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Vážené čitateľky a vážení čitatelia, 

na nasledujúcich stranách Vám prinášame 

najdôležitejšie aktuality z diania v oblasti hospodárskej 

súťaže a štátnej pomoci na Slovensku, ale aj v zahraničí 

počas prvého štvrťroka 2021. Rovnako aj v tomto 

vydaní Súťažného spravodajcu na úvodných stranách 

nájdete súhrn noviniek súvisiacich s  podporou 

hospodárstva na Slovensku, ktoré v súčasnosti 

významne ovplyvňuje pandémia ochorenia COVID-19. 

V uvedenom období sme vydali viacero rozhodnutí v 

oblasti kontroly koncentrácií. Informovali sme aj 

o záväzkovom rozhodnutí vo veci možnej vertikálnej 

dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž. Okrem toho 

sme začali niekoľko správnych konaní v súvislosti 

s rôznymi možnými porušeniami pravidiel hospodárskej 

súťaže.  

Tiež sme sa zamerali na zlepšovanie povedomia 

o pravidlách poskytovania štátnej pomoci, ako aj o 

opatreniach pomoci prostredníctvom početných 

pracovných stretnutí a školiacich aktivít, ktoré sme 

zorganizovali v online priestore. 

Návrh nového znenia zákona o ochrane hospodárskej 

súťaže v prvom štvrťroku 2021 prerokovala Národná 

rada SR a v súvislosti s navrhovaným novým znením 

zákona o ochrane hospodárskej súťaže boli súvisiace 

vyhlášky Protimonopolného úradu SR predložené do 

medzirezortného pripomienkového konania. 

V tomto vydaní Súťažného spravodajcu si môžete 

prečítať ďalšie podrobnosti aj viac zaujímavosti o našich 

aktivitách počas prvých troch mesiacov roka 2021. 
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EK schválila Schému štátnej pomoci na podporu 

športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 

vo výške 8 mil. eur 

 

Európska komisia (ďalej aj ako „EK“) rozhodnutím zo dňa 

15. 1. 2021 schválila Schému štátnej pomoci na podporu 

športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19. 

  

Cieľom pomoci podľa uvedenej schémy je poskytnúť 

oprávneným príjemcom pomoci finančné prostriedky na 

úhradu strát, ktoré im vznikli z dôvodu alebo v súvislosti 

s obmedzeniami uloženými slovenskými orgánmi na 

zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Pomoc pokrýva 

straty oprávnených príjemcov, ktoré im vznikli v oprávnenom 

období, počas ktorého sa uplatňovali obmedzenia pre 

športové podujatia. Oprávnené obdobie bude stanovené vo 

výzve na predkladanie žiadostí. 

 

Oprávnenými príjemcami pomoci podľa schémy sú 

profesionálne športové kluby, ktoré majú registrované sídlo 

na území Slovenskej republiky (ďalej aj ako „SR“), pričom 

príjemca je považovaný za profesionálny športový klub (bez 

ohľadu na jeho právnu formu či veľkosť), ak ide o športový 

klub podľa § 15 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súťaží aspoň 

v jednej z líg bližšie vymedzených v uvedenej schéme. 

 

Predmetná schéma bližšie upravuje aj vymedzenie 

oprávnených nákladov a oprávnených výnosov, ako aj 

celkovej sumy pomoci, ktorá môže byť poskytnutá 

jednotlivým príjemcom pomoci. Odhadovaný rozpočet 

schémy je 8 mil. eur. Pomoc podľa schémy sa poskytuje 

formou priameho príspevku (grantu). 

  

EK schválila túto schému na základe Oznámenia Komisie 

– Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu 

hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou 

COVID-19 (ďalej aj ako „dočasný rámec“) v znení platnom ku 

dňu jej schválenia. 
 

Schéma nadobudla platnosť a účinnosť uverejnením 

v Obchodnom vestníku dňa 26. 1. 2021. 

 

 
 

EK schválila podporu výroby elektriny vo 

vysokoúčinných kogeneračných zariadeniach 

napojených na siete diaľkového vykurovania na 

Slovensku 

  

Európska komisia schválila, v súlade s pravidlami EÚ o 

štátnej pomoci (najmä usmernenia o štátnej pomoci v oblasti 

ochrany životného prostredia a energetiky), plány SR 

podporiť výrobu elektriny vo vysokoúčinných 

kogeneračných zariadeniach napojených na siete diaľkového 

vykurovania na Slovensku.  

 

SR oznámila EK svoj plán podporiť zariadenia 

kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) 

pripojených na siete diaľkového vykurovania.  

 

Cieľom schémy je zvýšiť alebo udržať vysokú účinnosť 

existujúcich kogeneračných zariadení, motivovať ich k 

prechodu z uhlia na zemný plyn alebo obnoviteľné zdroje 

a stimulovať investície do nových vysoko účinných 

kogeneračných zariadení.   

 

Podpora sa bude poskytovať maximálne 15 rokov 

a celkový rozpočet schémy predstavuje 1 050 miliónov 

eur (70 miliónov eur ročne). Na získanie podpory podľa 

schémy nie sú oprávnené uhoľné zariadenia. 

  

SR preukázala, že schéma je potrebná na povzbudenie 

investícií do vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktoré 

nie sú za súčasných trhových podmienok udržateľné. Preto 

EK dospela k záveru, že opatrenie je nevyhnutné, keďže bez 

tejto verejnej podpory by k investíciám nedošlo a že úroveň 

podpory je primeraná cieľu. 

  

Po vyriešení prípadných otázok týkajúcich sa dôverného 

charakteru informácií sa verzia rozhodnutí, ktorá nemá 

dôverný charakter, sprístupní v registri štátnej pomoci pod 

číslom veci SA.54318.  

 
 

EK schválila druhý dodatok k Schéme štátnej pomoci 

pre dočasnú pomoc na podporu udržania 

zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo 

činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou 

COVID - 19 
 

Európska komisia dňa 22. 3. 2021 schválila predĺženie a 

úpravu Schémy štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na  

podporu udržania zamestnanosti a  podporu 
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samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie 

spôsobenej nákazou COVID - 19 v súlade s piatou zmenou 

dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu 

hospodárstva v čase vypuknutia epidémie COVID-19. 

 

Pomoc bude mať formu priamych grantov a dotácií na 

mzdu a formu podpory príjmu zodpovedajúcej mzde u 

samostatne zárobkovo činných osôb.  

 

Platnosť a účinnosť schémy skončí 31. 12. 2021. 

 

Rozhodnutie EK je zverejnené v registri štátnej pomoci pod 

číslom veci SA.62004 (2021/N).  

 

 

EK schválila Dôležitý projekt spoločného európskeho 

záujmu (IPCEI) - European Battery Innovation 

(EuBatln) 

 

Európska komisia dňa 26. 1. 2021 schválila Dôležitý projekt 

spoločného európskeho záujmu (IPCEI) - European Battery 

Innovation (EuBatln). 

  

V priebehu novembra a decembra 2019 viaceré členské štáty 

(vrátane SR) notifikovali EK svoje žiadosti týkajúce sa záujmu 

participovať na IPCEI k European Battery Innovation. EK 

tento projekt v priebehu decembra 2019 – decembra 2020 

skúmala. 

  

Hlavnou úlohou tohto spoločného projektu je 

zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a udržateľnej 

výroby batérií pre automobilové a iné použitie, v súlade 

s napĺňaním cieľov EÚ v oblasti klímy a udržateľnosti. 

  

Cieľom tohto spoločného projektu je: 

1. výskum a vývoj inovatívnych a udržateľných batériových 

materiálov, článkov a systémov pre automobilový 

priemysel a ďalšie kľúčové aplikácie (a v rôznych 

výstupných odvetviach) s využitím úplného 

technologického potenciálu hodnotového reťazca batérií 

v Európe, 

2. výrazne zníženie CO2 pri výrobných technológiách 

batériových článkov a zabezpečenie následnej recyklácie 

alebo opätovného použitia batérií, čím sa zachová 

cirkulárny tok materiálu s vysokými environmentálnymi a 

sociálnymi normami, 

3. vytvorenie nákladovo optimalizovaného hodnotového 

reťazca batérií v Európe prostredníctvom štandardizácie, 

ako aj inovácie a optimalizácie procesov s využitím  

 

 

digitalizácie tovární a podpora rozvoja e-mobility na 

európskom trhu, 

4. podpora vzniku nových pracovných miest, rozvoj a 

posilňovanie vysoko kvalifikovaného personálu s cieľom 

zmierniť sociálny vplyv prechodu na čistú energiu, 

5. koordinácia činnosti v súvislosti s batériami v celej Európe 

s cieľom vytvoriť integrovaný batériový ekosystém EÚ, 

čím sa splnia ciele Európskej aliancie pre batérie. 

 

Projekt bude rozdelený do nasledujúcich štyroch častí: 

1. kritické suroviny a pokrokové materiály (raw materials 

and advanced materials), 

2. batériové články, 

3. batériové systémy, 

4. recyklácia a udržateľnosť. 

 

EK oceňuje v rámci tohto projektu najmä široký geografický a 

technický záber. Na tomto projekte bude participovať 42 

firiem z 12 členských štátov. Za SR budú na projekte 

participovať firmy Inobat Auto, ZTS Výskum a vývoj, 

Energo Aqua a Inobat Energy. 

  

Celková výška oprávnených nákladov v rámci tohto 

projektu je 5,4 miliardy eur. Celková výška štátnej pomoci 

pre SR by mala dosiahnuť viac ako 118 miliónov eur. 

  

Tento projekt by celkovo mal priniesť 3 149 pracovných 

miest vo všetkých dotknutých krajinách. V SR by to malo 

byť celkovo 286 nových pracovných miest. 

 

 

 

EK predĺžila a ďalej rozšírila dočasný rámec na 

podporu hospodárstva v kontexte pandémie 

koronavírusu prostredníctvom piateho dodatku k 

dočasnému rámcu 

 

Európska komisia sa rozhodla predĺžiť do 31. 12. 2021 

platnosť dočasného rámca štátnej pomoci prijatého 

dňa 19. 3. 2020 na podporu hospodárstva v súvislosti s 

pandémiou koronavírusu, a to prostredníctvom piateho 

dodatku k dočasnému rámcu. Zároveň sa EK týmto 

dodatkom rozhodla rozšíriť rozsah pôsobnosti dočasného 

rámca, a to zvýšením stropov zahrnutých v rámci a 

umožnením konverzie určitých návratných nástrojov na 

priame granty do konca budúceho roka. 

 

Predĺženie a rozšírenie dočasného 
rámca štátnej pomoci 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
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Zvýšené stropy pomoci: 

  

Pokiaľ ide o obmedzené sumy pomoci poskytovanej na 

základe dočasného rámca, predchádzajúce stropy na 

podnik sa teraz v zásade zdvojnásobili. Nové stropy sú: 

 

- 225 000 eur na podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej 

prvovýrobe (predtým 100 000 eur), 

- 270 000 eur na podnik pôsobiaci v odvetví rybolovu a 

akvakultúry (predtým 120 000 eur) a 

- 1,8 milióna eur na podnik pôsobiaci vo všetkých 

ostatných odvetviach (predtým 800 000 eur). 

 

Rovnako ako predtým sa môžu kombinovať s pomocou de 

minimis do výšky 200 000 eur na podnik (resp. do výšky 

30 000 eur na podnik pôsobiaci v rybolove a akvakultúre a do 

výšky 25 000 eur na podnik pôsobiaci v poľnohospodárstve) 

počas troch účtovných období, za predpokladu splnenia 

požiadaviek príslušnej pomoci de minimis. 

  

V prípade spoločností, ktoré boli krízou COVID-19 obzvlášť 

zasiahnuté a oproti rovnakému obdobiu v roku 2019 stratili 

počas oprávneného obdobia aspoň 30 % obratu, môže štát 

prispieť na časť fixných nákladov podnikov, ktoré nie sú 

pokryté ich príjmami, a to až do výšky 10 miliónov eur na 

spoločnosť (predtým 3 milióny eur). 

  

Konverzia návratných nástrojov na priame granty: 

  

EK takisto umožní členským štátom konvertovať do  

31. 12. 2022 návratné nástroje (napr. záruky, úvery, vratné 

preddavky) poskytnuté na základe dočasného rámca na  

iné formy pomoci, ako sú priame granty – za 

predpokladu, že sú splnené podmienky dočasného 

rámca. Táto konverzia v zásade nesmie prekročiť nové 

stropy pre obmedzené sumy pomoci (225 000 eur na 

podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe, 270 000 

eur na podnik pôsobiaci v odvetví rybolovu a akvakultúry a 

1,8 milióna eur na podniky vo všetkých ostatných odvetviach). 

Cieľom je poskytnúť členským štátom stimuly, aby pri 

poskytovaní pomoci prednostne siahali po návratných 

nástrojoch. 

  

Rozšírenie dočasného vyňatia všetkých krajín zo 

zoznamu krajín s „obchodovateľným rizikom“ podľa 

oznámenia o krátkodobom poistení vývozných úverov: 

  

Vzhľadom na pretrvávajúcu všeobecnú nedostatočnú 

súkromnú kapacitu na pokrytie všetkých ekonomicky 

odôvodnených rizík vývozu do krajín zo zoznamu krajín s 

obchodovateľným rizikom sa v tomto dodatku k dočasnému  

 

rámcu tiež stanovuje predĺženie dočasného vyňatia 

všetkých krajín zo zoznamu krajín s „obchodovateľným 

rizikom“ podľa oznámenia o krátkodobom poistení 

vývozných úverov do 31. 12. 2021 (doposiaľ to bolo  

do 30. 6. 2021). 

  

Súvisiaca tlačová správa EK je zverejnená na webovom sídle 

www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_

261. 

 

Konsolidované znenie dočasného rámca: 

 

Konsolidované znenie dočasného rámca v znení dodatku 

č. 5 a upravené znenia notifikačných formulárov je možné 

nájsť na webovom sídle koordinátora pomoci - 

v samostatnom priečinku „Opatrenia v súvislosti 

s COVID-19“ (http://www.statnapomoc.sk/?p=5005).  

 

Rovnako sú tieto dostupné na webovom sídle EK 

(https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/cov

id_19.html), na ktorom sú sprístupnené 

 

- Oznámenie Komisie – Dočasný rámec pre opatrenia 

štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej 

situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v znení 

dodatku č. 5 (konsolidované znenie),  

 

- Znenie dodatkovaného notifikačného formulára k 

opatreniam predkladaným EK podľa dočasného 

rámca v znení dodatku č. 5 (dostupné len v anglickom 

jazyku) - tento formulár sa týka častí 3.1 - 3.10 a mal by  

byť priložený k štandardnému formuláru na oznámenie v 

SANI2, 

 
 

- Znenie notifikačného formulára k opatreniam 

predkladaným EK podľa dočasného rámca – 

Opatrenie štátnej pomoci vo forme rekapitalizácie 

nefinančných podnikov (oddiel 3.11) v znení dodatku 

č. 5 (dostupné len v anglickom jazyku) – tento formulár 

spolu s Prílohou 2 pre kapitálové nástroje a Prílohou 3 

pre hybridné nástroje by mal byť priložený k 

štandardnému formuláru na oznámenie v SANI2, 

 

- Usmernenie k blokovým notifikáciám zmien a 

doplnení podľa dočasného rámca (dostupné len v 

anglickom jazyku). 

 

 

http://www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_261
http://www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_261
http://www.statnapomoc.sk/?p=5005
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_informal_consolidated_version_as_amended_28_january_2021_sk.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_informal_consolidated_version_as_amended_28_january_2021_sk.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_informal_consolidated_version_as_amended_28_january_2021_sk.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_informal_consolidated_version_as_amended_28_january_2021_sk.pdf
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2020/04/Amended-notification-template-for-the-Temporary-Framework-after-the-5th-amendment-1.docx
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2020/04/Amended-notification-template-for-the-Temporary-Framework-after-the-5th-amendment-1.docx
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2020/04/Amended-notification-template-for-the-Temporary-Framework-after-the-5th-amendment-1.docx
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_section_3.11_notification_template.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_section_3.11_notification_template.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_section_3.11_notification_template.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_section_3.11_notification_template.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_section_3.11_notification_template.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_section_3.11_notification_template_annexII.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_section_3.11_notification_template_annexIII.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/guidance_on_block_notifications_of%20amendments_under_TF.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/guidance_on_block_notifications_of%20amendments_under_TF.pdf
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Počas prvého štvrťroka 2021 odbor koncentrácií 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky začal 

niekoľko správnych konaní vo veci posúdenia 

koncentrácie.  

 

V uvedenom období úrad zároveň informoval o vydaní 

svojich súhlasných rozhodnutí, resp. vydal súhlasné 

rozhodnutia vo vzťahu k nasledujúcim transakciám: 
 

- koncentrácia spočívajúca vo vytvorení plnofunkčného 

spoločného podniku podnikateľmi Slovenský 

plynárenský priemysel, a.s., Bratislava a ČEZ ESCO, 

a.s., Česká republika, pričom spoločný podnik bude 

pôsobiť v oblasti poskytovania služieb zameraných na 

energetickú efektívnosť, (úrad schválil túto koncentráciu 

v decembri 2020),  

- koncentrácia spočívajúca v získaní spoločnej kontroly 

podnikateľmi Optifin Invest, s.r.o., Bratislava (ďalej 

len „Optifin“) a BUDAMAR LOGISTICS, a.s., Bratislava 

(ďalej len „Budamar“) nad podnikateľom ŽOS Vrútky, 

a.s., Vrútky a spoločnej kontroly podnikateľmi Optifin, 

Budamar a Ing. Víťazoslav Moric nad podnikateľmi 

ŽOS-EKO, s.r.o., ŽOS-MEDIKA, s.r.o., a ŽOS 

TRADING, s.r.o., (všetci sídlia vo Vrútkach), 

- koncentrácia spočívajúca v získaní priamej výlučnej 

kontroly podnikateľa Union poisťovňa, a. s., Bratislava 

nad podnikateľom Poštová poisťovňa, a. s., Bratislava, 

- koncentrácia spočívajúca v získaní nepriamej výlučnej 

kontroly podnikateľa Ribera Salud, S.A., Španielske 

kráľovstvo nad spoločnosťou Pro Diagnostic Group, 

a.s., Bratislava, 

- koncentrácia spočívajúca v získaní priamej výlučnej 

kontroly podnikateľa Slovenský plynárenský  

priemysel, a.s., Bratislava nad nadobúdanou časťou 

podnikateľa ČEZ SK, a.s., Česká republika (jej 

podnikateľská činnosť je zameraná na maloobchodné 

dodávky elektriny a zemného plynu koncovým 

zákazníkom v Slovenskej republike), 

- koncentrácia spočívajúca v nadobudnutí výlučnej 

kontroly spoločnosťou Berger Holding SE nad 

spoločnosťou Berger Slovakia, a.s., (výlučne kontroluje 

spoločnosť Považská cementáreň, a.s., a výlučne 

nepriamo kontroluje spoločnosť LADCE Betón, s.r.o.,), 

- koncentrácia spočívajúca v získaní nepriamej výlučnej 

kontroly podnikateľa VKR Holding A/S, Dánske 

kráľovstvo (jeho dcérske spoločnosti v SR sú VELUX 

SLOVENSKO, spol. s r.o., Bratislava a Partizánske 

Building Components-SK, s.r.o., Partizánske) nad  

 

podnikateľmi divízie Arbonia Windows (v SR k nim patrí 

spoločnosť SLOVAKTUAL, s.r.o.,). 

 
V januári 2021 úrad začal aj jedno správne konanie 

nadväzujúce na prešetrovanie v súvislosti s možným 

deliktom spočívajúcim v neoznámení koncentrácie a výkonu 

práv a povinnosti vyplývajúcich z tejto koncentrácie pred 

vydaním právoplatného rozhodnutia úradu. V tomto prípade 

ide o možnú koncentráciu v oblasti výroby a predaja 

pekárenských výrobkov. 

 
V rámci posudzovania koncentrácie podnikateľov Ribera 

Salud, S.A., a Pro Diagnostic Group, a.s., úrad tiež zastavil 

konanie vo vzťahu k podnikateľovi Pro Partners Holding, 

a.s, Bratislava a podnikateľovi MUDr. Vladimír Ježík. 

V dotknutom prípade úrad vo svojom rozhodnutí zo dňa 

11. 2. 2021 (č. 2021/KOK/SKO/3/6) konštatoval, že v zmysle 

§ 32 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane hospodárskej súťaže 

nebol vo vzťahu k týmto účastníkom daný dôvod na konanie, 

pretože nebudú vykonávať spoločnú kontrolu nad 

nadobúdaným podnikateľom, ako bolo pôvodne oznámené. 

 

Tiež vo februári, dňa 15. 2. 2021, úrad vydal rozhodnutie (č. 

2021/KOH/ZKN/3/7), ktorým zastavil správne konanie vo 

veci koncentrácie spočívajúcej v nadobudnutí spoločnej 

kontroly podnikateľmi FARMA INVEST, s. r. o., Bratislava a 

KRATKY GLOBAL: Private Equity, a.s., Košice nad 

podnikateľom Slovenské farmárske, a.s., Košice. Úrad 

zastavil predmetné správne konanie na základe  

§ 32 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane hospodárskej súťaže,  

pretože dôvod na konanie, vzhľadom na nenaplnenie  

obratových kritérií na posudzovanie koncentrácie, nebol 

daný.  

 

Z prípadov odboru koncentrácií sme vybrali nasledujúce: 

 

 

PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov Union 

poisťovňa, a.s., a Poštová poisťovňa, a.s. 

 
Protimonopolný úrad SR, odbor koncentrácií, dňa 

9. 2. 2021 schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní 

priamej výlučnej kontroly podnikateľa Union poisťovňa, 

a. s., Bratislava (ďalej len „Union“) nad podnikateľom 

Poštová poisťovňa, a. s., Bratislava (ďalej len „Poštová 

poisťovňa“). 

  

Skupina Achmea, do ktorej patrí spoločnosť Union, je 

aktívna predovšetkým v Európe, Kanade a Austrálii a zaoberá 

sa poskytovaním finančných produktov, najmä životného 

poistenia, neživotného a zdravotného poistenia. V čase  

KONTROLA KONCENTRÁCIÍ 
 

KONTROLA KONCENTRÁCIÍ 
 

KARTELOVÉ 
DOHODYKONTROLA 

KONCENTRÁCIÍ 
 

KONTROLA KONCENTRÁCIÍ 
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posudzovania koncentrácie úradom v SR poskytovala iba  

produkty životného poistenia, neživotného poistenia a 

zdravotného poistenia. 

  

Spoločnú kontrolu nad nadobúdanou spoločnosťou pred 

koncentráciou vykonávali spoločnosti Poštová banka a 

Slovenská pošta. Poštová poisťovňa v čase posudzovania 

koncentrácie úradom bola aktívna výlučne v SR v oblasti 

životného a neživotného poistenia. 

  

Koncentráciou dochádza k horizontálnemu prekrytiu 

aktivít spoločností Union a Poštová poisťovňa, a to v 

rámci životného a neživotného poistenia. Úrad zistil, že 

k horizontálnemu prekrytiu v sektore neživotného poistenia 

dochádza v nasledujúcich oblastiach: 

 

- poistenie úrazov a chorôb, 

- poistenie požiarov a iných majetkových škôd, 

- poistenie zodpovednosti za škodu, 

- poistenie právnej ochrany, 

- asistenčné služby a   

- rôzne finančné straty. 

 

Úrad ďalej zistil, že k horizontálnemu prekrytiu v sektore 

životného poistenia dochádza v nasledujúcich oblastiach: 

- poistenie pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad 

smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou 

vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými 

zmluvami, 

- dôchodkové poistenie, 

- doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, 

najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane 

práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a 

pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 

 

Vzniknuté prekrytia účastníkov koncentrácie 

v uvedených oblastiach životného a  neživotného 

poistenia nevzbudzujú žiadne súťažné obavy z hľadiska 

horizontálneho posúdenia predmetnej koncentrácie, 

keďže vo vyššie uvedených oblastiach poistenia spoločné 

trhové podiely účastníkov koncentrácie nedosahujú ani 

úroveň ovplyvnených trhov (15 %). Na druhej strane, v čase 

posudzovania koncentrácie v  uvedených oblastiach 

pôsobili ako najsilnejší konkurenti spoločnosti Allianz - 

Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava, KOOPERATIVA  

poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group, Bratislava 

a Generali Poisťovňa, a. s., Bratislava. 

  

Spoločnosť Union získa predmetnou koncentráciou aj 

prístup k distribučným kanálom, ktoré boli v čase  

 

posudzovania koncentrácie využívané výlučne nadobúdanou  

spoločnosťou, avšak vzhľadom na nízke podiely účastníkov 

koncentrácie a, naopak, vyššie podiely najsilnejších 

konkurentov vo vyššie uvedených oblastiach úrad 

neidentifikoval negatívne súťažné dopady koncentrácie 

vo vzťahu k územiu SR z pohľadu vertikálneho posúdenia. 

  

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel 

úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s 

§ 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže 

značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, 

najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia 

dominantného postavenia. 

  

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24. 2. 2021. 

 

 

PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov VKR 

Holding a divízie Arbonia Windows 

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor 

koncentrácií, dňa 22. 3. 2021 schválil koncentráciu 

spočívajúcu v  získaní nepriamej výlučnej kontroly  

podnikateľa VKR Holding A/S, Hørsholm, Dánske 

kráľovstvo (ďalej len „VKR Holding“) nad podnikateľmi 

divízie Arbonia Windows, ktorú tvoria nasledujúce 

spoločnosti: Arbonia Windows AG, Diepoldsau, 

Švajčiarsko; EgoKiefer AG, Altstätten SG, Švajčiarsko; 

Wertbau GmbH, Langenwetzendorf, Nemecko; 

SLOVAKTUAL, s.r.o., Pravenec (ďalej len „Slovaktual“); 

Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o., Zambrów, Poľsko; 

web.com Management Holding GmbH, Bad Liebenstein, 

Nemecko; Fensterdepot24 Handelsgesellschaft GmbH, 

Bad Liebenstein, Nemecko; fenster-webshop.de GmbH, 

Lüdenscheid, Nemecko; BEW Bauelemente Werratal 

GmbH, Breitungen, Nemecko  (ďalej len „nadobúdané 

spoločnosti“). 

  

VKR Holding je holdingová a investičná spoločnosť. Jej 

dcérske spoločnosti v čase posudzovania koncentrácie 

úradom pôsobili v dvoch divíziách - výroba a predaj strešných 

okien (a svetlíkov) a výroba a predaj vertikálnych okien. 

  

Skupina VKR Holding v čase posudzovania koncentrácie 

úradom pôsobila na Slovensku len v oblasti strešných okien 

a svetlíkov, a to prostredníctvom skupiny VELUX, ktorá sa 

v uvedenom čase špecializovala na výrobu a primárne 

veľkoobchodný predaj strešných okien, svetlíkov, riešení pre 

plochú strechu a riešení ochrany pred slnkom pre vnútornú a 

vonkajšiu inštaláciu na strešné okná. V čase posudzovania 

koncentrácie na Slovensku pôsobila prostredníctvom svojich  
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dcérskych spoločností VELUX SLOVENSKO, spol. s r.o., 

Bratislava (ďalej len „VELUX SLOVENSKO") a Partizánske 

Building Components-SK, s.r.o., Partizánske (ďalej len 

„Partizánske Building Components-SK"). 

 

Spoločnosť VELUX SLOVENSKO sa v uvedenom čase 

zameriavala na predaj a marketingové činnosti spojené so 

strešnými oknami so sklenenými tabuľami určenými pre 

šikmé strechy obytných budov, svetlíkmi a príslušenstvom, 

ako sú okenice, rolety a žalúzie, ovládače a iné. 

Spoločnosť Partizánske Building Components-SK v danom 

čase prevádzkovala výrobný závod v Malých Bieliciach 

v Partizánskom a zameriavala sa na výrobu bezúdržbových 

strešných okien pre ploché a šikmé strechy, strešných 

výlezov a svetlovodov. 

 

Do skupiny VKR Holding patrí aj skupina DOVISTA, ktorá 

v čase posudzovania koncentrácie pôsobila v oblasti výroby 

a predaja vertikálnych okien a exteriérových dverí. 

Z geografického hľadiska sa činnosť tejto skupiny sústreďuje 

najmä na Škandináviu (Dánsko, Nórsko, 

Švédsko), Nemecko, Írsko, Poľsko, Litvu a na Spojené 

kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Táto skupina 

v čase posudzovania koncentrácie nepôsobila na Slovensku. 

  

Nadobúdané spoločnosti v čase posudzovania 

koncentrácie úradom vyrábali vertikálne okná v Nemecku, 

Poľsku a na Slovensku. Spoločnosti patriace do divízie 

Arbonia Windows prevažne pôsobia v štyroch európskych 

krajinách - vo Švajčiarsku pod značkou EgoKiefer, v 

Nemecku pod značkou Wertbau, v Poľsku pod značkou 

Dobroplast. Na Slovensku v uvedenom čase pôsobila 

spoločnosť Slovaktual vo výrobe vertikálnych okien 

a exteriérových dverí, ktoré predávala prevažne cez 

veľkoobchodných odberateľov. 

  

Úrad posudzoval existenciu možného tovarového 

a priestorového prekrytia činností oznamovateľa 

koncentrácie, pokiaľ ide o výrobu a veľkoobchodný predaj 

okien, vzhľadom na to, že v oblasti strešných okien (kam boli 

zaradené i svetlíky) pôsobila v SR skupina nadobúdateľa 

a v oblasti vertikálnych okien pôsobili nadobúdané 

spoločnosti, ako aj skupina nadobúdateľa (táto však 

prostredníctvom skupiny DOVISTA len mimo SR). 

  

Podľa oznámenia koncentrácie vertikálne okná slúžia na iný 

účel ako strešné okná, resp. na iné umiestnenie v rámci 

stavby, majú úplne odlišné vlastnosti a konštrukciu, sú medzi 

nimi tiež zásadné rozdiely týkajúce sa ich dizajnu, ako aj 

technológie výroby, spôsobu predaja a montáže. Úrad 

zastáva názor, že tieto tovary z hľadiska dopytovej aj  

 

ponukovej zastupiteľnosti možno hodnotiť ako vzájomne 

nezastupiteľné. O koncentrácii teda uvažoval v intenciách 

samostatných tovarových trhov pre výrobu a veľkoobchodný 

predaj vertikálnych okien a výrobu a veľkoobchodný predaj 

strešných okien. 

 

Úrad ďalej analyzoval priestorový trh, najmä vo vzťahu 

k vertikálnym oknám, kde účastníci koncentrácie pôsobia 

v rámci výroby a veľkoobchodného predaja v rozličných 

geografických oblastiach. V tomto smere úrad otázku 

definície priestorového trhu jednoznačne neuzatvára. Úrad 

pripúšťa, že trh výroby a veľkoobchodného predaja 

vertikálnych okien by mohol byť aj širší ako národný. Avšak 

zároveň prihliadol na argumenty oznamovateľa ohľadom 

nákladov a dodacích podmienok v prípade veľkoobchodných 

dodávok vertikálnych okien z územia mimo SR a dospel  

k záveru, že aj ak by išlo o trh širší ako územie SR, možno ho 

vymedziť len ako určitú regionálnu spádovú oblasť. Vzhľadom 

na pôsobenie skupiny nadobúdateľa (prostredníctvom 

skupiny DOVISTA), ktoré je primárne regionálne zamerané 

mimo SR aj okolitých štátov (s výnimkou Poľska, pričom 

podľa predložených informácií skupina DOVISTA nemá 

žiadny obrat v SR, teda nedodáva do SR ani z Poľska), 

uvedené nebolo potrebné presne vymedziť. 

 

Úrad teda dospel k záveru, že medzi aktivitami účastníkov 

koncentrácie nie je horizontálne prekrytie aktivít vo 

vzťahu k územiu SR. 

 

Úrad ďalej z oznámenia koncentrácie zistil, že medzi 

účastníkmi koncentrácie neexistuje vertikálny vzťah 

v oblasti výroby a dodávok vertikálnych okien 

alebo exteriérových dverí ani v oblasti výroby a dodávok 

strešných okien a svetlíkov. 

 

Vzhľadom na to, že vertikálne okná a strešné okná môžeme 

považovať za tzv. úzko súvisiace tovary, úrad posúdil vplyv 

predmetnej koncentrácie na hospodársku súťaž aj z hľadiska 

konglomerátnych účinkov. Úrad vychádzal zo skutočnosti, že 

k vylučovaniu konkurentov na relevantnom trhu dochádza 

v situáciách, kedy kombináciou úzko súvisiacich tovarov 

poskytovaných podnikateľom bude mať tento schopnosť a 

motiváciu prenášať trhovú silu z jedného relevantného trhu na 

iný relevantný trh prostredníctvom viazania alebo 

balíčkovania tovarov. Tým by mohlo dôjsť k obmedzeniu 

schopnosti alebo motívov aktuálnych alebo potenciálnych 

konkurentov vyvíjať konkurenčný tlak na koncentrujúcich sa 

podnikateľov. 

 

Úrad vzal do úvahy najmä rozdielnosť spôsobu predaja, 

frekvenciu nákupov, ako aj typu zákazníka v prípade  
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veľkoobchodného nákupu vertikálnych a strešných okien. 

Tieto rozdiely nevytvárajú predpoklad na efektívne viazanie 

alebo balíčkovanie predmetných tovarov. Úrad nezistil, že 

by v dôsledku predmetnej koncentrácie podnikateľ VKR 

Holding mal schopnosť a motívy balíčkovať alebo viazať 

veľkoobchodné dodávky vertikálnych okien a strešných 

okien. 

  

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel 

úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s 

§ 12 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže 

značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, 

najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného 

postavenia. 

  

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 3. 2021. 

 

 

PMÚ SR začal správne konanie pre možné porušenie 

zákona týkajúce sa koncentrácie v oblasti výroby a 

predaja pekárenských výrobkov 

 

Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu SR dňa 

22. 1. 2021 z vlastného podnetu začal správne konanie vo 

veci možného porušenia zákona o ochrane hospodárskej 

súťaže spočívajúceho v neoznámení koncentrácie a 

tiež výkonu práv a povinností vyplývajúcich z tejto 

koncentrácie pred jej právoplatným schválením zo strany  

úradu. Ide o možnú koncentráciu týkajúcu sa oblasti výroby 

a predaja pekárenských výrobkov. 

  

Na základe zhromaždených podkladov a informácií úrad 

nadobudol dôvodné podozrenie, že došlo k získaniu a 

výkonu výlučnej kontroly nad podnikateľmi pôsobiacimi 

v oblasti výroby a predaja pekárenských výrobkov, pričom  

táto transakcia napĺňa znaky koncentrácie, ktorá mala 

byť oznámená a posúdená úradom. 

  

Systém kontroly koncentrácií je založený na ich 

oznamovaní úradu predtým, ako podnikatelia začnú s tzv. 

implementáciou, t. j. vykonávaním práv a povinností z nej 

vyplývajúcich. Pod kontrolu úradu spadajú len transakcie pri 

dosiahnutí určitej ekonomickej sily, ktorá je vyjadrená 

v podobe obratu účastníkov koncentrácie. Iba takto môže 

úrad účinne posúdiť dopady koncentrácie na trh a na 

spotrebiteľov, a teda rozhodnúť, či v danom prípade 

koncentráciu schváli alebo ide o transakciu, ktorá spôsobí 

značné narušenie účinnej súťaže, najmä v podobe vytvorenia 

alebo posilnenia dominantného postavenia. 

 

 

Začatie správneho konania neznamená, že jeho účastník 

porušil zákon ani neprejudikuje závery, ku ktorým v danej 

veci dospeje úrad v rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

PMÚ SR začal správne konanie pre možnú kartelovú 

dohodu vo verejnom obstarávaní súvisiacom 

s poskytnutím stavebných prác v oblasti energetiky 

 
Odbor kartelov Protimonopolného úradu SR dňa  

24. 2. 2021 začal z vlastného podnetu správne konanie vo 

veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž, podľa § 4 

zákona o ochrane hospodárskej súťaže, uzatvorenej medzi 

podnikateľmi vo verejnom obstarávaní na zákazku v oblasti 

stavebných prác. 

 

Na základe vykonaného prešetrovania úrad získal podklady 

a informácie nasvedčujúce tomu, že traja podnikatelia 

koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk vo 

verejnom obstarávaní, predmetom ktorého bolo 

poskytnutie stavebných prác v oblasti energetiky. 

 

Zákazka bola financovaná z prostriedkov štrukturálnych 

fondov EÚ v rámci operačného programu Kvalita životného 

prostredia. 

  

Začatie správneho konania neznamená, že účastníci 

konania porušili súťažné pravidlá a ani neprejudikuje 

závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí. 

 

 

PMÚ SR začal správne konania voči podnikateľom v 

súvislosti s porušením ich povinnosti predložiť úradu 

požadované podklady alebo informácie v stanovenej 

lehote a kvalite  
 

Odbor kartelov Protimonopolného úradu Slovenskej 

republiky od začiatku roka 2021 začal z vlastného 

podnetu tri správne konania vo veci uloženia pokuty  

podnikateľom podľa ustanovenia § 38a ods. 1 písm. a)  

zákona o ochrane hospodárskej súťaže, a teda v súvislosti 

s porušením ich povinnosti spolupracovať s úradom vo 

forme predloženia požadovaných podkladov alebo informácií 

v úradom určenej lehote a v zákonom stanovenej kvalite. 

 

Ide o samostatné správne konania, ktoré sa týkajú  

celkovo troch rozdielnych podnikateľov a ktoré úrad začal 

dňa 3. 1. 2021, 11. 2. 2021 a 12. 2. 2021. 

KARTELOVÉ DOHODY 
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Úrad má v zmysle ustanovenia § 22 ods. 2 zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže právo vyžadovať od podnikateľov 

informácie a podklady, ktoré sú nevyhnutné pre jeho 

činnosť. 

 

V dotknutých prípadoch úrad požadoval od 

podnikateľov, aby mu v ním stanovenej lehote poskytli úplné 

a pravdivé určité podklady alebo informácie. Tie mu 

podnikatelia nepredložili v stanovenej lehote, resp. do 

dnešného dňa podnikatelia predložili neúplné podklady 

alebo informácie a chýbajúcu časť informácií nedoplnili. 

 

Za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote 

podklady alebo informácie, za predloženie nepravdivých 

alebo neúplných podkladov alebo informácií, alebo za 

neumožnenie ich preverenia úrad podľa ustanovenia § 38a 

ods. 1 zákona uloží podnikateľovi pokutu do výšky 1 % z 

obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. 

 

V nadväznosti na uvedené úrad dodáva, že začatie 

správnych konaní neznamená, že účastníci konania 

porušili zákon a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže 

úrad dospieť vo svojich rozhodnutiach. 

 

 

PMÚ SR vydal záväzkové rozhodnutie voči 

spoločnosti HP Inc Slovakia, s.r.o., v súvislosti 

s možnou vertikálnou dohodou obmedzujúcou súťaž 

 

Odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych 

dohôd Protimonopolného úradu Slovenskej republiky dňa 

11. 12. 2019 začal správne konanie voči spoločnosti HP Inc 

Slovakia, s.r.o., Bratislava. Toto správne konanie úrad 

viedol vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž v 

oblasti predaja originálnych atramentových a tonerových 

kaziet do tlačiarenských zariadení, kopírovacích 

zariadení, faxov alebo ďalších takýchto zariadení, ktoré 

slúžia na obdobný účel, (ďalej len „spotrebný materiál“) 

zákazníkom vo verejnom sektore na území SR. 

  

Úrad na základe vykonanej inšpekcie  a ďalšieho 

prešetrovania predbežne vyhodnotil, že v uvedenej 

oblasti mohla byť uplatňovaná vertikálna dohoda 

obmedzujúca súťaž vo forme rozdeľovania trhu, resp. 

rozdeľovania zákazníkov podľa § 4 zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže, ako aj čl. 101 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie. 

  

Úrad posudzoval konanie, ktoré sa týkalo najmä systému 

udeľovania tzv. špeciálnych zliav určitej skupine 

maloobchodných predajcov pri predaji originálneho 

spotrebného materiálu pre koncových zákazníkov vo 

verejnom sektore na území SR a udeľovania tzv.  

certifikátov kvality/zhody v rámci verejných obstarávaní 

týkajúcich sa predaja spotrebného materiálu na území SR. 

  

V priebehu predmetného správneho konania navrhol 

účastník konania určité záväzky na odstránenie súťažných 

obáv, ktoré úrad predbežne identifikoval v danej veci. 

Navrhované záväzky úrad posudzoval, okrem iného, aj 

prostredníctvom testovania a verejnej konzultácie, pričom 

znenie navrhovaných záväzkov aj na základe testovania 

čiastočne modifikoval. 

  

Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií, 

výsledkov testovania záväzkov, okolností daného prípadu, 

ako aj podmienok podnikania v oblasti predaja spotrebného  

tlačiarenského materiálu na území SR úrad dňa 10. 3. 2021 

vydal záväzkové rozhodnutie podľa § 38f zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže.  

 

V rámci tohto záväzkového rozhodnutia úrad 

konštatoval, že prijaté záväzky vhodne 

a adekvátne reagujú na súťažné obavy úradu zhrnuté v 

predbežnom posúdení danej veci. 

  

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 3. 2021. 

 

 

V súvislosti s originálnymi tonerovými náplňami 

Protimonopolný úrad SR spolupracoval pri vypracovaní 

metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie – 

Všeobecné metodické usmernenie č. 1-2021 

k uplatňovaniu niektorých požiadaviek pri obstarávaní 

„originálnych“ tonerových náplní – tlačiarenských 

spotrebných materiálov. Podrobnosti nájdete na s. 15 

v tomto vydaní Súťažného spravodajcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTIKÁLNE DOHODY 
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Súdny dvor EÚ vydal rozsudok o prejudiciálnych 

otázkach vo veci Slovak Telekom proti PMÚ SR, 

ktorým potvrdil argumentáciu PMÚ SR týkajúcu sa 

aplikácie zásady ne bis in idem 

 

Súdny dvor EÚ dňa 25. 2. 2021 vydal rozsudok o 

prejudiciálnych otázkach vo veci C-857/19, ktorým potvrdil  

argumentáciu Protimonopolného úradu SR týkajúcu sa 

aplikácie zásady ne bis in idem. 

  

Vo veci C-857/19 Slovak Telekom proti Protimonopolný úrad 

SR odpovedal Súdny dvor EÚ na dve prejudiciálne otázky,  

ktoré predložil Najvyšší súd SR (ďalej len „NS SR“) v konaní 

o kasačnej sťažnosti podnikateľa Slovak Telekom proti 

rozsudku Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „KS BA“).  

V tomto rozsudku KS BA potvrdil rozhodnutie 

Protimonopolného úradu SR vo veci zneužitia dominantného 

postavenia podnikateľom Slovak Telekom.  

 

Prejudiciálne otázky NS SR sa týkali predpokladu, že 

rozhodnutie EK proti Deutsche Telekom AG a Slovak 

Telekom a rozhodnutie úradu proti Slovak Telekom mohlo 

podnikateľa postihnúť dvakrát v tej istej veci. 

  

V prvej otázke sa NS SR pýtal, či sa má čl. 11 ods. 6 prvá 

veta nariadenia č. 1/2003 vykladať v tom zmysle, že  

orgány hospodárskej súťaže členských štátov strácajú svoju 

právomoc uplatňovať čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (ďalej aj ako „ZFEÚ“), ak začne EK konanie s 

cieľom prijať rozhodnutie, ktorým konštatuje porušenie týchto 

ustanovení.  

 

V druhej otázke sa NS SR pýtal, či sa zásada ne bis in idem, 

ako je zakotvená  v čl. 50 Charty, má vykladať tak,  

že sa uplatňuje na také porušenia práva hospodárskej 

súťaže, akým je zneužitie dominantného postavenia 

upravené v čl. 102 ZFEÚ, pokiaľ sú tieto porušenia  

sankcionované samostatne a nezávisle EK a orgánom 

hospodárskej súťaže členského štátu pri výkone právomocí v 

súlade s čl. 11 ods. 6 nariadenia č. 1/2003. 

  

Súdny dvor EÚ rozhodol o prvej otázke tak, že orgány 

hospodárskej súťaže členských štátov strácajú svoju 

právomoc uplatňovať čl. 101 a 102 ZFEÚ, pokiaľ EK začne 

konanie na účely prijatia rozhodnutia, ktorým sa konštatuje  

                                                 

 
1 Rozhodnutie č. 2007/DZ/2/1/111 

 

porušenie týchto ustanovení, v rozsahu, v akom sa tento 

formálny akt týka tých istých údajných porušení čl. 101 a 102  

ZFEÚ, ktorých sa dopustil ten istý alebo tie isté podniky na 

tom istom alebo tých istých tovarových a  

geografických trhoch počas toho istého alebo tých istých  

období, ako sú tie, ktoré sú predmetom konania alebo konaní, 

ktoré predtým začali tieto orgány. 

  
Vo vzťahu k druhej otázke o aplikácii zásady ne bis in idem 

Súdny dvor EÚ povedal, že zásada ne bis in idem, ako je 

zakotvená v čl. 50 Charty, sa má vykladať v tom zmysle, že  

sa uplatňuje na také porušenia práva hospodárskej súťaže, 

akým je zneužitie dominantného postavenia uvedené v čl. 

102 ZFEÚ a zakazuje, aby sa podnik znova uznal za 

zodpovedný alebo bol znovu stíhaný z dôvodu 

protisúťažného správania, za ktoré už bol sankcionovaný 

alebo v prípade ktorého bolo konštatované, že zaň nie je 

zodpovedný, a to v skoršom rozhodnutí, proti ktorému už nie 

je možný opravný prostriedok. Naopak, táto zásada sa 

neuplatní, ak je podnik stíhaný a sankcionovaný samostatne 

a nezávisle orgánom hospodárskej súťaže členského štátu a 

EK za porušenia čl. 102 ZFEÚ, ktoré sa týkajú odlišných 

tovarových alebo geografických trhov, alebo ak orgán 

hospodárskej súťaže členského štátu stratí svoju právomoc 

podľa čl. 11 ods. 6 prvej vety nariadenia č. 1/2003. 

 

Vo vzťahu k veci Slovak Telekom proti Protimonopolný úrad 

SR Súdny dvor EÚ uviedol, že predmetom konania pred EK 

a Protimonopolným úradom SR proti spoločnosti Slovak 

Telekom bolo posudzovanie zneužitia jej dominantného 

postavenia na odlišných tovarových trhoch. Z toho dôvodu 

Súdny dvor EÚ uzavrel, že v tomto prípade sa zásada ne bis 

in idem neuplatní, pretože nie je splnená  

podmienka konania v rovnakých veciach. 

  

Závery Súdneho dvora EÚ sú tak v súlade  

s argumentáciou Protimonopolného úradu SR v tejto 

veci už v konaní pred NS SR, že EK a úrad nerozhodovali 

o tej istej veci, a teda nedošlo k postihu 

a sankcionovaniu podnikateľa dvakrát za to isté konanie. 

Rovnako sa vyjadrila aj EK pred Súdnym dvorom EÚ. 

 

Pozadie prípadu 

 

V roku 2005 začal Protimonopolný úrad SR správne konanie 

vo veci zneužitia dominantného postavenia spoločnosťou 

Slovak Telekom, a.s. V roku 20071 a v roku 20092 

konštatoval úrad a následne Rada Protimonopolného  

2 Rozhodnutie č. 2009/DZ/R/2/017 

SÚDNY PRIESKUM ROZHODNUTÍ ÚRADU 
 

ŠTÁTNA POMOC 
 

ŠTÁTNA POMOC 
 

ŠTÁTNA POMOC 
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úradu SR (okrem iného) zneužitie dominantného 

postavenia spoločnosťou Slovak Telekom prijatím 

stratégie stláčania marže medzi cenami za 

maloobchodné telekomunikačné služby a cenami za 

veľkoobchodné sieťové prepojenie.  

 

Rozhodnutia Protimonopolného úradu SR následne zrušil KS 

BA3.  

 

Tento rozsudok zrušil NS SR, ktorý sa stotožnil s 

argumentáciou úradu a vec vrátil KS BA na nové konanie 

a rozhodnutie4.  

 

KS BA následne rozhodnutia Protimonopolného úradu SR 

potvrdil5.  

 

Spoločnosť Slovak Telekom podala kasačnú sťažnosť na NS 

SR. Konanie je stále otvorené pred NS SR. 

 

V roku 2009 začala EK konanie proti spoločnosti Slovak 

Telekom z dôvodu údajného zneužitia dominantného 

postavenia na slovenskom trhu služieb veľkoobchodného 

širokopásmového prístupu. Zneužitie dominantného 

postavenia sa týkalo jednak odmietnutia poskytnúť prístup k 

svojim uvoľneným účastníckym vedeniam zo strany 

spoločnosti Slovak Telekom, a jednak stláčania marže, pokiaľ 

ide o veľkoobchodný prístup k týmto uvoľneným účastníckym 

vedeniam, ako aj k ďalším službám širokopásmového 

prístupu a k ich príslušným maloobchodným službám na 

Slovensku.  

 

V roku 2014 vydala EK rozhodnutie6 konštatujúce zneužitie 

dominantného postavenia podniku tvoreného spoločnosťou 

Slovak Telekom a spoločnosťou Deutsche Telekom AG. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 

 
3 Rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 11. 1. 2012, 
sp. zn. 2S 105/09-652 
4 Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 11. 2. 2014, sp. zn. 
3Sžhpu/1/2012 
5 Rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 21. 6. 2017, 
sp. zn. 2S/105/2009-1006 

 
 
 
 
 

- Vybrané štatistické údaje z oblasti štátnej pomoci 

za január – marec 2021 

 
 
6 Rozhodnutie Európskej komisie, Generálne riaditeľstvo pre 
hospodársku súťaž, C(2014) 7465 zo dňa 15. 10. 2014 
(AT.39523-Slovak Telekom) 

Vybrané štatistické údaje z oblasti štátnej 
pomoci za január – marec 2021 

Počet 

Schémy pomoci: 

Záväzné stanoviská k schémam štátnej 

pomoci  
2 

Záväzné stanoviská k dodatkom k 

schémam štátnej pomoci  
2 

Pripomienky k schémam štátnej pomoci 

(vrátane dodatkovaných) 
52 

Záväzné stanoviská k schémam 

minimálnej pomoci 
5 

Záväzné stanoviská k dodatkom k 

schémam minimálnej pomoci 
1 

Pripomienky k schémam minimálnej 

pomoci (vrátane dodatkovaných) 
46 

Ad hoc opatrenia pomoci: 

Záväzné stanoviská k ad hoc štátnej 

pomoci 
1 

Pripomienky k ad hoc štátnej pomoci 2 

Správne konania na základe zákona č. 

358/2015 Z. z.: 
 

Otvorené správne konania 4 

Vydané rozhodnutia 6 

Stretnutia s poskytovateľmi 33 

Školenia 4 

Notifikácie EK (vrátane doplňujúcich 

informácií) 
25 

Metodické usmernenia:  

Zaslané prostredníctvom adresy 

statnapomoc@antimon.gov.sk 
38 

Vybavené inou formou (napr. elektronickou 

schránkou) 
67 

Zverejnené informácie na webovom 

sídle www.štátnapomoc.sk: 

 

Schémy štátnej a minimálnej pomoci 

(vrátane dodatkovaných)  
21 

Legislatíva a metodické usmernenia 7 

Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej 

pomoci 
6 

ŠTÁTNA POMOC 
 

ŠTÁTNA POMOC 
 

ŠTÁTNA POMOC 
 

ŠTÁTNA POMOC 

mailto:statnapomoc@antimon.gov.sk
http://www.štátnapomoc.sk/
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Bližšie informácie o platných a účinných schémach štátnej 

pomoci a minimálnej pomoci sú dostupné na webovom 

sídle štátnej pomoci. 

 

 

- Aktuálna diskontná a referenčná sadzba 

 

Od 1. 1. 2021 platí nová základná sadzba pre stanovenie 

referenčnej a diskontnej sadzby vo výške -0,45 %. 
 

Referenčné a diskontné sadzby sa používajú namiesto 

trhových sadzieb a na meranie ekvivalentu grantu pomoci 

najmä vtedy, keď sa táto poskytuje v niekoľkých splátkach, a 

na vypočítanie prvku pomoci vyplývajúceho z úrokovo 

zvýhodnených pôžičiek. Používajú sa aj na kontrolu súladu s 

pravidlom de minimis a nariadeniami o skupinových 

výnimkách.  

 

Ďalšie podrobnosti o základnej sadzbe pre stanovenie 

referenčnej a diskontnej sadzby sú uverejnené na webovom 

sídle štátnej pomoci v priečinku Legislatíva.  

 

 

- Informačná povinnosť o výške štátnej pomoci za 

rok 2020 

 

Podľa § 16 ods. 4 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave 

niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej 

pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o štátnej pomoci) sú poskytovatelia štátnej pomoci 

povinní každoročne do konca februára poskytnúť údaje 

o štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok.  

 

Predmetná informačná povinnosť sa netýka opatrení 

poskytnutých v režime minimálnej pomoci a ani štátnej 

pomoci vo forme náhrad za služby všeobecného 

hospodárskeho záujmu. 

 

Úrad je povinný, po spracovaní údajov, každoročne do 

konca mája predložiť vláde SR na prerokovanie správu o 

poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci 

kalendárny rok. Predmetnú správu následne predkladá 

Európskej komisii.  

 

Formu a obsah ročných správ o poskytnutej štátnej pomoci 

upravuje nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 

2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 

stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. ES L 140  

30. 4. 2004, s. 1). 

 

 

V nadväznosti na uvedené úrad začiatkom januára 2021 

oslovil všetkých poskytovateľov štátnej pomoci so 

žiadosťou o poskytnutie vyššie uvedených informácií. 

Zároveň im zaslal podrobné pokyny uľahčujúce vypracovanie 

správy, v tejto veci tiež zorganizoval špecializované školenie. 

 

 

- Zvyšovanie povedomia v oblasti štátnej pomoci 
 

 Stretnutia s poskytovateľmi pomoci 

 

Počas mesiacov január – marec 2021 úrad zorganizoval 

celkovo 33 online stretnutí s poskytovateľmi pomoci. 

Predmetom týchto pracovných stretnutí boli najmä 

pripravované opatrenia pomoci spolufinancované z EŠIF 

aj zo zdrojov štátneho rozpočtu, návrhy legislatívy, ako aj 

rôzne konzultačné a metodické otázky súvisiace 

s uplatňovaním pravidiel v oblasti štátnej pomoci. 

Najčastejšími účastníkmi na stretnutiach boli poskytovatelia 

pomoci a vykonávatelia schém pomoci. 

 

Zároveň sa úrad spolu so zástupcami rezortných ministerstiev 

aktívne zúčastňoval na zasadnutiach pracovných skupín, 

ktorých cieľom je príprava opatrení pomoci financovaných 

z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ako aj 

z vybraných fondov (napr. Fond spravodlivej transformácie, 

Modernizačný fond). 

 

 
 

 Školenia 

 

Úrad ako koordinátor pomoci dňa 5. 2. 2021 zrealizoval prvé 

online školenie pre poskytovateľov štátnej pomoci. Títo 

sú podľa § 16 ods. 4 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave 

niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej 

pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

štátnej pomoci) povinní každoročne do konca februára 

poskytnúť údaje o štátnej pomoci za predchádzajúci 

kalendárny rok. Obsah školenia bol zameraný na správne 

vyplnenie údajov a vyhodnotenie textovej časti správy zo 

strany poskytovateľov štátnej pomoci. Počas školenia bol 

priestor na diskusiu o konkrétnych otázkach súvisiacich 

s reportovaním štátnej pomoci. Na školení sa zúčastnilo 

takmer 30 účastníkov. 

 

Dňa 17. 3. 2021 sa uskutočnilo školenie pre colné úrady, 

tiež prostredníctvom online komunikačnej platformy. 

Predmetom školenia bol úvod do pravidiel v oblasti štátnej 

pomoci (pojem podnik, hospodárska činnosť, jednotlivé 

kritériá testu štátnej pomoci), základné informácie o zákone 

štátnej pomoci (vrátane Informačného systému pre evidenciu  

http://www.statnapomoc.sk/?cat=10
http://www.statnapomoc.sk/?cat=10
http://www.statnapomoc.sk/?cat=11
http://www.statnapomoc.sk/?cat=23
http://www.statnapomoc.sk/?p=1072
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_en.html#reports
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_en.html#reports
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_en.html#reports
http://www.statnapomoc.sk/?cat=8
http://www.statnapomoc.sk/?cat=8
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=celex:32004R0794
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=celex:32004R0794
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=celex:32004R0794
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a monitorovanie pomoci – IS SEMP) a o poskytovaní 

minimálnej pomoci. Súčasťou školenia bola aj diskusia 

o konkrétnych a plánovaných opatreniach zo strany colných 

úradov. Na uvedenom školení sa zúčastnilo takmer 50 

účastníkov. 

 

Úrad v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 24. 3. 2021 

zorganizoval online školenie pre úrady práce, sociálnych 

vecí a rodiny (ďalej len „úrady práce“). Bolo zamerané najmä 

na praktickú implementáciu Národného projektu 

„Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná 

zložka“. V úvode školenia boli prezentované základné 

informácie o nariadení Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení 

určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom 

podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení, s dôrazom 

na všeobecné a osobitné podmienky jeho uplatňovania. 

Následne boli predmetom školenia konkrétne otázky zo 

strany žiadateľov a úradov práce, so zameraním najmä na 

registrované sociálne podniky. Na školení sa zúčastnilo 

takmer 60 zamestnancov úradov práce. 

 

Úrad sa  tiež podieľal na online školení pre administratívne 

kapacity EŠIF, organizovanom v rámci ich povinného 

vzdelávania zo strany Úradu vlády SR. Školenie pre takmer 

35 účastníkov sa uskutočnilo dňa 30. 3. 2021. Jeho 

predmetom boli základné informácie o pravidlách v oblasti 

štátnej pomoci, procedurálne pravidlá, zákon o štátnej 

pomoci a minimálna pomoc. 

 

 

 

 
Počas prvého štvrťroka 2021 prerokovala Národná rada SR 

návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (číslo parlamentnej tlače  

                                                 

 
7 Ďalšie podrobnosti sú dostupné na webovom sídle 
www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID
=8074 
8 Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovom sídle 

https://www.prezident.sk/article/prezidentka-vetovala-zakon-
o-hospodarskej-sutazi/ 
9 Informácie o priebehu procesu pripomienkovania sú 
dostupné na www.slov-lex.sk/legislativne-
procesy/SK/LP/2021/30 

 

372) (ďalej len „návrh zákona“). Návrh zákona po prerokovaní 

Národnou radou SR v prvom čítaní dňa 26. 1. 2021 bol na 

základe hlasovania poslancov pridelený výborom Národnej 

rady SR na prerokovanie a bola určená lehota na jeho 

prerokovanie v druhom čítaní. V druhom čítaní a treťom čítaní 

Národná rada SR dňa 1. 4. 2021 na svojej schôdzi 

prerokovala návrh zákona a schválila ho aj s poslaneckým 

pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom7.   

 

Dňa 21. 4. 2021 prezidentka SR Zuzana Čaputová ale návrh 

zákona vetovala a vrátila na opätovné prerokovanie 

parlamentu8 z dôvodu týkajúceho sa poslaneckého 

pozmeňujúceho návrhu zákona v čl. III, ktorý sa týkal zmien 

v kompetenčnom zákone (zákone č. 575/2001 Z. z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov).  

 

V súvislosti s návrhom zákona Úrad vlády SR v koordinácii s 

Protimonopolným úradom SR začiatkom februára 2021 začal 

proces pripomienkovania súvisiacich vyhlášok.  

Medzirezortné pripomienkové konania teda prebiehali vo 

vzťahu k nasledujúcim vyhláškam:  

- Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 

o odmeňovaní člena Rady Protimonopolného úradu 

Slovenskej republiky9, 

- Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, 

ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia 

koncentrácie10, 

- Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, 

ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či 

dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup 

podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov 

má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž11, 

- Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach 

urovnania12, 

10 Informácie o priebehu procesu pripomienkovania sú 
dostupné na www.slov-lex.sk/legislativne-
procesy/SK/LP/2021/29 
11 Informácie o priebehu procesu pripomienkovania sú 
dostupné na www.slov-lex.sk/legislativne-
procesy/SK/LP/2021/28 
 
12 Informácie o priebehu procesu pripomienkovania sú 
dostupné na  www.slov-lex.sk/legislativne-
procesy/SK/LP/2021/32 
 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 
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Medzirezortné 
pripomienkové 
konaniaSÚŤAŽNÁ 
ADVOKÁCIA 
 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 

Medzirezortné pripomienkové konania 
 

ĎALŠIE AKTUALITY  

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8074
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8074
https://www.prezident.sk/article/prezidentka-vetovala-zakon-o-hospodarskej-sutazi/
https://www.prezident.sk/article/prezidentka-vetovala-zakon-o-hospodarskej-sutazi/
http://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/30
http://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/30
http://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/29
http://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/29
http://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/28
http://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/28
http://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/32
http://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/32
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- Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe 

zhovievavosti13. 

Verejnosť mohla pripomienkovať tieto predpisy 

prostredníctvom portálu Slov-Lex.  

   
Protimonopolný úrad SR si počas prvého štvrťroka 2021 

uplatnil tiež niekoľko zásadných a  obyčajných 

pripomienok k viacerým návrhom materiálov, ktoré boli 

predložené v rámci medzirezortných pripomienkových 

konaní. Zásadné pripomienky úrad predložil v uvedenom 

období k nasledujúcim návrhom materiálov: 

- Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 

- Zákon o údajoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

- Zákon o elektronických komunikáciách. 

 

Pripomienky, ktoré si úrad uplatnil v medzirezortných 

pripomienkových konaniach k týmto aj k ďalším návrhom 

materiálov sú dostupné prostredníctvom portálu Slov-Lex. 

 
 

 

 

 
 

- PMÚ SR obmedzil stránkové dni a hodiny 

odporúča komunikovať prednostne elektronicky 

 

Zamestnanci PMÚ SR počas prebiehajúceho obdobia, t. 

j. od 4. 1. 2021 do odvolania v maximálnej možnej miere 

vykonávajú prácu s ohľadom na jej povahu ako prácu z 

domácnosti.  

 

Uvedené opatrenie PMÚ SR vychádza z aktuálneho 

uznesenia vlády Slovenskej republiky, ako aj opatrení 

ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a orgánov 

verejnej správy prijatých v nadväznosti na vyhlásenú 

mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky 

spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 a vyhlásený 

núdzový stav. 

 

 

                                                 

 
13 Informácie o priebehu procesu pripomienkovania sú 
dostupné na www.slov-lex.sk/legislativne-
procesy/SK/LP/2021/31 

 

Úrad v priebehu roku 2020 promptne reagoval na okolnosti 

súvisiace so šírením ochorenia COVID-19, keď bezodkladne 

zabezpečil nákup vybraných informačných a komunikačných 

technológií, vďaka ktorým zamestnanci úradu môžu v prípade 

potreby prakticky bez obmedzení vykonávať zverené úlohy aj 

z domácnosti.  

 

K uvedenému napomohlo aj nasadenie nového 

dokumentačného systému úradu od 1. 1. 2021.  

 

Úrad tiež na účely školení, konferencií, stretnutí a konzultácií 

vo zvýšenej miere využíva online komunikačné platformy.  

 

Prijaté protiepidemické opatrenia tak majú minimálny 

negatívny vplyv na chod úradu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme Vám za pochopenie a súčinnosť. 
 

 

- PMÚ SR podporuje projekt výskumu a vývoja 

výpočtových metód pre oblasť ochrany 

hospodárskej súťaže - Computational Antitrust na 

Stanfordovej univerzite v Kalifornii  

 

Protimonopolný úrad SR sa pripojil k orgánom na ochranu 

hospodárskej súťaže v krajinách na celom svete 

spolupracujúcim v projekte zameranom na novú oblasť  

 

ĎALŠIE AKTUALITY 
SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 
 

Medzirezortné 
pripomienkové 
konaniaSÚŤAŽNÁ 
ADVOKÁCIA 
 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 

Z uvedeného dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste 

využívali predovšetkým elektronickú formu komunikácie 

s PMÚ SR prostredníctvom kontaktov zverejnených na 

webovom sídle PMÚ SR v časti Základné kontakty alebo v 

časti Kontakty na vedúcich zamestnancov. 

Podávanie osobných podaní do podateľne PMÚ SR je v 

tomto období možné počas nasledujúcich stránkových dní 

a hodín podateľne PMÚ SR: 

- pondelok, streda a piatok, 

- a to v čase od 9.30 hod. do 11.30 hod. 

Zároveň Vám odporúčame, aby ste uprednostňovali 

podania elektronickou formou prostredníctvom portálu 

www.slovensko.sk alebo e-mailovej adresy podateľne PMÚ 

SR podatelna@antimon.gov.sk. 

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pripomienok?filter=1&subjektPrip_key=a6cddda2-d454-3cb4-8cd4-8e5da8c87176&datumPripOd=01.01.2021&delta=20&orderByType=asc&datumPripDo=31.03.2021&subjektPrip=Protimonopoln%C3%BD+%C3%BArad+Slovenskej+republiky&cur=1
http://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/31
http://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/31
https://www.antimon.gov.sk/zakladne-kontakty/
https://www.antimon.gov.sk/kontakty-na-veducich-zamestnancov/
http://www.slovensko.sk/
mailto:podatelna@antimon.gov.sk
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právnej informatiky - Computational Antitrust. Uvedený 

projekt vedie Centrum právnej informatiky CodeX na 

Stanfordovej univerzite v Kalifornii, USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Projekt Computational Antitrust združuje približne 50 orgánov 

na ochranu hospodárskej súťaže a viac ako 35 vedeckých 

pracovníkov z celého sveta. 
 

V rámci projektu sa zaoberajú výskumom a vývojom 

výpočtových metód pre oblasť ochrany hospodárskej súťaže. 

Okrem uskutočňovania súvisiacich publikačných 

či vzdelávacích činností vedú vzájomné diskusie o tom, ako 

technológie a automatizácia môžu zefektívniť presadzovanie 

pravidiel ochrany hospodárskej súťaže. Spoločne sa snažia 

preskúmať možnosti, ako by právna informatika mohla 

prispieť k automatizácii protimonopolných postupov a zlepšiť 

protimonopolné analýzy a na základe zistení tvoria výpočtové 

metódy automatizácie pre oblasť ochrany hospodárskej 

súťaže.  

 

Pre súťažné orgány sa implementácia výpočtových metód 

stáva aj z dôvodu čoraz zložitejších a dynamickejších trhov 

súčasnej ekonomiky nevyhnutná na zachovanie a zlepšenie 

ich schopností detegovať, analyzovať a naprávať 

protisúťažné praktiky. Aj na základe toho sa Protimonopolný 

úrad SR rozhodol využiť príležitosť byť súčasťou projektu 

Computational Antitrust a vynakladať tak svoje úsilie v 

záujme skvalitnenia výpočtových metód uplatňovania 

protimonopolnej politiky. 

 

Podrobnosti o predmetnom projekte si môžete prečítať aj na 

webovom sídle www.law.stanford.edu/codex-the-stanford-

center-for-legal-informatics/computational-antitrust/. 

 

 

 

 

 

 

- ÚVO v spolupráci s PMÚ SR spracoval metodické 

usmernenie k uplatňovaniu niektorých 

požiadaviek pri obstarávaní originálnych 

tonerových náplní 

 

Úrad pre verejné obstarávanie v spolupráci s 

Protimonopolným úradom Slovenskej republiky vo februári 

2021 zverejnil metodické usmernenie – Všeobecné 

metodické usmernenie č. 1-2021 k uplatňovaniu 

niektorých požiadaviek pri obstarávaní „originálnych“ 

tonerových náplní – tlačiarenských spotrebných 

materiálov.  

 

Predmetné metodické usmernenie týkajúce sa segmentu 

náplní do tlačiarní vychádza z poznatkov oboch inštitúcií 

získaných vlastnou činnosťou. 

 

Cieľom metodického usmernenia je predovšetkým upozorniť 

verejných obstarávateľov na niektoré problematické 

skutočnosti týkajúce sa tvorby a uplatňovania vybraných  

súťažných podmienok v danej oblasti, ktoré by mohli 

neodôvodnene brániť efektívnej hospodárskej súťaži, a to 

tak z hľadiska pravidiel verejného obstarávania, ako aj 

z hľadiska pravidiel hospodárskej súťaže. 

 

Metodické usmernenie je dostupné aj na webovom sídle 

www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-

usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-

3432015-z-z--51e.html. 

 

 

- PMÚ SR zverejnil svoj plán hlavných úloh na 

prebiehajúce obdobie 

Protimonopolný úrad SR počas prvého štvrťroka tohto roka 

spracoval Plán hlavných úloh 

Protimonopolného úradu SR. 

 

Prostredníctvom dokumentu 

úrad aj v tomto roku 

predstavil oblasti, ktorým sa 

plánuje prioritne venovať 

v roku 2021. Zároveň 

v dokumente zhrnul 

vyhodnotenie plnenia cieľov 

stanovených na 

predchádzajúce obdobie. 

 

Kompletné znenie Plánu 

hlavných úloh 

Protimonopolného úradu SR  

http://www.law.stanford.edu/codex-the-stanford-center-for-legal-informatics/computational-antitrust/
http://www.law.stanford.edu/codex-the-stanford-center-for-legal-informatics/computational-antitrust/
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html
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nájdete na webovom sídle úradu 

www.antimon.gov.sk/data/files/1186_plan-hlavnych-uloh-

pmu-sr-2021.pdf. 

 

 

- OLAF informoval o vyšetrovaniach v roku 2020 

týkajúcich sa možného zneužitia finančných 

prostriedkov EÚ na poľnohospodárstvo v SR 

 

PMÚ SR ako sieťový partner AFCOS v oblasti ochrany 

finančných záujmov EÚ a boja proti podvodom tiež 

prostredníctvom svojho webového sídla sprístupnil tlačovú 

správu, ktorú vydal Európsky úrad pre boj proti podvodom 

(OLAF) dňa 21. 1. 2021. 

 

 

 

 

OLAF prostredníctvom predmetnej  tlačovej správy 

informoval o troch vyšetrovaniach, ktoré ukončil minulý rok  

 

v súvislosti s možným zneužitím finančných prostriedkov EÚ 

na poľnohospodárstvo v SR.  

  

OLAF v tlačovej správe zároveň upozornil, že zistenia 

zahŕňajú nezrovnalosti v priamych platbách 

poľnohospodárom v SR vo výške viac ako 1 milión eur 

a systémové nedostatky vo vnútroštátnych postupoch 

overovania týchto platieb. Vyšetrovania sa týkali žiadostí 

niekoľkých spoločností o priame platby v období rokov 2013 

– 2019. 

  

Tlačovú správu OLAF-u môžete nájsť na webovom sídle 

www.ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/21-01-

2021/olaf-closes-cases-eu-agricultural-funds-slovakia_sk.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

EK uverejnila usmerňujúce vzory pre štátnu pomoc, 

aby pomohla členským štátom pri navrhovaní 

národných plánov podpory obnovy a odolnosti 

 

Európska komisia uverejnila dvanásť usmerňujúcich vzorov 

pre štátnu pomoc.  

 

Tieto usmerňujúce vzory sa vzťahujú na mnohé typy 

investičných projektov v súlade s „európskymi hlavnými 

iniciatívami“ stratégie udržateľného rastu na rok 2021, 

ktorú vypracovala EK.  

 

Ide o nasledujúce technické dokumenty na pomoc 

členským štátom pri navrhovaní ich národných plánov 

podpory obnovy a odolnosti v súlade s pravidlami štátnej 

pomoci EÚ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hlavná iniciatíva Usmerňujúci vzor  

NAŠTARTUJME 

energetická a vodíková infraštruktúra  

 

energia z obnoviteľných zdrojov 

vrátane výroby vodíka z 

obnoviteľných zdrojov  

 

infraštruktúra na generáciu a 

distribúciu diaľkového 

vykurovania/chladenia  

 

RENOVUJME 

 

energetická hospodárnosť budov  

 

DOBÍJAJME 

A DOTANKUJME 

elektrické nabíjacie stanice a 

vodíkové stanice pre cestné vozidlá  

 

nákup cestných vozidiel s nulovými a 

nízkymi emisiami 

 

NAŠE AKTIVITY 
ZAUJÍMAVOSTI Z EK A INÝCH SÚŤAŽNÝCH ORGÁNOV 
 

ZAUJÍMAVOSTI Z EK A INÝCH SÚŤAŽNÝCH ORGÁNOV 

http://www.antimon.gov.sk/data/files/1186_plan-hlavnych-uloh-pmu-sr-2021.pdf
http://www.antimon.gov.sk/data/files/1186_plan-hlavnych-uloh-pmu-sr-2021.pdf
https://www.olaf.vlada.gov.sk/siet-afcos/
http://www.ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/21-01-2021/olaf-closes-cases-eu-agricultural-funds-slovakia_sk
http://www.ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/21-01-2021/olaf-closes-cases-eu-agricultural-funds-slovakia_sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM:2020:0575:FIN
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_energy_and_hydrogen_infrastructure.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_renewable_power_generation.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_renewable_power_generation.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_renewable_power_generation.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_district_heating.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_district_heating.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_district_heating.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_energy_efficiency_in_buildings.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_electric_and_hydrogen_charging_stations.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_electric_and_hydrogen_charging_stations.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_premiums_acquisition_low_emission_vehicles.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_premiums_acquisition_low_emission_vehicles.pdf
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iné druhy nízkoemisnej dopravy  

 

PRIPOJME SA 

zavádzanie a využívanie pevných a 

mobilných sietí s veľmi vysokou 

kapacitou vrátane sietí 5G a 

optických sietí  

 

MODERNIZUJME 
digitalizácia verejnej správy vrátane 

zdravotnej starostlivosti  

 

ROZŠIRUJME SA 

inovačné procesory a polovodičové 

technológie  

 

digitalizácia spravodajských médií  

REKVALIFIKUJME 

A ZLEPŠUJME 

ZRUČNOSTI 

modernizácia vzdelávania a 

odbornej prípravy vrátane digitálnych 

zručností a príslušnej pripojiteľnosti  

 

 

 
Tieto vzory poskytujú usmernenia špecifické pre jednotlivé 

odvetvia v prípade týchto troch scenárov:  

 

- štátnu pomoc možno vylúčiť, a preto nie je potrebná 

predchádzajúca notifikácia Európskej komisii,  

- o štátnu pomoc by síce šlo, ale notifikácia nie je potrebná, 

pretože sa na ňu vzťahuje skupinová výnimka,  

- šlo by o štátnu pomoc a je potrebná notifikácia s odkazom 

na hlavné uplatniteľné pravidlá štátnej pomoci. 

 

Usmerňujúce vzory sa môžu a budú v prípade potreby 

aktualizovať, keď EK získa lepší prehľad o obsahu 

národných plánov obnovy členských štátov.  

 

Všetky usmerňujúce vzory sú uverejnené aj na webovom 

sídle koordinátora pomoci v anglickom jazyku na tomto 

odkaze. 

 

 

 

 

 

 

 

Francúzsky úrad sankcionoval kartel producentov 

sendvičov miliónovými pokutami 

 

Francúzsky úrad na ochranu hospodárskej súťaže v marci 

2021 rozhodol o tajnej kartelovej dohode troch významných 

producentov sendvičov v krajine.  

 

Podľa úradu spoločnosti Daunat, La Toque Angevine 

a Roland Monterrat počas obdobia rokov 2010 – 2016 

spoločne upravovali ich cenové ponuky na dodávky tohto 

občerstvenia. Vopred dohodnuté cenové ponuky následne 

predkladali do viacerých tendrov vyhlásených známymi 

maloobchodnými predajcami s potravinami. Ich vzájomné 

dohody sa týkali stanovenia objemov a cien sendvičov 

a zároveň rozdelenia trhov.  

 

Úrad uložil pokuty len dvom z uvedených spoločností, a to 

v celkovej výške takmer 24,6 mil. eur. Tretia zo spoločností 

získala úplnú imunitu od uloženia pokuty, lebo o protisúťažnej 

dohode informovala úrad ako prvá.   

 

Viac o prípade môžete nájsť aj na https://www.rte.ie/news/ 

newslens/2021/0324/1205851-french-sandwich-cartel/ alebo 

https://globalcompetitionreview.com/bid-rigging/france-

sanctions-sandwich-cartel a  tiež na https://www.just-

food.com/news/french-watchdog-issues-fines-after-ruling-on-

sandwich-cartel_id145436.aspx. 

 

 

Kórejský súťažný orgán uložil vyše 61 miliónovú 

pokutu za kolúzne správanie výrobcov autodielov  

 

Kórejský súťažný orgán uložil pokuty v celkovej výške vyše 

61 mil. eur štyrom spoločnostiam za kolúzne správanie  

súvisiace s procesmi predkladania ich cenových ponúk na 

dodávky dielov pre automobily značiek Hyundai a Kia. 

  

Pokuty uložil súťažný orgán v marci 2021 spoločnostiam 

Dongil, Hwaseung R&A, AIA a Yooill Rubber. V tomto prípade 

išlo o schému protisúťažných praktík, ktoré počas obdobia 

rokov 2007 – 2018 dotknuté štyri spoločnosti uplatňovali 

v súvislosti s 99 výzvami na predkladanie cenových ponúk. 

Jednotlivé súťaže boli zamerané na výber dodávateľa 

určitých tesnení používaných v automobiloch uvedených 

značiek, aby bránili prenikaniu vonkajšieho hluku a dažďovej 

vody do interiéru. Súťažný orgán im zároveň nariadil vykonať 

nápravu ich protisúťažného správania.  

      

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_low_emission_transport_modes.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_broadband_roll_out_and_demand_side_measures.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_broadband_roll_out_and_demand_side_measures.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_broadband_roll_out_and_demand_side_measures.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_broadband_roll_out_and_demand_side_measures.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_digitalisation_of_public_administration.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_digitalisation_of_public_administration.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_innovative_processors.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_innovative_processors.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_digitalisation_of_news_media.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_upgrading_education_and_training.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_upgrading_education_and_training.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_upgrading_education_and_training.pdf
http://www.statnapomoc.sk/?p=5650
http://www.statnapomoc.sk/?p=5650
https://www.rte.ie/news/newslens/2021/0324/1205851-french-sandwich-cartel/
https://www.rte.ie/news/newslens/2021/0324/1205851-french-sandwich-cartel/
https://www.rte.ie/news/newslens/2021/0324/1205851-french-sandwich-cartel/
https://globalcompetitionreview.com/bid-rigging/france-sanctions-sandwich-cartel
https://globalcompetitionreview.com/bid-rigging/france-sanctions-sandwich-cartel
https://www.just-food.com/news/french-watchdog-issues-fines-after-ruling-on-sandwich-cartel_id145436.aspx
https://www.just-food.com/news/french-watchdog-issues-fines-after-ruling-on-sandwich-cartel_id145436.aspx
https://www.just-food.com/news/french-watchdog-issues-fines-after-ruling-on-sandwich-cartel_id145436.aspx
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Štyri sankcionované spoločnosti ako uchádzači manipulovali 

procesy predkladania ponúk na dodávky autodielov  

kedykoľvek tieto dve významné kórejské automobilky vyvinuli 

nový model existujúceho vozidla. Vopred uzatvorené dohody 

sa vzťahovali na stanovené ceny predkladané v ponukách, 

vrátane cien za jednotku autodielu a poskytnutých zliav. Na 

základe ich dohôd dodávateľská spoločnosť mala naďalej 

zabezpečovať zákazku aj pre nový model automobilu  

a ostatní účastníci kartelovej dohody predkladali ponuky, len 

aby zabezpečili výsledok, ktorý si vopred želali.  

 

Viac podrobností o rozhodnutí si môžete prečítať na 

https://www.econotimes.com/s-korean-regulator-fines-4-

auto-parts-makers-82-billion-won-over-price-collusion-

1605072 alebo na  https://en.yna.co.kr/view/AEN202103 

24003900320, ako aj na https://globalcompetitionreview.   

com/big-data/korea-hits-auto-parts-cartel-big-fines. 

 

 

Turecký úrad odhalil zneužívanie dominantného 

postavenia v sektore zmrzliny 

 

Turecký súťažný úrad sa stal ďalším zo súťažných úradov, 

ktoré uložili pokutu spoločnosti Unilever v súvislosti s 

uplatňovaním doložiek o výhradnom predaji jej značiek 

zmrzlín Magnum, Cornetto, Carte d’Or alebo Algida 

maloobchodnými predajcami v krajine.  

 

Úrad v marci 2021 oznámil, že dcérskej spoločnosti Unilever 

v Turecku uložil pokutu vo výške takmer 51,6 mil. eur. Podľa  

úradu poskytovala zľavy maloobchodným prevádzkam 

s rozlohou do 100 m2, s ktorými sa dohodla o výhradnom 

uskladnení zmrzlín jej značky. Obmedzovala hospodársku 

súťaž v oblasti predaja zmrzliny tým, že od maloobchodných 

predajcov súčasne vyžadovala, aby neukladali výrobky  

konkurenčných spoločností do mraziacich boxov, ktoré im 

poskytla. 

 

Na základe rozhodnutia úradu spoločnosť musí do 60 dní 

upraviť jej zmluvy s distribútormi zmrzlín a  umožniť 

maloobchodným predajcom využiť až 30 % priestoru 

v mraziacich boxoch od spoločnosti na uskladnenie 

konkurenčných značiek zmrzlín. 

 

Ďalšie informácie o rozhodnutí môžete nájsť aj na 

https://www.competitionpolicyinternational.com/turkeys-

antitrust-regulator-fines-unilever-over-abuse-of-power/, ako  

aj na https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-

watchdog-fines-unilever-61m-over-competition-abuse alebo 

https://globalcompetitionreview.com/exclusivity-

clauses/unilever-fined-eu51-million-freezing-out-competition-

in-turkey. 
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