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Milé čitateľky a milí čitatelia, 

prinášame Vám tretie tohtoročné vydanie nášho 

newslettra, v ktorom sa dozviete o významných 

výsledkoch činnosti úradu počas augusta 

a septembra. 

 

Vydali sme viacero rozhodnutí týkajúcich sa 

protisúťažných dohôd a koncentrácií, viedli sme 

niekoľko školení a pripomienkovali návrhy 

zákonov, iných právnych dokumentov. 

 

Súčasne pripravujeme konferenciu o aktuálnych 

trendoch v hospodárskej súťaži. 

 

Omnoho viac aktualít si o nás a zahraničných 

súťažných inštitúciách môžete prečítať na 

nasledujúcich stranách.  
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 V prípade, že máte záujem o zmenu Vašej registrácie 
alebo prihlásenie sa, kontaktujte nás 
na antimon@antimon.gov.sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

 
 
 
Viac o konferencii uverejňujeme na  
http://www.antimon.gov.sk/konferencia-aktualne-
trendy-v-oblasti-hospodarskej-sutaze/.  
 
 
Radi Vás privítame. 
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V priebehu mesiacov august a  september 2017 odbor 

koncentrácií Protimonopolného úradu SR informoval o začatí 

piatich správnych konaní vo veci posúdenia 

koncentrácie. Pritom boli schválené nasledujúce 

koncentrácie: 

- koncentrácia spočívajúca vo vytvorení spoločného 

podniku SP PDG: Pro Diagnostic Group, a.s., 

(Bratislava), 

 

- koncentrácia spočívajúca v zlúčení obchodných aktivít 

podnikateľov YIT Oyj (Fínsko) a Lemminkäinen Oyj 

(Fínsko) a 

 

- koncentrácia spočívajúca v získaní nepriamej výlučnej 

kontroly podnikateľa KYOCERA CORPORATION  

(Japonsko) nad časťou skupiny TT Electronics, t. j. nad 

podnikateľmi tvoriacimi divíziu tejto skupiny, ktorá sa 

zameriava najmä na vývoj a výrobu snímacích 

a kontrolných riešení v automobilovom priemysle 

- koncentrácia spočívajúca v získaní spoločnej kontroly 

podnikateľa GFP Limited (Normanské ostrovy) 

a podnikateľa HP Invest, a.s., (Česká republika) nad 

podnikateľom HP TRONIC-prodejny elektro, 

a.s., (Česká republika) a tým nepriamo aj nad 

podnikateľom DATART INTERNATIONAL, a.s., (Česká 

republika). 

 

Z prípadov vyberáme nasledujúce: 

 

 

PMÚ SR schválil vstup skupiny Ribera Salud, S.A.,                 

do spoločnosti Pro Diagnostic Group, a.s. 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor 

koncentrácií, schválil dňa 26. 7. 2017 koncentráciu 

spočívajúcu vo vytvorení spoločného podniku SP PDG: 

Pro Diagnostic Group, a.s., Bratislava (ďalej len „PDG“), do 

ktorého bude začlenený podnikateľ NEPHROS, 

s.r.o.,  Považská Bystrica (ďalej len „NEPHROS“) a nad 

ktorým spoločnú kontrolu získavajú podnikatelia Ribera 

Salud, S.A.,  Valencia, Španielske kráľovstvo (ďalej len 

„Ribera Salud“) a  Pro Partners Holding, a.s.,  Bratislava 

(ďalej len „PPH“). 

  

Pred koncentráciou bol podnikateľ PDG spoločne 

kontrolovaný podnikateľom PPH a ďalším podnikateľom. 

  

Podnikateľ Ribera Salud zastrešuje spoločnosti poskytujúce 

ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť (všeobecnú aj 

špecializovanú), pričom zameriava sa na integrované 

riadenie zdravotných a sociálnych služieb a vývoj nových 

modelov zdravotnej starostlivosti, hlavne prostredníctvom 

rozvoja verejno-súkromných partnerstiev. Podnikateľ Ribera 

Salud ani skupina jeho spoločností nevykonávajú žiadne 

podnikateľské aktivity na území Slovenskej republiky. 

  

Podnikateľ PPH je investičnou holdingovou spoločnosťou 

a materskou spoločnosťou skupiny Pro Partners 

zastrešujúcou dcérske spoločnosti, prostredníctvom ktorých 

pôsobí v regióne strednej a východnej Európy, a to najmä 

v sektore private equity, nehnuteľností a financií. 

  

Podnikateľ PDG ako cieľová spoločnosť zastrešuje skupinu 

spoločností poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v oblasti 

rádiológie a nukleárnej medicíny (magnetická rezonancia, 

PET/CT, röntgen, ultrasonografia) v neštátnych 

zdravotníckych zariadeniach. V Slovenskej republike 

poskytuje tieto služby prostredníctvom nasledujúcich 

spoločností: 

- Dr. MAGNET, s.r.o., (prevádzkuje dve pracoviská 

magnetickej rezonancie v Bratislave: Kramáre 

a Ružinov, v spolupráci so spoločnosťou BIONT, 

a.s., aj projekt PET/CT centrum), 

- Medicína Nové Zámky, spol. s r.o., (prevádzkuje dve 

pracoviská magnetickej rezonancie: v Nových 

Zámkoch a v Leviciach), 

- MR Žilina, s.r.o., (prevádzkuje pracovisko 

magnetickej rezonancie v Žiline),  

- MR Poprad, s.r.o., (prevádzkuje pracovisko 

magnetickej rezonancie v Poprade), 

- Pro Magnet, spol. s r.o., (prevádzkuje dve pracoviská 

magnetickej rezonancie: v Prešove a v Košiciach), 

- Pro RTG, s.r.o., (prevádzkuje pracovisko Mýtna 

v Bratislave zamerané na oblasť rádiológie – 

poskytuje vyšetrenia CT, USG a röntgen).   

Podnikateľ NEPHROS nevykonáva žiadnu podnikateľskú 

činnosť, nevykonáva ani kontrolu nad inými spoločnosťami 

a ani nedrží minoritné podiely v iných spoločnostiach. 

  

Na základe informácií uvádzaných v oznámení, najmä 

zohľadnením toho, že na území Slovenskej republiky skupina  
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Ribera Salud nepôsobí priamo a ani nepriamo a že 

podnikateľ NEPHROS nevykonáva žiadnu podnikateľskú 

činnosť, úrad zistil, že predmetnou koncentráciou 

nedochádza k negatívnym horizontálnym a ani k negatívnym 

ne-horizontálnym účinkom na podmienky hospodárskej 

súťaže, pričom neboli identifikované žiadne kooperatívne 

účinky vytvorenia SP PDG. 

  

Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií 

dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia 

značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu,  

najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia 

dominantného postavenia. 

  

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 8. 2017.  

 

PMÚ SR schválil koncentráciu DATART a hej.sk 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor 

koncentrácií, schválil dňa 13. 9. 2017 koncentráciu 

spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly podnikateľa GFP 

Limited, Normanské ostrovy (ďalej len „GFP“) 

a podnikateľa HP Invest, a.s., Česká republika (ďalej len 

„HPI“) nad podnikateľom HP TRONIC-prodejny elektro, 

a.s., Česká republika (ďalej len „HPT“) a tým nepriamo aj nad 

podnikateľom DATART INTERNATIONAL, a.s., Česká 

republika (ďalej len „DATART“). 

  

Podnikateľ GFP je generálnym partnerom fondu Genesis 

Private Equity Fund III L. P., Normanské ostrovy („GPEF III“), 

ktorý sa špecializuje na rastový kapitál, financovanie akvizícií 

a financovanie skupovania podielov v malých a stredných 

podnikoch. Pritom drží podiely v spoločnostiach pôsobiacich 

v oblasti výskumu a vývoja pre farmaceutické firmy, v oblasti 

mediálnych služieb, reklamy a promo aktivít a v oblasti 

merchandisingu a mystery shoppingu. Pri posúdení dopadov 

predmetnej koncentrácie úrad prihliadal aj na aktivity fondu 

GPEF II, ktorého portfóliové spoločnosti pôsobia v oblasti 

dodávok telekomunikačných technológií, v oblasti 

poskytovania servisu v stravovaní a v oblasti vývoja 

showroomov a interiérov. 

  

Podnikateľ HPI stojí na čele ekonomickej skupiny HP Invest. 

Spoločnosti zo skupiny HP Invest pôsobia v oblasti predaja 

elektroniky (najmä domácich spotrebičov, spotrebnej 

elektroniky, ale aj počítačov a mobilných telefónov) 

v krajinách V4. 

  

Podnikateľ HPT je pred koncentráciou výlučne kontrolovaný 

spoločnosťou HPI. Na území Slovenskej republiky pôsobí 

prostredníctvom spoločnosti ELEKTROSPED, a. s., 

Bratislava, ktorá sa zameriava na maloobchodný predaj 

spotrebného tovaru z oblasti spotrebnej elektroniky, 

domácich spotrebičov a prístrojov, fototechniky a výpočtovej 

techniky prostredníctvom e-shopu hej.sk (pred spojením 

s hej.sk aj prostredníctvom e-shopu obchodny-dom.sk). 

Skupina HPI pôsobí na území Slovenskej republiky aj ako 

veľkoobchodný dodávateľ prostredníctvom spoločnosti HP 

TRONIC Zlín, spol. s r.o., ktorá nepriamo kontroluje 

spoločnosť ETA - Slovakia, spol. s r.o., Bratislava. Tá pôsobí 

na území Slovenskej republiky ako zástupca značky ETA aj 

značiek GoGEN, Goddess, Gallet, JVC, Huyndai a Valera. 

 

Podnikateľ DATART pôsobí v oblasti maloobchodného 

predaja elektroniky prostredníctvom kamenných predajní 

a internetu. Na území Slovenskej republiky pôsobí 

prostredníctvom DATART INTERNATIONAL, a.s., - 

organizačná zložka, Bratislava, ktorá prevádzkuje 12 

kamenných predajní a e-shop www.datart.sk. 

 

Predmetná koncentrácia pozostáva z dvoch vzájomne 

prepojených a podmienených transakcií. Prvá transakcia 

spočíva v zmene kontroly nad spoločnosťou DATART, a to zo 

spoločnej kontroly na výlučnú kontrolu podnikateľa HPT nad 

spoločnosťou DATART. Súčasne dôjde k druhej transakcii, 

ktorá spočíva v nepriamom nadobudnutí podielu 

v podnikateľovi HPT podnikateľom GFP. Predmetným 

prevodom akcií dôjde k vzniku spoločnej kontroly HPI a GFP 

nad podnikateľom HPT a tým nepriamo aj nad podnikateľom 

DATART. 

  

Aktivity účastníkov koncentrácie sa prekrývajú v oblasti 

maloobchodného predaja elektroniky, pričom k prekrytiu 

dochádza medzi aktivitami podnikateľa HPT prostredníctvom 

hej.sk a podnikateľa DATART. Úrad preskúmal dané 

horizontálne prekrytie aktivít vo viacerých alternatívach 

vymedzených relevantných trhov (napr. v členení podľa 

tovarových skupín, v členení podľa spôsobu predaja) a 

vychádzajúc zo zistených skutočností skonštatoval, že 

predmetná koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy, a to 

v prípade ktorejkoľvek z alternatív vymedzenia relevantného 

trhu. 

  

Úrad tiež posudzoval dopady koncentrácie v súvislosti 

s vertikálnym vzťahom veľkoobchodu a maloobchodu 

v oblasti predaja elektroniky. Vychádzajúc z predložených 

podkladov a informácií a vzhľadom na rozsah  
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veľkoobchodnej činnosti ekonomickej skupiny podnikateľa 

HPI na území Slovenskej republiky, úrad neidentifikoval 

súťažné obavy vyplývajúce z takéhoto vertikálneho 

prepojenia. 

  

Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií 

dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia 

značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, 

najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia 

dominantného postavenia. 

  

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 9. 2017.  

 

 

Vyjadrenie PMÚ SR k medializovaným informáciám 

o neohlásenej inšpekcii 

V auguste vydal úrad svoje stanovisko k nepravdivým 

informáciám, ktoré boli zverejnené na webovom sídle 

Biztweetu http://biztweet.eu/article/2820-o-babisove-

pekarne-sa-zaujima-brusel v článku nazvanom „O Babišove 

pekárne sa zaujíma Brusel“ a na webovom sídle denníka 

SME https://ekonomika.sme.sk/c/20626727/brusel-sa-

zaujima-o-babisovo-tajne-ovladnutie-pekarni.html v článku 

nazvanom „Babišovo tajné ovládnutie slovenských pekární 

rieši aj Únia“. 

  

Úrad preto uviedol nasledujúce pravdivé skutočnosti: 

- Inšpekcii úradu vykonanej u podnikateľov v oblasti 

výroby a predaja pekárenských výrobkov a o ktorej 

informoval prostredníctvom svojej tlačovej správy 

(dostupnej na  

http://www.antimon.gov.sk/koncentracie-pmu-

vykonal-neohlasenu-inspekciu-u-podnikatelov-v-

oblasti-vyroby-a-predaja-pekarenskych-vyrobkov/) 

nepredchádzala požiadavka zo strany Európskej 

komisie ani komunikácia s ňou v súvislosti 

s daným prípadom. 

- Zároveň úrad potvrdil, že, vzhľadom na to, že 

prípad je v štádiu prešetrovania, naďalej 

nezverejňuje identitu subjektov, ktorých sa 

inšpekcia dotkla, čo je bežnou praxou aj 

zahraničných súťažných autorít. 

 

 

 

 

 

 

 

KARTELY: PMÚ SR uložil pokuty v oblasti leteckého 

meračského snímkovania a produktov leteckej 

fotogrametrie 

 

Odbor kartelov Protimonopolného úradu SR vydal dňa                             

23. 8. 2017 rozhodnutie, ktorým dvom podnikateľom 

pôsobiacim na trhu výroby, distribúcie a predaja tovarov 

a služieb v oblasti leteckého meračského snímkovania 

a produktov leteckej fotogrametrie uložil pokuty v celkovej 

výške 128 653 eur. 

  

Zo zistení úradu vyplýva, že podnikatelia v rokoch 2005 až 

2013  koordinovali   svoje    aktivity    na    relevantnom   trhu  

v súvislosti s určením cien a iných obchodných podmienok 

výroby, distribúcie a predaja produktov, ako aj v súvislosti 

s    rozdelením    trhu,   a   to   na   účely   výroby   produktov  

fotogrametrie a ich následnej distribúcie. 

  

Podnikatelia sa v tomto období taktiež dohadovali na 

spoločnom postupe voči zákazníkom v priebehu 

verejných obstarávaní a obchodných verejných súťaží, či  

iných obdobných súťaží. V dôsledku takéhoto konania 

podnikateľov boli poškodení ich zákazníci, ktorými boli aj 

viaceré subjekty z verejného sektora. 

  

Zo získaných podkladov a informácií vyplynulo, že 

podnikatelia navzájom komunikovali, vymieňali si 

informácie, a tak svoj postup na trhu koordinovali. 

Účelom tejto koordinácie bolo, aby jednotlivé zákazky získal 

vopred určený podnikateľ, spravidla v nadväznosti na 

rozdelenie zákazníkov medzi podnikateľov a aby zhodným 

zákazníkom, resp. v súvislosti so zhodnými projektmi 

predložili obaja podnikatelia rovnaké alebo aspoň podobné 

cenové ponuky. 

  

Konanie podnikateľov bolo vyhodnotené úradom ako dohoda 

obmedzujúca súťaž podľa § 4 zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže a čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie. 

  

Zároveň úrad za uvedené konanie uložil podnikateľom zákaz 

účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov od 

právoplatnosti konečného rozhodnutia. 

  

Rozhodnutie úradu nie je právoplatné.  
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Proti tomuto prvostupňovému rozhodnutiu účastníci 

konania podali rozklady a tak konanie bolo odborom 

kartelov postúpené na druhostupňové konanie. 

 

 

  

 

 

 

Rada úradu vydala rozhodnutie o dohodách týkajúcich 

sa predaja osobných motorových vozidiel značky 

Škoda 

 

Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej 

len „Rada úradu“) vydala dňa 25. 8. 2017 rozhodnutie, ktorým 

zmenila prvostupňové rozhodnutie Protimonopolného úradu 

Slovenskej republiky, odboru kartelov, zo dňa 11. 9. 2015. 
  

Rada úradu znížila výšky pokút, ktoré prvostupňový orgán 

uložil jednotlivým podnikateľom za účasť na dohodách v 

procese verejného obstarávania alebo verejnej 

obchodnej súťaže, ktoré mali za cieľ obmedzenie 

hospodárskej súťaže na trhu predaja nových osobných 

motorových vozidiel značky Škoda na území Slovenskej 

republiky.  

 

Toto protisúťažné konanie sa dialo prostredníctvom priameho 

alebo nepriameho určenia cien tovaru, rozdelenia trhu a 

koluzívneho správania sa, v dôsledku čoho podnikatelia 

koordinovali svoje správanie v procese verejného 

obstarávania a verejnej obchodnej súťaže. 

  

Rada úradu svojim rozhodnutím uložila podnikateľom 

nasledujúce sankcie: 

- podnikateľovi DANUBIASERVICE, a.s., pokutu vo 

výške 43 893 eur, 

- podnikateľovi BOAT, a.s., pokutu vo výške 23 009 

eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu 

jedného roka od právoplatnosti konečného 

rozhodnutia, 

- podnikateľovi Autoprofit, s.r.o., pokutu vo výške 

25 228 eur, 

- podnikateľovi Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s 

r.o., pokutu vo výške 60 599 eur, 

- podnikateľovi ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o., 

pokutu vo výške 51 719 eur, 

- podnikateľovi Todos Bratislava, s.r.o., pokutu vo 

výške 6 117 eur, 

 

 

- podnikateľovi IMPA Bratislava, a.s., pokutu vo výške 

108 660 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

na dobu troch rokov od právoplatnosti konečného 

rozhodnutia. 

Trom z pokutovaných účastníkov konania bola výška pokuty 

znížená na základe uplatnenia programu zhovievavosti 

(leniency) a súčasne všetkým účastníkom konania s 

výnimkou spoločnosti IMPA Bratislava, a.s, bola výška pokuty 

znížená na základe úspešného procesu urovnania, 

v rámci ktorého títo podnikatelia priznali svoju účasť na 

porušení tak, ako bolo zistené správnymi orgánmi v rámci 

správneho konania. 

  

V prípade dvoch zo šestnástich dohôd posudzovaných 

prvostupňovým orgánom došlo k zastaveniu konania podľa § 

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

pretože dôvod na konanie odpadol. 

  

Správnosť zvyšnej časti prvostupňového rozhodnutia Rada 

úradu potvrdila. 

  

Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 

12. 9. 2017. 

 

 

Rada úradu potvrdila rozhodnutie o účasti spoločnosti 

Siemens Aktiengesellschaft Österreich na dohode 

obmedzujúcej súťaž 

 

Rada úradu na základe rozsudku Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky (č.k. 5Sžhpu/1/2014 zo dňa 28. 4. 2016) 

v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Bratislave (č.k. 1S 

182/2009-453 zo dňa 6. 8. 2014) opätovne rozhodovala o 

účasti spoločnosti Siemens Aktiengesellschaft Österreich 

(Viedeň, Rakúsko) na dohode obmedzujúcej súťaž a dňa                    

15. 6. 2017 vydala rozhodnutie č. 190/2017/ODK-

2017/KH/R/2/017, ktorým potvrdila správnosť 

prvostupňového rozhodnutia PMÚ SR. 

  

Spoločnosť Siemens Aktiengesellschaft Österreich sa podľa 

ustanovenia § 4 ods. 1 v spojení § 4 ods. 3 písm. a), b), c) a f) 

zákona o ochrane hospodárskej súťaže dopustila porušenia 

zákona svojou účasťou na dohode obmedzujúcej súťaž.  

 

Jej účastníci navzájom koordinovali svoje správanie na 

relevantnom trhu výroby a predaja zapuzdrených, 

plynom izolovaných spínacích zariadení (GIS) pre 

aplikácie 72 kV a vyššie na území Slovenskej republiky,  

DRUHOSTUPŇOVÉ KONANIA 
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a to určovaním cien, rozdelením trhu, udržiavaním stabilnej 

úrovne trhových podielov na základe vopred odsúhlasených 

kvót, vzájomným obmedzovaním sa pri uzatváraní licenčných 

zmlúv s tretími osobami a koluzívnym správaním v procese 

verejného obstarávania. 

  

Rada úradu považovala úradom uloženú pokutu za 

neprimeranú spáchanému porušeniu ustanovenia zákona 

o ochrane hospodárskej súťaže a preto zmenila výšku 

pokuty uloženej spoločnosti na 132 770 eur. 

  

Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 

17. 7. 2017. 

 

 

 

 
 

 Odbor štátnej pomoci Protimonopolného úradu 

Slovenskej republiky v období mesiacov august – 

september 2017 vydal a na webovom sídle 

www.statnapomoc.sk uverejnil nové dokumenty, ktoré 

majú slúžiť najmä ako pomôcky pre poskytovateľov a 

príjemcov štátnej alebo minimálnej pomoci: 

 

o Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc 

podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z                   

18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de 

minimis v sektore poľnohospodárstva (september 

2017), 

o Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie 

regionálneho príspevku podľa pravidiel pre štátnu a 

minimálnu pomoc (september 2017), 

o Informačný systém pre evidenciu a monitorovanie 

pomoci (IS SEMP) – manuál používateľa štátna 

pomoc a minimálna pomoc (august 2017). 

 

 

 Na webovom sídle www.statnapomoc.sk sa nachádza 

nový priečinok s názvom Samospráva, ktorý obsahuje: 

o metodické usmernenia koordinátora pomoci pre 

samosprávu,  

o metodické usmernenia Európskej komisie pre 

samosprávu.  

 

V uvedenom priečinku je tiež uverejnený dotazník 

týkajúci sa poskytovania informácií pre samosprávu 

v oblasti dodržiavania pravidiel EÚ pre štátnu pomoc  

 

a zákona o štátnej pomoc. Cieľom dotazníka je 

predovšetkým zlepšenie poskytovania informácií 

koordinátorom pomoci pre samosprávy, a to najmä 

zlepšenie prehľadnosti, resp. štruktúry, obsahu a rozsahu 

poskytovaných informácií. 

 

Nový priečinok „Samospráva“ je možné nájsť na 

webovom sídle štátnej pomoci 

http://www.statnapomoc.sk/?cat=9.  

 
 
 

 Od 1. 10. 2017 platí nová základná sadzba pre 

stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby vo výške 

-0,15 %.  

Referenčné a diskontné sadzby sa používajú namiesto 

trhových sadzieb a na meranie ekvivalentu grantu pomoci 

najmä vtedy, keď sa 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 uvedené na webovom 

sídle štátnej pomoci www.statnapomoc.sk/?p=3307. 

 

 

 

V danom období nadobudli platnosť a účinnosť 3 schémy 

štátnej pomoci a 3 dodatky k už platným a účinným schémam 

štátnej pomoci: 

 Schéma štátnej pomoci na podporu využívania 

obnoviteľných zdrojov energie (SA.48968), 

 Schéma štátnej pomoci na opatrenia energetickej 

efektívnosti v podnikoch  (SA.49110), 

 Schéma štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej 

kombinovanej výroby elektriny a tepla  (SA.49111), 

 Schéma štátnej pomoci pre modernizáciu 

infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich 

akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia 

ich produktivity a efektívnosti v znení dodatku č. 1 

(ŠP SVHZ – 1/2017), 

 
 
 

ŠTÁTNA POMOC 
 

ŠTÁTNA POMOC 
 

ŠTÁTNA POMOC 
 

ŠTÁTNA POMOC 

Nové schémy štátnej 
a minimálnej pomoci 

Nové schémy štátnej pomoci 
 

Nové schémy štátnej 
a minimálnej pomoci 

Nové schémy štátnej pomoci 

http://www.statnapomoc.sk/
http://www.statnapomoc.sk/?p=1643
http://www.statnapomoc.sk/?p=1643
http://www.statnapomoc.sk/?p=1643
http://www.statnapomoc.sk/?p=1643
http://www.statnapomoc.sk/?p=1643
http://www.statnapomoc.sk/?p=1643
http://www.statnapomoc.sk/?p=1643
http://www.statnapomoc.sk/?p=1643
http://www.statnapomoc.sk/?page_id=1567
http://www.statnapomoc.sk/?page_id=1567
http://www.statnapomoc.sk/?page_id=1567
file:///C:/Users/vizikova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NHPB12KA/www.statnapomoc.sk
http://www.statnapomoc.sk/?cat=9
http://www.statnapomoc.sk/?p=3307
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 Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a 

technologického transferu v znení dodatku č. 3 

(SA.48984), 

 Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na 

podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) 

v znení dodatku č. 1(SA.49175). 

 
Bližšie informácie sú dostupné na webovom sídle štátnej 

pomoci www.statnapomoc.sk/?cat=10. 

 

 

Platnosť a účinnosť nadobudlo 5 schém minimálnej pomoci: 

 Pilotná schéma podpory projektov experimentálneho 

vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a 

miest v Slovenskej republike (schéma pomoci de 

minimis) (DM-3/2017), 

 Schéma na podporu startupov (2017 – 2020) 

(schéma pomoci de minimis) (DM-5/2017), 

 Schéma na podporu rodinného podnikania (2017 – 

2020) (schéma pomoci de minimis) (DM-7/2017), 

 Schéma na podporu malého a stredného podnikania 

(DM-8/2017), 

 Schéma na podporu zvyšovania inovačnej 

výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov 

(DM-10/2017). 

 
Bližšie informácie sú dostupné na webovom sídle štátnej 

pomoci www.statnapomoc.sk/?cat=11. 

 
 
 
  
 
V záujme zvyšovania povedomia o pravidlách štátnej pomoci 

a minimálnej pomoci odbor štátnej pomoci zorganizoval 

školenia pre poskytovateľov pomoci. 

 

 Školenia k Informačnému systému pre evidenciu 

a monitorovanie pomoci (IS SEMP)  

 

Školenia sa uskutočnili dňa 14. 9. 2017 (pre BSK, SARIO, 

SBA) a dňa 20. 9. 2017 (pre IA MPSVR SR, MPSVR SR, 

BSK a Environmentálny fond). 

 

Školenia boli zamerané na praktickú ukážku práce v IS 

SEMP-e, a to najmä tomu, ako zaznamenávať žiadosti 

o schému alebo ad hoc pomoc (štátna pomoc 

a minimálna pomoc), ako aj jednotlivé prípady minimálnej 

pomoci a štátnej pomoci. Predmetom školení bola tvorba  

 

reportov (zostáv), najmä na overenie stropu minimálnej 

pomoci za aktuálny fiškálny rok a dva predchádzajúce 

fiškálne roky. Zástupcovia poskytovateľa pomoci, resp. 

vykonávateľa schémy sa pýtali na spôsob vykonávania 

opráv v IS SEMP-e v už schválených prípadoch 

minimálnej pomoci a štátnej pomoci, ako aj na spôsob 

zaznamenávania nových príjemcov pomoci. 
 

 

 

 

 

 

PMÚ SR spracoval podnet týkajúci sa podmienok v 

oblasti elektroenergetiky 

 

PMÚ SR dostal podnet týkajúci sa niektorých podmienok v 

oblasti elektroenergetiky. Oboznámil sa s namietanými 

podmienkami na trhu a so zistenými skutočnosťami sa 

v rámci súťažnej advokácie predseda úradu obrátil na 

ministra hospodárstva Slovenskej republiky a predsedu 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. 

  

V zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 

24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie 

vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie 

vnútorného trhu s plynom (ďalej len „Pravidlá trhu“), bol 

vytvorený inštitút Rámcovej distribučnej zmluvy. Rámcová 

distribučná zmluva znamená, že dodávateľ elektriny má 

s prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy 

uzatvorenú jednu zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy 

a distribúcii elektriny, avšak reálne je predmetom distribúcia 

elektriny do všetkých odberných miest. 

  

Podľa Pravidiel trhu dodávatelia energie sú 

prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy zaradení 

do jednotlivých kreditných skupín a podľa zaradenia do 

jednotlivých skupín platia regionálnym prevádzkovateľom 

distribučných sústav zálohy na distribučné poplatky v rôznej 

výške. Vzhľadom na nastavenie Rámcovej distribučnej 

zmluvy, ak je jedno odberné miesto v omeškaní viac ako 

3 dni, dodávateľ energií bude so všetkými odbernými 

miestami zaradený do nižšej kreditnej skupiny (ak nepríde 

k skoršiemu uhradeniu záväzkov dodávateľom). Čím je 

kreditná skupina nižšia, tým sú platobné podmienky horšie. 

To znamená, že ak dodávateľovi energie nezaplatí jedna 

fyzická osoba a dodávateľ neuhradí poplatky (ktoré mu ešte 

neboli uhradené fyzickou osobou) za toto odberné miesto 

distribučnej spoločnosti, bude tento dodávateľ preradený do 

kreditnej skupiny s horšími podmienkami, ktoré sa však už  

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 
SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 
 

Medzirezortné 
pripomienkové 
konaniaSÚŤAŽNÁ 
ADVOKÁCIA 
 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 

Školiace aktivity 
 

ĎALŠIE AKTUALITY  

http://www.statnapomoc.sk/?cat=10
http://www.statnapomoc.sk/?cat=11
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pre tohto dodávateľa budú vzťahovať aj na všetkých 

ostatných odberateľov, ktorí riadne platia za dodanú elektrinu. 

  

Ďalšou z podmienok vyplývajúcich z Rámcovej distribučnej 

zmluvy  je, že ak dodávateľ elektriny je opakovane 

v omeškaní so zaplatením platby za distribúciu elektriny 

a  prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy ju 

neuhradí ani v dodatočnej lehote 7 dní, dodávateľovi elektriny 

hrozí ukončenie podnikania v tejto oblasti - aktiváciou režimu 

dodávky poslednej inštancie. Teda samotní dodávatelia 

elektriny musia za neplatičov uhrádzať platby v čase 

splatnosti a v prípade včasného neodoslania platieb im hrozia 

sankcie až strata spôsobilosti dodávať elektrinu koncovým 

odberateľom (tak, ako je uvedené vyššie), ktorí riadne platia 

za dodanú elektrinu. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že 

možnosť finančnej kompenzácie, resp. odpojenia 

dodávateľom elektriny vo vzťahu k neplatičom v segmente 

domácnosť a malý podnik je obmedzená, resp. časovo 

náročnejšia. 

  

Obdobne je nastavená aj Zmluva o zúčtovaní odchýlky, ktorá 

sa uzatvára medzi OKTE, a.s., a dodávateľmi elektriny. 

Prevádzkový poriadok spoločnosti OKTE, a.s., schválený 

Úradom pre reguláciu sieťových odvetví stanovuje povinnosť 

hodnotenia kreditného rizika dodávateľa elektriny. 

Dodávatelia elektriny majú v zmysle uvedeného povinnosť 

zložiť adekvátnu zálohu a platiť zálohové platby vo výške 80, 

resp. 100 % týchto platieb. Spoločnosť OKTE, a.s., je 

oprávnená čerpať prostriedky z poskytnutej finančnej 

zábezpeky v prípade vzniku omeškania subjektu zúčtovania 

s úhradou akýchkoľvek splatných záväzkov vyplývajúcich zo 

Zmluvy o zúčtovaní odchýlky. Neposkytnutie finančnej 

zábezpeky, prípadne nedoplnenie finančnej zábezpeky na 

požadovanú úroveň po čerpaní prostriedkov z finančnej 

záruky sa považuje za podstatné porušenie zmluvy 

oprávňujúce OKTE, a.s., odstúpiť od Zmluvy o zúčtovaní 

odchýlky. Ide teda o hrozbu ukončenia Zmluvy o zúčtovaní 

odchýlky zo strany OKTE, a.s., pre omeškanie čo i len 

jedného odberného miesta, v spojení s hrozbou aktivácie 

inštitútu dodávky poslednej inštancie. 

  

Všetky uvádzané podmienky sa javia ako prísne, pričom 

vytvárajú zabezpečovacie a sankčné nástroje, ktoré 

minimalizujú hrozbu vzniku omeškania s úhradou záväzkov 

dodávateľov  elektriny.   Ak  i  len  jedno odberné  miesto je 

opakovane v omeškaní s platbami, celé finančné riziko 

znáša dodávateľ elektrickej energie. Zároveň hrozí, že 

odberné miesta predmetného dodávateľa prepadnú 

v rámci dodávky poslednej inštancie určenému  

 

 

dodávateľovi poslednej inštancie, a teda predmetný 

dodávateľ skončí s podnikateľskou činnosťou v rámci 

dodávok elektrickej energie. 

  

Navyše dodávatelia elektriny vyberajú od odberateľov 

elektriny poplatky, ktoré ďalej posielajú prevádzkovateľom 

distribučných sústav a OKTE, a.s., pričom za tieto inkasné 

činnosti nemajú nárok na žiadnu odplatu. Avšak OKTE, a.s., 

ktorý fakturované platby následne prerozdeľuje, má za túto 

službu nárok na primeraný zisk. V tejto súvislosti je na 

zváženie, či je primerané získavať finančnú kompenzáciu za 

prerozdeľovanie vybratých finančných prostriedkov a teda, či 

principiálne rovnaká činnosť by mala byť upravená rovnako. 

  

Súťažné prostredie na maloobchodnom trhu s elektrinou je aj 

po rokoch od liberalizácie slabo rozvinuté. Zistené skutočnosti 

naznačujú, že niektoré z bariér trhu môžu mať 

legislatívno/systémový charakter nastavený v minulosti. 

V tomto prípade by odstránenie prísnych podmienok voči 

obchodníkom s elektrinou napomohlo konkurencii 

v elektroenergetike na území Slovenskej republiky. 

Vzhľadom na uvedené úrad, v záujme rozvoja efektívneho 

konkurenčného prostredia, navrhuje prehodnotiť 

rovnomernejšie rozdelenie kreditného rizika medzi všetkých 

účastníkov trhu s elektrinou. 

  

Zároveň úrad upozorňuje na prerokovanie materiálu č. 

LP/2017/592 k Návrhu smernice Európskeho parlamentu 

a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou. 

Jedným z cieľov Európskej komisie je aj ukončenie cenovej 

regulácie na maloobchodnom trhu v oblasti dodávky 

elektriny. Ak by iniciatíva Európskej komisie bola úspešná, 

regulácia maloobchodného trhu s elektrinou v Slovenskej 

republike by musela byť do roku 2020 ukončená. V takej 

situácii budú kľúčovú úlohu zohrávať práve náklady 

účastníkov trhu, ktoré sú ovplyvňované aj 

legislatívnym/systémovým nastavením a požiadavkami 

v konkrétnych podmienkach Slovenskej republiky. Z tohto 

hľadiska si táto oblasť zaslúži náležitú pozornosť, aby po 

prípadnom ukončení cenovej regulácie mohli koncoví 

zákazníci profitovať nielen z intenzívnej hospodárskej súťaže, 

ale aj zo súťaže, ktorá nebude zaťažená nedôvodnými 

nákladmi a povedie k čo najnižšej možnej cene pre 

spotrebiteľa. Uvedené platí aj v súčasnosti, bez ohľadu na 

existenciu cenovej regulácie. 
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Odstrániť potenciálne prekážky v efektívnej aplikácii 

súťažných pravidiel sa úrad snažil aj v mesiacoch august 

a september prostredníctvom pripomienok k niekoľkým 

návrhom zákonov a iných právnych dokumentov. 

 

V rámci medzirezortného pripomienkového konania zaslal 

úrad zásadné pripomienky k nasledujúcim návrhom 

materiálov. 

 

 

K materiálu Návrh Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky na určenie príslušného 

ministerstva podľa zákona č. 409/2011 Z. z. 

o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej 

záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

K vyššie uvedenému materiálu si PMÚ uplatňoval zásadnú 

pripomienku, a to tú, že v rámci materiálu je potrebné uviesť, 

že v súvislosti so žiadosťami o nenávratný finančný príspevok 

a pred čerpaním finančných prostriedkov na sanáciu 

environmentálnych záťaží zo strany príslušných ministerstiev, 

ktoré budú na základe materiálu určené na zabezpečovanie 

vykonania povinností povinnej osoby, bude vo vzťahu k 

nehnuteľnostiam, na ktorých sa environmentálna záťaž 

nachádza, a ktoré sú vo vlastníctve osôb/verejných subjektov 

vykonávajúcich hospodársku činnosť zabezpečený postup 

v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci.  

 

V súvislosti s predloženým materiálom dával do pozornosti 

opatrenie pomoci SA.43981 (2016/N2) – Slovensko – 

Schéma sanácie environmentálnych záťaží v prípadoch, keď 

táto povinnosť prechádza na štát, ktoré je predmetom 

notifikácie (schválenia) v Európskej komisii. Vychádzajúc 

z pripomienok Európskej komisie vo veci uvedeného 

opatrenia pomoci dôležité je, či určitá nehnuteľnosť, na ktorej 

sa environmentálna záťaž nachádza patrí fyzickej alebo 

právnickej osobe, ktorá vykonáva hospodársku činnosť, a v 

dôsledku sanácie by takáto osoba alebo takýto podnik mali 

prospech z prípadného zvýšenia hodnoty pozemku (na 

základe hodnotenia nezávislého znalca). Nehnuteľnosti 

patriace fyzickým alebo právnickým osobám alebo verejným 

subjektom, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť, 

nepatria do rozsahu pôsobnosti pravidiel štátnej pomoci. 
 

 

 

 

 

K materiálu Návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 

115 z 27. februára 2013 k Financovaniu rekonštrukcie, 

modernizácie a budovania futbalových štadiónov na 

roky 2013 – 2022 

 

Zásadnou pripomienkou, ktorú úrad zaslal k predmetnému 

návrhu materiálu bolo, že predložený návrh je potrebné 

posúdiť aj z hľadiska pravidiel štátnej pomoci. 

 

Odôvodnenie: 

Vo vzťahu k opatreniam v oblasti športu Európska komisia v 

bode (74) nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 

2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s 

vnútorným trhom podľa  článkov 107 a 108 zmluvy 

(nariadenie o skupinových výnimkách) uvádza, že je možné, 

že mnohé opatrenia, ktoré členské štáty prijali v odvetví 

športu, nepredstavujú štátnu pomoc, pretože príjemca 

nevykonáva hospodársku činnosť alebo nie je dotknutý 

obchod medzi členskými štátmi.  

 

Pravidlá štátnej pomoci sa vzťahujú na oblasť športu v 

rozsahu, v akom predstavuje hospodársku činnosť, čo platí v 

prípade profesionálnych športových klubov (obvykle kluby 

pôsobiace v prvých dvoch najvyšších ligových súťažiach), 

ktoré sa zapájajú do ekonomických činností a preto sa 

považujú za podnik. Poskytnutie finančných prostriedkov v 

prospech profesionálneho športového klubu má potenciál 

narušiť hospodársku súťaž a ovplyvniť obchod medzi 

členskými štátmi v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie a preto je potrebné na dané opatrenie, resp. 

zmenu daného opatrenia, aplikovať vyššie uvedené 

nariadenie o skupinových výnimkách. 

 

Zákon 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) ustanovuje v § 

8 ods. 2 pre poskytovateľa štátnej pomoci povinnosť pred 

poskytnutím štátnej pomoci ad hoc požiadať koordinátora 

pomoci (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) o 

stanovisko, či príslušné opatrenie štátnej pomoci spĺňa 

podmienky na jeho poskytnutie podľa osobitných predpisov 

pre skupinové výnimky alebo podlieha schváleniu Európskou 

komisiou. Stanovisko k takýmto návrhom zasiela koordinátor 

pomoci poskytovateľovi štátnej pomoci do 30 dní po doručení 

návrhu. Takéto stanovisko koordinátora pomoci je pre 

poskytovateľa štátnej pomoci záväzné. 

 

V súlade s uvedeným si dovoľujeme upozorniť, že pri 

opatreniach, ktoré sú predmetom predkladaného materiálu  

Medzirezortné pripomienkové konania 
 

Medzirezortné pripomienkové konania 
 

ĎALŠIE AKTUALITYMedzirezortné 
pripomienkové konania 

 

Medzirezortné pripomienkové konania 
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nemožno vylúčiť, že pôjde o poskytnutie štátnej pomoci a 

preto je potrebné v súlade s platnými predpismi posúdiť 

konkrétne opatrenia, ktoré návrh obsahuje, aj z hľadiska 

pravidiel z oblasti štátnej pomoci. 

 

 

 

 

 

 

 Záujemcovia o predloženie dôkazov o karteli a 

požiadanie o účasť na programe zhovievavosti, resp. 

leniency programe môžu kontaktovať nasledujúcich 

zamestnancov odboru kartelov: 

 

Mgr. Daniela Lukáčová - poverená riadením odboru 

kartelov 

tel. č.:  02/48 29 73 56 

     02/43 33 40 45 

e-mail: daniela.lukacova@antimon.gov.sk 

  

Ing. Ján Šufliarsky - odbor kartelov 

tel. č.:  02/48 29 73 50 

e-mail: jan.sufliarsky@antimon.gov.sk 

 

Mgr. Zuzana Kochanová - odbor kartelov 

tel. č.:  02/48 29 73 50 

e-mail: zuzana.kochanova@antimon.gov.sk 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnet, ktorý sa týka podozrenia, že došlo ku kartelu je 

možné naďalej anonymne podať na Protimonopolný úrad 

SR prostredníctvom formulára alebo oznámiť priamo 

poverenej riadením odboru kartelov úradu                         

Mgr. Daniele Lukáčovej prostredníctvom vyššie 

uvedených telefónnych čísel a e-mailovej adresy. 

 

Zároveň úrad informuje, že od 1. 10. 2017 je Mgr. 

Lukáčová poverená riadením odboru kartelov.   

 

 
 
 

 

 
 

 
Európska komisia schválila štátnu pomoc vo výške 45 

miliónov eur na výstavbu čerpacích a dobíjacích 

staníc na vozidlá s nízkymi emisiami 

 

Dňa 11. 8. 2017 dospela Európska komisia (ďalej len „EK“) 

k záveru, že česká podpora na výstavbu čerpacích a 

dobíjacích staníc na vozidlá s nízkymi emisiami je v súlade 

s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Opatrenie prispeje 

k zníženiu emisií CO2 bez toho, aby bola neprimerane 

narušená hospodárska súťaž. 

 

Opatrenie má podporiť Európsku stratégiu pre nízkoemisnú 

mobilitu, najmä ak ide  o urýchlenie zavádzania 

alternatívnych zdrojov energie na dopravu a prispievanie k 

dekarbonizácii agendy. V rámci tohto opatrenia pomoci bude 

počas 6 rokov poskytovaná štátna pomoc vo výške 44,5 

miliónov eur na výstavbu verejne prístupných dobíjacích 

a čerpacích staníc pre vozidlá s alternatívnymi zdrojmi paliva, 

ako napr. elektrina, stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený 

zemný plyn a vodík. Infraštruktúra bude k dispozícií na celom 

území Českej republiky. 

 

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru 

informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný 

charakter, sprístupnená pod číslom SA.37667  v registri 

štátnej pomoci. 

 
 

Európska komisia schválila štátnu pomoc na záchranu 

nemeckej spoločnosti Air Berlin 

 

4. 9. 2017 dospela EK k záveru, že nemecké plány poskytnúť 

spoločnosti Air Berlin úver vo výške 150 miliónov eur sú 

v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Opatrenie  

ĎALŠIE AKTUALITY 
 

ĎALŠIE AKTUALITY  

NAŠE AKTIVITY ZAUJÍMAVOSTI Z EK A INÝCH SÚŤAŽNÝCH ORGÁNOV 
 

ZAUJÍMAVOSTI Z EK A INÝCH SÚŤAŽNÝCH ORGÁNOV 

mailto:daniela.lukacova@antimon.gov.sk
mailto:jan.sufliarsky@antimon.gov.sk
mailto:zuzana.kochanova@antimon.gov.sk
http://www.antimon.gov.sk/ako-podat-podnet/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2501_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2501_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2501_cs.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2016%3A501%3AFIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2016%3A501%3AFIN
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3083_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3083_en.htm
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umožní riadny priebeh likvidácie leteckej spoločnosti Air 

Berlin bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska 

súťaž. 

 

Úver má umožniť spoločnosti Air Berlin pokračovať 

v prevádzke v nasledujúcich mesiacoch s cieľom zachovať 

svoje služby kým letecká spoločnosť neuzavrie prebiehajúce 

rokovanie o odpredaji svojich aktív. Letecká spoločnosť 

očakáva, že na konci rokovania ukončí prevádzku a vystúpi 

z trhu. 

 

Pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu patrí medzi najviac 

narušujúce typy štátnej pomoci a môže byť poskytnutá iba 

spoločnostiam, ktoré vyčerpali všetky ostatné možnosti, ktoré 

sú na trhu. Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a 

reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach 

umožňuje členským štátom podporovať spoločnosti 

v ťažkostiach, hlavne ak opatrenie je časovo a rozsahovo 

obmedzené a prispieva k dosiahnutiu spoločného cieľa. EK 

brala do úvahy najmä nasledujúce podmienky: 

 

 Úver bude vyplácaný v splátkach za prísnejších 

podmienok, najmä: 

o spoločnosť Air Berlin musí preukázať svoju 

aktuálnu hotovosť a s ňou súvisiace potreby na 

týždennej báze a  

o splátky úveru budú vyplácané len za podmienok, 

že spoločnosť využila všetku svoju aktuálnu 

hotovosť, ktorú má k dispozícií. 

 

 Nemecko sa uviazalo, že buď bude úver plne splatený 

alebo Nemecko predloží plán likvidácie Air Berlin. 

 

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru 

informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný 

charakter sprístupnená pod číslom SA.48937  v registri 

štátnej pomoci. 

 

 

EK zverejnila konsolidované znenie NARIADENIA 

KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení 

určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným 

trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy 

 

EK zverejnila v Úradom vestníku Európskej únie 

NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o 

vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným 

trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ktoré bolo zmenené 

a doplnené o NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1084 zo 14.  

 

júna 2017. Tým sa mení nariadenie (EÚ) č. 651/2014 týkajúce 

sa pomoci na prístavnú a letiskovú infraštruktúru, stropov 

vymedzujúcich notifikačnú povinnosť pri pomoci na kultúru a 

zachovanie kultúrneho dedičstva a pri pomoci na športovú a 

multifunkčnú rekreačnú infraštruktúru, ako aj schémy 

regionálnej prevádzkovej pomoci pre najvzdialenejšie 

regióny. Zároveň sa tým mení nariadenie (EÚ) č. 702/2014 z 

hľadiska výpočtu oprávnených nákladov. 

 

 

 
Milióny eur za manipuláciu cien nákladných vozidiel 
 
Spoločnosti Scania uložila EK pokutu vo výške vyše 880 

miliónov eur za účasť na kartelovej dohode o cenách 

nákladných vozidiel.  

 

Túto tajnú dohodu uplatňovala Scania spolu s ďalšími piatimi 

výrobcami nákladných vozidiel viac než 14 rokov. S firmami 

MAN, DAF, Daimler, Iveco a Volvo/Renault dosiahla EK 

dohodu o urovnaní ešte v roku 2016, avšak Scania odmietla 

spoluprácu a EK jej pokutu neznížila.  

 

Viac si prečítate na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

17-3502_en.htm  

alebo http://globalcompetitionreview.com/article/1147773/dg-

comp-hits-non-settling-scania-with-eur880-million-fine.  

 

 

 

Prevzatie Monsanta firmou Bayer  

 

V auguste vyhlásila EK, že začala hĺbkové preskúmanie 

plánovaného prevzatia amerického výrobcu osív Monsanto 

nemeckým chemickým a farmaceutickým koncernom Bayer. 

Transakciou by mohla vzniknúť svetovo najväčšia korporácia 

v sektore produkcie osív a pesticídov.   

 

EK sa preto pokúsi zistiť, či fúzia nemôže ohroziť konkurenciu 

na viacerých poľnohospodárskych trhoch. Kým Monsanto 

dominuje na trhu so semenami rastlín a geneticky 

modifikovanými plodinami, Bayer je kľúčovým hráčom vo 

svetovej produkcii pesticídov. 

 

Podrobnejšie je uverejnené na http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-17-2762_en.htm.  

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&from=EN
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
http://www.statnapomoc.sk/?p=400
http://www.statnapomoc.sk/?p=400
http://www.statnapomoc.sk/?p=400
http://www.statnapomoc.sk/?p=400
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1502436785800&uri=CELEX:02014R0651-20170710
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1502436785800&uri=CELEX:02014R0651-20170710
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1502436785800&uri=CELEX:02014R0651-20170710
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3502_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3502_en.htm
http://globalcompetitionreview.com/article/1147773/dg-comp-hits-non-settling-scania-with-eur880-million-fine
http://globalcompetitionreview.com/article/1147773/dg-comp-hits-non-settling-scania-with-eur880-million-fine
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2762_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2762_en.htm
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Kartel viacerých brazílskych čerpacích staníc 

 

Podľa vyjadrenia brazílskeho protimonopolného úradu 

z augusta 2017 sa viacero čerpacích staníc, niekoľko 

jednotlivcov, distribútorov a obchodné združenie dohodli na 

stanovení cien paliva v juhobrazílskom meste Joinville. Ich 

koordinovaným správaním, ktoré trvalo od júna do decembra 

2013 obmedzovali hospodársku súťaž.  

 

Sťažnosť na úrad podala v roku 2013 jedna z čerpacích 

staníc, ktorá bola účastníkom kartelu a zároveň ktorá bola 

nútená zvyšovať ceny pohonných hmôt a odmietala 

dodržiavať takéto príkazy.  

 

Obvinení čelia pokutám až do výšky 20 % z obratu za rok pred 

začatím konania a každý z jednotlivcov by mohol byť  

 

 

 

 

pokutovaný až do výšky 2 biliónov brazílskych realov (534 

miliónov eur). Konečné rozhodnutie v tomto prípade vydá 

administratívna rada pre hospodársku súťaž v Brazílii. 

    

Viac nájdete na  

http://globalcompetitionreview.com/article/1145621/brazil-

pursues-multiple-petrol-stations-for-cartel-conduct.  

 

 

 

 

 

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sledovať aktuality z oblasti hospodárskej súťaže môžete aj 

prostredníctvom sociálnej siete Twitter na 

https://twitter.com/PMUSR_tweetuje. Získate tým informácie 

o dianí v hospodárskej súťaži na Slovensku, v Európe i v ostatných 

častiach sveta. 

 
 

http://globalcompetitionreview.com/article/1145621/brazil-pursues-multiple-petrol-stations-for-cartel-conduct
http://globalcompetitionreview.com/article/1145621/brazil-pursues-multiple-petrol-stations-for-cartel-conduct
https://twitter.com/PMUSR_tweetuje
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Kontaktná osoba: 

 
Mgr. Adriana Oľšavská 
hovorkyňa | odbor ekonomiky a kancelária úradu  
 
 

 
 
 

 
 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 
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