368

2 385

2 374

99,5

23

44

44

100,0

600 – Bežné výdavky
v tom:
/610/ - mzdy, platy a ostatné
osobné vyrovnania
/620/ - poistné a príspevok do
poisťovní
/630/ - tovary a ďalšie služby
/640/ - bežné transfery

2 345

2 341

2 330

99,5

1 241

1 241

1 241

100,0

434
657
13

445
613
42

444
604
41

99,8
98,5
97,6

% k uprav.
rozpočtu

1.2. Príjmy kapitoly
Kapitola PMÚ SR dosiahla príjmy vo výške 3 932 tis. EUR aj napriek tomu, že nemá
rozpočtované príjmy. Ide o príjmy patriace do kategórie náhodných a doplnkových príjmov, ktoré úrad
dosiahol udelením pokút a penále za porušenie ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
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1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
Štruktúra dosiahnutých príjmov:
222 – Pokuty, penále
292 – Ostatné príjmy

3 924 tis. EUR
8 tis. EUR

200 - Nedaňové príjmy

3 932 tis. EUR

Príjmy celkom

3 932 tis. EUR

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby za porušenie predpisov – pokuty a penále boli
vo výške 3 924 tis. EUR. Ostatné príjmy vo výške 8 tis. EUR predstavovali refundácie a vratky.
1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ
Kapitola PMÚ SR v rozpočtovom roku 2010 nemala prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ, ktoré by
mali byť zaradené do príjmov, preto sa táto časť nehodnotí.

1.3. Výdavky kapitoly
Výdavky kapitoly spolu boli na rok 2010 schválené v čiastke 2 368 tis. EUR a realizovanými
rozpočtovými opatreniami boli upravené na 2 385 tis. EUR. Čerpanie bolo vo výške 2 374 tis. EUR,
oproti upravenému rozpočtu je to čerpanie na 99,5 %. Bola dosiahnutá úspora vo výške 11 tis. EUR.
Kapitola v rozpočtovom roku 2010 hospodárila len s prostriedkami štátneho rozpočtu – zdroj 111.
V porovnaní s rokom 2009 bolo čerpanie výdavkov kapitoly spolu za rok 2010 nižšie o 3 294
tis. EUR.
Najvyššia úspora čerpania oproti roku 2009 bola v kategórii Tovary a služby. V roku 2010 je
v tejto kategórii čerpanie nižšie v porovnaní s rokom 2009 o sumu 3 328 tis. EUR, čo v roku 2009
súviselo s vrátením pokuty žalobcovi eustream, a. s. vo výške 3 283 tis. EUR na základe uznesenia
Krajského súdu Bratislava č. 2S 204/08-242 zo dňa 21.01.2009.
V roku 2010 bolo čerpanie v kapitálových výdavkoch v porovnaní s čerpaním v roku 2009
vyššie o 20 tis. EUR. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 2/2010 boli zabezpečené finančné
prostriedky v podpoložke 713002 - výpočtová technika.
1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
600 - Bežné výdavky boli schválené v čiastke 2 345 tis. EUR, po realizovaných rozpočtových
opatreniach boli upravené na 2 341 tis. EUR. Čerpanie predstavovalo čiastku 2 330 tis. EUR, oproti
upravenému rozpočtu je to čerpanie na 99,5 %. Bola vykázaná úspora 11 tis. EUR.
Z toho:
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli rozpočtované
v čiastke 1 241 tis. EUR a v tejto čiastke boli aj čerpané (100% čerpanie).
V roku 2010 bola kategória 610 ekonomickej klasifikácie v oblasti mzdy, platy a ostatné
osobné výdavky čerpaná len zo zdroja 111 (štátny rozpočet) v celkovom objeme 1 241 tis. EUR, t.j. do
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výšky schváleného rozpočtu. V priebehu roka 2010 neboli realizované žiadne rozpočtové opatrenia.
Úrad nemal počas roka žiadne zdroje z finančných prostriedkov EÚ, vrátane spolufinancovania ŠR.
Limit miezd vo výške 1 241 tis. EUR pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme bol dodržaný. Celkový priemerný plat na zamestnanca dosiahol
výšku 1 500,- EUR.
620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní boli rozpočtované v čiastke 434
tis. EUR a upravené na 445 tis. EUR. Čerpanie predstavuje čiastku 444 tis. EUR, čo je 99,8 % oproti
upravenému rozpočtu. V tejto kategórii bola úspora 1 tis. EUR.
630 – Tovary a služby boli rozpočtované v čiastke 657 tis. EUR, rozpočtovými opatreniami
boli upravené na 613 tis. EUR. Čerpanie bolo vo výške 604 tis. EUR, čo je 98,5 % z upraveného
rozpočtu. V Tovaroch a službách vznikla úspora 9 tis. EUR.
Rozpis kategórie Tovary a služby v tis. EUR
Schválený
rozpočet
631 – Cestovné náhrady
632 – Energie, voda
a komunikácie
633 – Materiál
634 – Dopravné
635 – Rutinná a štandardná
údržba
636 – Nájomné za nájom
637 – Služby
630 Tovary a služby

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

60

39

38

20
54
23

19
55
24

19
54
23

21
328
151
657

23
334
119
613

22
333
115
604

631 – Cestovné náhrady
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 38 tis. EUR, z toho na tuzemské pracovné
cesty pripadá čiastka 2 tis. EUR a na zahraničné pracovné cesty čiastka 36 tis. EUR.
V rámci tuzemských pracovných ciest boli uskutočnené inšpekcie vo firmách, kde bolo
podozrenie z porušovania ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
PMÚ SR je členom viacerých európskych a medzinárodných súťažných organizácií
a združení, v rámci ktorých dochádza k transferu informácií o postupoch jednotlivých súťažných
inštitúcií, o nových smerovaniach ochrany hospodárskej súťaže, o tendenciách, ktoré v tejto oblasti
v jednotlivých krajinách prevládajú a ďalším nevyhnutným konzultáciám k odborným prípadom
porušovania súťažných pravidiel. Všetky tieto poznatky slúžia úradu na zlepšovanie práce, ako aj
poskytujú nový prehľad o metódach používaných na odhaľovanie protisúťažných praktík.
Najvýznamnejšie z týchto organizácií a združení sú Medzinárodná súťažná sieť (ICN - International
Competition Network), Európska súťažná sieť (ECN - European Competition Network), Európske
súťažné orgány (ECA – European Competition Authorities), Association of Competition Economics
(ACE) a Výbor pre hospodársku súťaž v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
(OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development).
Zamestnanci úradu na zahraničných pracovných cestách participovali na práci pracovných
skupín vyššie spomínaných súťažných organizácií a združení. Zúčastnili sa aj na odborných
konferenciách zameraných na súťažnú politiku a jej aplikáciu.
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V súvislosti s decentralizáciou kompetencií z Európskej komisie na súťažné orgány členských
krajín sa úrad zúčastňuje na tvorbe legislatívy a návrhov právnych noriem v oblasti hospodárskej
súťaže, uplatňovaných v rámci Európskej únie, čo je podmienené častými pracovnými cestami do
Bruselu.
632 – Energie, voda a komunikácie
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 19 tis. EUR, hlavne na zabezpečenie
úhrad telefónnych poplatkov, poštových služieb a koncesionárskych poplatkov.
633 – Materiál
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 54 tis. EUR a boli použité na zakúpenie
interiérového vybavenia úradu kancelárskym nábytkom (3 tis. EUR), výpočtovej techniky (9 tis. EUR),
telekomunikačnej techniky (1 tis. EUR), prevádzkových strojov (3 tis. EUR), všeobecného materiálu
potrebného na činnosť úradu - kancelárske potreby, xerografický papier, tonery, kompaktné disky
a pod. (20 tis. EUR). Ďalej boli použité na nákup programov a licencií (6 tis. EUR), odborných kníh
a časopisov (10 tis. EUR) a na reprezentačné účely (2 tis. EUR).
634 – Dopravné
Finančné prostriedky v celkovej čiastke 23 tis. EUR boli použité na úhrady pohonných
hmôt, olejov a kvapalín, na servis v súvislosti s údržbou a opravami motorových vozidiel, na diaľničné
známky, parkovacie karty a na zákonné a havarijné poistenie služobných vozidiel.
635 – Rutinná a štandardná údržba
Finančné prostriedky v čiastke 22 tis. EUR boli použité hlavne na údržbu výpočtovej techniky,
vrátane softvérov a počítačovej siete, kopírovacej techniky.
636 – Nájomné za prenájom
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 333 tis. EUR na úhradu nájomného a
služieb za prenájom kancelárskych priestorov, parkovacích miest a rohožiek.
637 – Služby
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 115 tis. EUR, z toho v podpoložke 637006
– náhrady je čerpanie v sume 25 tis. EUR a bolo podmienené tým, že úrad musel zaplatiť trovy
konania žalobcovi Slovnaft, a.s. Bratislava vo výške 17 tis. EUR, ako aj zaplatiť nemajetkovú ujmu,
náhrady trov konania a náhrady trov právneho zástupcu fy. FYTOFARM, spol. s. r.o. vo výške 8 tis.
EUR.
Ďalšie výdavky boli vynaložené na školenia a kurzy zamestnancov (8 tis. EUR), na úpravu
webovej stránky a inzerciu (1 tis. EUR), na všeobecné služby (8 tis. EUR), na prídel do sociálneho
fondu (17 tis. EUR), na stravovanie zamestnancov (37 tis. EUR), na poistné liečebných nákladov (1
tis. EUR), na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce pre členov Rady Protimonopolného úradu
SR (16 tis. EUR) a na štúdie, expertízy a posudky (2 tis. EUR).

640 – Bežné transfery
Na rok 2010 boli rozpočtované v čiastke 13 tis. EUR, rozpočtovými opatreniami upravené na
42 tis. EUR. Čerpanie predstavovalo čiastku 41 tis. EUR, čo je 97,6 % z upraveného rozpočtu.
Finančné prostriedky boli použité na nemocenské dávky počas prvých desiatich dní
práceneschopnosti zamestnancov úradu v sume 4 tis. EUR a na odchodné zamestnancom pri prvom
skončení pracovného pomeru v sume 37 tis. EUR. Sedem zamestnancov odišlo do predčasného
starobného dôchodku a do starobného dôchodku. Aj v tejto kategórii bola úspora 1 tis. EUR.
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700 – Kapitálové výdavky
Na rok 2010 boli schválené v čiastke 23 tis. EUR a upravené na 44 tis. EUR. V roku 2010 bolo
realizované v kapitálových výdavkoch jedno rozpočtové opatrenie, ktorým bol upravený rozpočet na
sumu 44 tis. EUR. Čerpanie predstavuje čiastku 44 tis. EUR, čo je čerpanie na 100,0 % z upraveného
rozpočtu.
Prostriedky boli použité na zakúpenie softvéru (3 tis. EUR), licencií (4 tis. EUR) a výpočtovej
techniky (37 tis. EUR).

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Výdavky kapitoly Protimonopolného úradu SR sú v hodnotenom roku zatriedené do funkčnej
klasifikácie 04.1.1.4 Protimonopolný úrad SR. Za sledované obdobie boli vo výške 2 374 tis. EUR, čo
predstavuje čerpanie na 99,5 % z upraveného rozpočtu.

Schválený
rozpočet

/v tis. EUR/

04

EKONOMICKÁ OBLASŤ

04.1

Všeob. ekonom., obchod.
a pracovná oblasť

04.1.1

04.1.1.4

Upravený
rozpočet

Čerpanie % k uprav.
2010
rozpočtu

2 368

2 385

2 374

99,5

2 368

2 385

2 374

99,5

Všeob. ekon. a obchod.
oblasť

2 368

2 385

2 374

99,5

Protimonopolný úrad SR

2 368

2 385

2 374

99,5

1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly

Číslo kapitoly:

40 – Protimonopolný úrad SR

Kód a názov programu:

084 - Hospodárska súťaž

Trvanie programu:

Neohraničený

Zámer programu:

Vytvoriť podmienky pre ochranu a podporu hospodárskej súťaže

Počet cieľov:

3

- Cieľ č.1

Zabezpečiť elimináciu činností a konaní obmedzujúcich súťaž vyriešením 50%
prípadov z celkového počtu riešených v roku 2010

Merateľný ukazovateľ:
Merná jednotka:
Skutočnosť :

percento vyriešených prípadov
50%
celkový počet prípadov
202
počet vyriešených
119
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(z toho 63 formou rozhodnutia)
% vyriešených
59 %
- Cieľ č.2

Zabezpečiť presadzovanie súťažnej advokácie odstraňovaním
administratívnych bariér konkurenčného prostredia.

Merateľný ukazovateľ:
Merná jednotka :
Skutočnosť:

počet stanovísk PMÚ SR
5 stanovísk
10 stanovísk

V roku 2010 úrad uplatnil zásadné pripomienky k 10 materiálom, ktoré smerovali
k odstráneniu regulačných bariér a iných obmedzení hospodárskej súťaže.
- Cieľ č. 3

V roku 2010 12-krát uverejniť v Obchodnom vestníku SR začaté konania
a právoplatné rozhodnutia o uplatňovaní zákona o ochrane hospodárskej
súťaže.

Merateľný ukazovateľ:
Merná jednotka:
Skutočnosť:

počet zverejnení
12 - krát
12 - krát

PMÚ SR v Obchodnom vestníku 12 – krát zverejnil právoplatné rozhodnutia.
Na uvedený program bola rozpočtovaná čiastka 2 368 tis. EUR, rozpočtovými opatreniami
upravená na 2 385 tis. EUR a plnenie bolo vo výške 2 374 tis. EUR.

1.3.4. Výdavky kapitoly, kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ
PMÚ SR v roku 2010 nehospodáril s prostriedkami z rozpočtu EÚ.

1.4. Výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly

V tis. EUR
Text

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

1
Príjmy spolu
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ
Výdavky spolu :
z toho: kryté prostried. EÚ
Saldo príjmov a výdavkov
z toho: z prostr. EÚ

2

3

4

2 368
- 2 368
-

2 385
- 2 385
-

3 932
2 374
1 558
-

Kapitola PMÚ SR nemala rozpočtované príjmy. Príjmy, ktoré úrad dosiahol, patria do príjmov
doplnkových a náhodných. Ide o administratívne poplatky a iné poplatky a platby za porušenie
predpisov – pokuty a penále a ostatné príjmy, ktoré predstavovali dobropisy a vratky.
Vo výdavkoch kapitola vykázala úsporu vo výške 11 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie vo
výške 99,5% k upravenému rozpočtu.
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Saldo príjmov a výdavkov predstavuje čiastku + 1 558 tis. EUR.

1.5. Finančné operácie
1.5.1. Príjmové finančné operácie
Kapitola PMÚ SR má tri mimorozpočtové účty: Účet cudzích prostriedkov, Sociálny fond
a Devízový účet.
Účet cudzích prostriedkov
Počiatočný stav k 1. 1. 2010

171 tis. EUR

Sociálny fond
Počiatočný stav k 1. 1. 2010

3 tis. EUR

Devízový účet
Počiatočný stav k 1. 1. 2010

7 tis. EUR

Na začiatku roka mal úrad príjem z finančných operácií vo výške 181 tis. EUR, ktorý
predstavoval súčet počiatočných stavov na mimorozpočtových účtoch.

1.5.2. Výdavkové finančné operácie - nehodnotí sa.

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti
Na rok 2010 mal Protimonopolný úrad SR na svoju činnosť rozpočtovaných 75 zamestnancov,
z toho 60 zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere a 15 zamestnancov v pracovnoprávnom
pomere zaradených pre výkon práce vo verejnom záujme. Úrad sa počas rozpočtového roka
cieľavedome zameriaval na stabilizáciu zamestnancov úradu, najmä vysokoškolsky vzdelaných
zamestnancov pôsobiacich na výkonných odboroch, ktorí majú už značné skúsenosti s ekonomickou
a právnickou praxou v oblasti hospodárskej súťaže a zároveň aktívne ovládajú cudzie jazyky, hlavne
angličtinu. V oblasti ľudských zdrojov úradu bolo nemenej dôležité získavanie nových zamestnancov
na doplnenie dočasne neobsadených pracovných miest, predovšetkým odborníkov pre výkon
hospodárskej súťaže. Napriek vynaloženému úsiliu sa rozpočtovaný počet zamestnancov 75, do
konca roka 2010 nepodarilo naplniť. Úrad realizoval 4 výberové konania, pričom mnohokrát uchádzači
neprešli náročnými odbornými, ale aj jazykovými testami, vzhľadom na to, že výkon hospodárskej
súťaže sa vyznačuje vysokými požiadavkami na analytické a syntetické schopnosti, ktoré musia byť
podložené znalosťou anglického jazyka.
K 31.12.2010 bol fyzický stav zamestnancov úradu 65 a 4 zamestnankyne boli na materskej a
rodičovskej dovolenke. Protimonopolný úrad SR je jednostupňovým ústredným orgánom štátnej
správy a všetci zamestnanci pracujú v aparáte.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný ku koncu štvrtého kvartálu 2010 bol
68,1 %. Z celkového fyzického počtu 65 zamestnancov bolo 41 žien a 24 mužov. Podiel žien na
celkovom počte zamestnancov bol 63 %, pričom ženy zastávajú z desiatich riadiacich pozícií úradu
päť, čo je 50 %. Veková štruktúra zamestnancov bola rovnomerne rozložená, 20 zamestnancov bolo
do 30 rokov veku, 24 zamestnancov od 31 do 50 a 21 zamestnancov malo vek nad 50 rokov. Podľa
vzdelanostnej štruktúry bolo vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov 51 a stredoškolsky 14.
Z vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov malo 28 ekonomické, 16 právnické a 7 iné
vzdelanie. Stredoškolsky vzdelaných bolo 14 zamestnancov, všetci sú zaradení ako zamestnanci
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pracujúci pri výkone práce vo verejnom záujme. V priebehu roka 2010 úrad uzatvoril
štátnozamestnanecký a pracovnoprávny pomer celkovo s 12 novými zamestnancami, z toho bolo
8 štátnych zamestnancov a 4 zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme. Celkove 18
zamestnancov ukončilo zamestnanie na úrade, z toho 7 zamestnancov odišlo do predčasného
starobného a starobného dôchodku. Značná fluktuácia počas roka 2010 vyplýva z toho, že vysoko
kvalifikovaní zamestnanci odchádzajú do súkromnej sféry – napr. do zahraničných firiem
a advokátskych kancelárií, ktoré im môžu poskytnúť lukratívnejšie finančné profity.

1.7. Zhodnotenie výsledkov kontrol
V súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol na základe poverenia na vykonanie
vládneho auditu č. MF/0211764/2010-1431 v časovom období od 12. 10. 2010 do 16. 12. 2010
vykonaný vládny audit, zameraný na overenie a hodnotenie dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti,
účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, skutočností, ustanovených osobitnými
predpismi pre oblasť správy majetku štátu a efektívnosti a účinnosti finančného riadenia za roky 2007
až 2009. Porušenie finančnej disciplíny nebolo zistené.
Ďalej bola na úrade vykonávaná vnútorná kontrola, a to na základe zákona č. 10/1996 Z. z.
o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vykonanou kontrolou neboli
zistené závažné porušenia hospodárenia s prostriedkami štátu.

1.8. Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly
AKTÍVA
Majetok spolu kapitoly PMÚ SR k 31. 12. 2010 po korekcii bol v čiastke 108 666 tis. EUR.
Neobežný majetok po korekcii 144 tis. EUR z toho :
-

dlhodobý nehmotný majetok (programové vybavenie, licencie) v čiastke 42 tis. EUR,
dlhodobý hmotný majetok (stroje, prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky) vo výške 102 tis.
EUR.
Obežný majetok po korekcii 108 506 tis. EUR z toho :

-

zásoby (tonery a náhradné diely) vo výške 5 tis. EUR,
dlhodobé pohľadávky (voči Chemat služby za vrátené stravné lístky, z dôvodu ukončenia
podávania stravy) vo výške 1 tis. EUR,
krátkodobé pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov vo výške 108 301 tis. EUR,
finančné účty (súčet zostatkov účtov cudzích prostriedkov, sociálneho fondu a devízového)
v čiastke 199 tis. EUR.

Najvyššiu zložku majetku predstavujú pohľadávky z pokút a penále uložené za porušenie
ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Celkový stav pohľadávok k 31. 12. 2010 bol vo
výške 108 522 tis. EUR. K týmto pohľadávkam boli vytvorené opravné položky v celkovej hodnote 221
tis. EUR. Ide o prípady, ktoré sú v exekučnom alebo konkurznom konaní. Všetky pohľadávky sú
v riešení. Veľa rozhodnutí o pokutách, najmä tie, ktoré ukladali vyššie pokuty, majú súdom povolený
odklad vykonateľnosti.
Časové rozlíšenie vo výške 16 tis. EUR
predstavuje náklady budúcich období, zaplatené faktúry, týkajúce sa roka 2011.
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PASÍVA

-

Vlastné imanie - 8 267 tis. EUR
Výsledok hospodárenia bol ovplyvnený opravnými položkami a vytvorenými rezervami.
Záväzky vo výške 116 901 tis. EUR z toho:

-

-

rezervy (na nevyčerpanú dovolenku za rok 2010 a na poistné) a ostatné rezervy (na súdne
spory) vo výške 3 919 tis. EUR,
zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových
organizácií do rozpočtu zriaďovateľa a zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu) v čiastke
112 784 tis. EUR,
dlhodobé záväzky (zrážky z miezd 12/10, obstávka - exekúcia, zostatky účtov devízového a
sociálneho fondu a neodvedené správne poplatky DÚ Bratislava II) v sume 28 tis. EUR,
krátkodobé záväzky (čistá mzda 12/10, zúčtovanie s inštitúciami zdravotného poistenia
a sociálneho zabezpečenia za zamestnávateľa a zamestnanca, ostatné priame dane zo mzdy
12/10) vo výške 170 tis. EUR.
Časové rozlíšenie vo výške 32 tis. EUR
predstavujú výdavky budúcich období skladajúce sa z došlých faktúr koncom roka, ktoré sa
už nestihli uhradiť a z faktúr, ktoré boli doručené začiatkom roka a týkali sa rozpočtového roka
2010. Sú tu zahrnuté aj výnosy budúcich období – zaplatené penále pred právoplatnosťou
rozhodnutia.

1.9. Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach – nehodnotí sa.
1.10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly – nehodnotí sa.
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