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Milé čitateľky a milí čitatelia, 
 

v úvode tohto vydania Súťažného spravodajcu by sme Vám z 

Protimonopolného úradu SR radi zaželali v novom roku 2022 

veľa šťastia, zdravia, osobných aj pracovných úspechov. 
 

Na nasledujúcich stranách Vám prinášame súhrn dôležitých 

výsledkov Protimonopolného úradu SR počas posledného 

štvrťroka 2021, ako aj prehľad ďalších zaujímavostí 

o uskutočnených aktivitách. 
 

V rámci rozhodovacej činnosti sme počas posledného 

štvrťroka 2021 vydali niekoľko rozhodnutí, ktoré sa týkali 

rozličných oblastí hospodárstva SR. Na nasledujúcich 

stranách si tak môžete prečítať o siedmich rozhodnutiach, 

ktorými sme uložili pokuty v celkovej výške takmer 10,2 mil. 

eur za porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže aj o 

ďalších šiestich rozhodnutiach, ktorými sme uložili pokuty 

v celkovej výške viac ako 2 tisíc eur za porušenia zákona 

o štátnej pomoci. Prvý krát sme pristúpili k využitiu inštitútu 

uloženia poriadkovej pokuty, uplatnenie ktorého nám 

umožňuje ustanovenie zákona o ochrane hospodárskej 

súťaže s účinnosťou od 1. 6. 2021. Vydali sme aj rozhodnutia 

vo veci posúdenia koncentrácií, pričom v štyroch z nich sme 

aj počas uplynulého štvrťroka 2021 uplatnili inštitút vydania 

rozhodnutia bez odôvodnenia v jednoduchých prípadoch 

koncentrácií. 
 

Na začiatku decembra 2021 sme uviedli naše nové webové 

sídlo. Jeho dizajnom chceme v zmysle vnútroštátnych 

usmernení a odporúčaní vzťahujúcich sa na webové sídla 

prispievať k zjednodušeniu prístupu širokej verejnosti 

k hľadaným informáciám o našej práci a výsledkoch, ako aj 

zlepšovať povedomie o význame hospodárskej súťaže 

a dôležitosti dodržiavania jej pravidiel. 
 

Keďže i aktivity súťažnej advokácie sme pokladali za dôležité 

pri presadzovaní princípov efektívnej hospodárskej 

súťaže, uplatnili sme si aj viacero pripomienok k návrhom 

materiálov v medzirezortných pripomienkových konaniach 

a prezentovali sme našu prácu počas vzdelávacích aktivít. 
 

Na zvýšenie povedomia verejnosti o pravidlách v oblasti 

štátnej pomoci sme napríklad zrealizovali 30 pracovných 

stretnutí s poskytovateľmi pomoci, 5 školení a vydali sme 2 

metodické usmernenia. Tiež sme informovali o aktuálnych 

zmenách súvisiacich s podporou hospodárstva ovplyvneného 

nákazou COVID-19.  
 

Podrobne o našich aktivitách v oblasti koordinácie štátnej 

pomoci, ochrany a podpory hospodárskej súťaže či 

o zaujímavých aktualitách týkajúcich sa orgánov na ochranu 

hospodárskej súťaže v zahraničí si môžete prečítať na 

ďalších stranách.  
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Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej aj ako 

„úrad“, „PMÚ SR“) od 1. 12. 2021 má svoje nové webové 

sídlo www.antimon.gov.sk, prostredníctvom ktorého pre 

Vás naďalej zverejňuje informácie o svojej činnosti a 

významných aktivitách v oblasti ochrany hospodárskej 

súťaže a koordinácie štátnej pomoci. 

 

Pre poskytnutie verejnosti čo najkomplexnejšieho prehľadu 

o oblastiach pôsobnosti a výsledkoch práce úrad na svojom 

novom webovom sídle prezentuje aj informácie, ktoré 

zverejňoval na webovom sídle štátnej pomoci 

www.statnapomoc.sk, ktoré už nie je prístupné a jeho 

návštevníci sú presmerovaní na nové webové sídlo úradu. 

Adresa webového sídla 

úradu ostala rovnaká, teda 

www.antimon.gov.sk. 

Webové sídlo úradu po 8 

rokoch fungovania toho 

predchádzajúceho prešlo 

najmä vizuálnou zmenou. 

Z vizuálneho hľadiska 

úrad na svojom novom 

webovom sídle aplikoval 

Jednotný dizajn manuál 

elektronických služieb,  

ktorý sprístupnilo 

Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 

prostredníctvom webového 

sídla www.idsk.gov.sk. Úrad 

verí, že vzhľadom na 

zameranie dizajn manuálu 

nové webové sídlo úradu 

prispeje k zjednoteniu 

používateľských rozhraní 

a  spôsobu komunikácie 

pri poskytovaní 

elektronických služieb na 

Slovensku, keďže požiadavka zjednotenia elektronických  

 

 

 

 

 

služieb vyplýva z Národnej koncepcie informatizácie 

verejnej správy z roku 2016.  

 

Úrad bude tiež dbať na dodržiavanie pravidiel prístupnosti 

webových sídiel v zmysle platných usmernení 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR. Ich cieľom je zabezpečiť, aby webové 

sídla (nielen verejnej správy) nekládli prekážky pri ich 

používaní a zároveň, aby ich používatelia mali rovnaký 

prístup k ich obsahu, službám a funkciám, bez ohľadu na 

zdravotný stav a vek. 

 

Keďže úrad má záujem dozvedieť sa o Vašej skúsenosti 

s používaním webového sídla a chce ho aj zlepšovať, 

touto cestou si dovoľuje požiadať Vás o prípadné postrehy 

a pripomienky týkajúce sa predovšetkým jeho obsahu. 

Tieto môžete úradu zasielať prostredníctvom formulárov 

spätnej väzby umiestnených v 

spodnej časti webového 

sídla alebo e-mailom na 

adresu 

hovorca@antimon.gov.sk.   

Tiež v tejto súvislosti Vám 

chce úrad vopred 

poďakovať za trpezlivosť 

počas odstraňovania 

prípadných nedostatkov, 

ktoré budú identifikované 

na novom webovom sídle 

úradu po jeho spustení. 

Využívaním tohto nového 

webového sídla úrad 

vyjadruje snahu 

zjednodušiť prístup 

verejnosti k potrebným 

informáciám, ktoré sa 

týkajú oblastí jeho 

pôsobnosti. Zároveň 

prostredníctvom webového 

sídla môže úrad 

pokračovať vo zvyšovaní 

povedomia verejnosti o 

význame hospodárskej 

súťaže a dôležitosti  

     dodržiavania jej pravidiel. 

NAŠE AKTIVITY 
 

NAŠE 
AKTIVITYNAŠE 
AKTIVITY 

NOVÝ DIZAJN WEBOVÉHO SÍDLA PMÚ SR 
WWW.ANTIMON.GOV.SK 

 

KONTROLA KONCENTRÁCIÍ 

http://www.antimon.gov.sk/?csrt=5447312208479030272
http://www.statnapomoc.sk/
http://www.antimon.gov.sk/?csrt=5447312208479030272
https://idsk.gov.sk/
mailto:hovorca@antimon.gov.sk
http://www.antimon.gov.sk/
http://www.antimon.gov.sk/
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EK rozhodla o predĺžení platnosti dočasného rámca do 

30. 6. 2022 a predstavila šiesty dodatok k tomuto 

rámcu 

 

Európska komisia (ďalej aj ako „EK“) dňa 18. 11. 2021 

prijala šiesty dodatok a doplnenie dočasného rámca pre 

opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva 

v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 (ďalej 

aj ako „dočasný rámec“) a zároveň rozhodla o predĺžení 

jeho platnosti do 30. 6. 2022 (jeho platnosť mala uplynúť 

dňa 31. 12. 2021).  

V záujme ďalšieho urýchlenia oživenia EK sa takisto rozhodla 

zaviesť na ďalšie obmedzené obdobie dve nové opatrenia, 

ktoré majú vytvoriť priame stimuly pre súkromné 

investície zamerané na budúcnosť a podporiť platobnú 

schopnosť. 

Keďže v hospodárstve možno pozorovať oživenie, EK 

predĺžila dočasný rámec na obmedzený čas, a to na 6 

mesiacov, teda do 30. 6. 2022. Takéto predĺženie členským 

štátom umožní v prípade potreby rozšíriť schémy podpory 

a postarať sa o to, aby podniky, ktoré sú ešte postihnuté 

krízou, neboli od potrebnej podpory náhle odstrihnuté. EK 

bude zároveň naďalej pozorne monitorovať vývoj pandémie 

COVID-19 a ďalšie riziká pre oživenie hospodárstva. 

Okrem toho EK zapracovala niekoľko cielených úprav do 

dočasného rámca. Medzi týmito sú aj nasledujúce dva nové 

nástroje, ktoré majú zabezpečiť, že podpora prebiehajúcej 

obnovy európskeho hospodárstva bude udržateľná:  

- Opatrenia na podporu investícií - majú členským 

štátom pomôcť riešiť nedostatok investícií spôsobený 

krízou. Členské štáty môžu vytvárať stimuly pre investície 

podnikov a využívať tento nástroj na urýchlenie zelenej 

a digitálnej transformácie. Opatrenia obsahujú záruky, 

ktoré majú predísť neprimeranému narušeniu 

hospodárskej súťaže, a to aj tým, že by sa mali zamerať  

 

na širokú skupinu príjemcov a objemy pomoci by mali byť 

obmedzené. Tento nástroj môžu členské štáty využívať 

do 31. 12. 2022. 

 

- Opatrenia na podporu platobnej schopnosti - majú 

mobilizovať súkromné finančné prostriedky a sprístupniť 

ich na investície do malých a stredných podnikov (MSP) 

vrátane startupov a malých spoločností so strednou 

trhovou kapitalizáciou. Členské štáty môžu súkromným 

sprostredkovateľom poskytnúť záruky a vytvoriť tak 

stimuly na investovanie do týchto typov spoločností. 

Spoločnostiam sa takto poskytne ľahší prístup ku 

kapitálovému financovaniu, ktoré je pre nich často zložité 

prilákať samostatne. Tento nástroj je dôležitý najmä 

vzhľadom na zvyšujúcu sa úroveň zadlženosti 

spoločností počas krízy. Nástroj je k dispozícii členským 

štátom do 31. 12. 2023.  

EK okrem iných zmien zároveň 

- členským štátom predĺžila z 30. 6. 2022 do 30. 6. 2023 

možnosť konvertovať návratné nástroje (napr. záruky, 

úvery, vratné preddavky), ktoré boli poskytnuté na 

základe dočasného rámca, na iné formy pomoci, ako sú 

priame granty, 

 

- prispôsobila maximálne objemy určitých druhov 

pomoci primerane k predĺženému trvaniu opatrení, 

 

- objasnila využívanie ustanovení o mimoriadnej flexibilite 

uvedených v usmerneniach EK o záchrane 

a reštrukturalizácii a  

 

- v súvislosti s krátkodobým poistením vývozných úverov 

o ďalšie tri mesiace (od 31. 12. 2021 do 31. 3. 2022) 

predĺžila platnosť upraveného zoznamu krajín 

s neobchodovateľným rizikom. 

Znenie šiesteho dodatku, ako aj doplnenia dočasného 

rámca je dostupné na webovom sídle EK v sekcii o 

dočasnom rámci (v anglickom jazyku). Viac informácií je 

možné nájsť aj v tlačovej správe EK s názvom Komisia 

rozhodla o budúcnosti dočasného rámca na podporu 

hospodárskeho oživenia v kontexte pandémie 

koronavírusu.   

 

AKTUALITY K SITUÁCII 
SPÔSOBENEJ NÁKAZOU KORONAVÍRUSOM 

 

KONTROLA KONCENTRÁCIÍ 
 

KARTELOVÉ DOHODYKONTROLA 
KONCENTRÁCIÍ 

 

KONTROLA KONCENTRÁCIÍ 

Dočasný rámec pre opatrenia štátnej 
pomoci na podporu hospodárstva  

v súčasnej situácii spôsobenej nákazou 
COVID-19 

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_6092
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_6092
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_6092
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_6092
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EK zverejnila znenie šiestej zmeny dočasného rámca 

v slovenskom jazyku a upravené znenie notifikačných 

formulárov k opatreniam štátnej pomoci poskytovanej 

na základe dočasného rámca v znení dodatku č. 6  

 

EK publikovala znenie šiestej zmeny dočasného rámca 

v slovenskom jazyku, ktoré Protimonopolný úrad SR ako 

koordinátor pomoci sprístupnil aj na svojom webovom sídle 

www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc: Opatrenia 

v súvislosti s COVID-19, a dostupné je aj prostredníctvom 

nasledujúceho odkazu: Šiesta zmena dočasného rámca 

pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v 

súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 a zmena 

prílohy k oznámeniu Komisie členským štátom o 

uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie na krátkodobé poistenie vývozných 

úverov. 

V tejto súvislosti EK publikovala na svojom webovom sídle aj 

 

- upravené znenie notifikačného formulára k 

opatreniam predkladaným EK podľa dočasného 

rámca v znení dodatku č. 6 (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 (v 

anglickom jazyku) - tento formulár sa vzťahuje na oddiely 

3.13 a 3.14 dočasného rámca, mal by byť priložený k 

štandardnému formuláru na oznámenie v SANI2 a zahŕňa 

investičnú podporu smerom k udržateľnej obnove a 

podpore solventnosti. 

 

 

EK prijala rozhodnutia vo vzťahu k dodatkom 

k vybraným schémam štátnej pomoci na základe 

dočasného rámca 

 

V nadväznosti na šiestu novelu dočasného rámca boli EK 

notifikované dodatky k vybraným schémam štátnej 

pomoci, ktorých právnym základom je dočasný rámec. 

K týmto dodatkom EK v decembri 2021 prijala 

nasledujúce rozhodnutia: 

 

- Rozhodnutie Komisie C(2021)9605 final 

zo 14. 12. 2021 vo veci SA.100845 (2021/N) pre 

nasledujúce opatrenia pomoci:  

 

 

 

1. SA.63467 (ex SA.59240) - Schéma štátnej pomoci 

podľa čl. 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie na podporu zabezpečenia 

nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej 

republiky počas krízovej situácie vyhlásenej 

v súvislosti s ochorením COVD – 19 v znení dodatku 

č. 1, pre ktorú bol vypracovaný Dodatok č. 2, 

 
2. SA.62256 (2021/N) - Schéma štátnej pomoci na 

podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu 

v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19, pre 

ktorú bol vypracovaný Dodatok č. 1,  

 

- Rozhodnutie Komisie C(2021) 9704 final 

zo 16. 12. 2021 vo veci SA.100900 (2021/N) - Dodatok 

č. 3 k Schéme štátnej pomoci na podporu ekonomiky v 

súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia 

na nájomné v znení dodatkov č. 1 a 2 (ex SA.57599), 

 

- Rozhodnutie Komisie C(2021) 9755 final 

zo 16. 12. 2021 vo veci SA.100963 (2021/N) pre 

nasledujúce opatrenia pomoci:  

 

1. SA.57484 - Schéma štátnej pomoci na podporu 

naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi 

zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH 

v znení Dodatku č. 1 a č. 2, pre ktorú bol vypracovaný 

Dodatok č. 3, 

 
2. SA.57485 - Schéma štátnej pomoci na podporu 

naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi 

EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení 

Dodatku č. 1 a č. 2, pre ktorú bol vypracovaný 

Dodatok č. 3,  

 

- Rozhodnutie Komisie C(2021) 9925 final 

z 21. 12. 2021 vo veci SA.100962 (2021/N) - Dodatok č. 

1 k Schéme štátnej pomoci na podporu profesionálnych 

športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia 

COVID – 19 – II. (schéma štátnej pomoci podľa článku 

107 (3)(b) ZFEÚ) (ex SA.64148), 

 

- Rozhodnutie Komisie C(2021) 9887 final 

z 21. 12. 2021 vo veci SA.101016 (ex SA.56986) 

(2021/N) - Dodatok č. 4 k Schéme štátnej pomoci pre 

dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti 

a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období 

situácie spôsobenej nákazou COVID-19 v znení 

Dodatkov č. 1, 2 a 3.   

 

 

http://www.antimon.gov.sk/
https://www.antimon.gov.sk/opatrenia-v-suvislosti-s-covid-19/?csrt=2127065593555903587
https://www.antimon.gov.sk/opatrenia-v-suvislosti-s-covid-19/?csrt=2127065593555903587
https://www.antimon.gov.sk/data/files/1665_6zmena-docasneho-ramca.pdf?csrt=7514778457530119505
https://www.antimon.gov.sk/data/files/1665_6zmena-docasneho-ramca.pdf?csrt=7514778457530119505
https://www.antimon.gov.sk/data/files/1665_6zmena-docasneho-ramca.pdf?csrt=7514778457530119505
https://www.antimon.gov.sk/data/files/1665_6zmena-docasneho-ramca.pdf?csrt=7514778457530119505
https://www.antimon.gov.sk/data/files/1665_6zmena-docasneho-ramca.pdf?csrt=7514778457530119505
https://www.antimon.gov.sk/data/files/1665_6zmena-docasneho-ramca.pdf?csrt=7514778457530119505
https://www.antimon.gov.sk/data/files/1665_6zmena-docasneho-ramca.pdf?csrt=7514778457530119505
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-12/template_TF_notification_coronavirus_revised_after_6th_amendment_0.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-12/template_TF_notification_coronavirus_revised_after_6th_amendment_0.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-12/template_TF_notification_coronavirus_revised_after_6th_amendment_0.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-11/template_TF_notification_section_3.13_3.14.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-11/template_TF_notification_section_3.13_3.14.pdf
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Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu Slovenskej 

republiky počas obdobia posledného štvrťroka 2021 začal 

niekoľko správnych konaní vo veci posúdenia 

koncentrácie.  

 

Okrem toho úrad počas uvedeného obdobia informoval 

o vydaní súhlasných rozhodnutí, resp. vydal súhlasné 

rozhodnutia, a to vo vzťahu k nasledujúcim transakciám: 

 

- koncentrácia spočívajúca v získaní 

 

 nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov AZC, 

a. s., Bratislava (ďalej len „AZC“), ON RAIL 

Holding B.V., Holandsko (ďalej aj ako „ON 

RAIL“) a PMK Invest, s. r. o., Bratislava (ďalej 

len „PMK Invest“) nad podnikateľmi Zelená 

pošta, s. r. o., Bratislava a Digitance, s. r. o., 

Bratislava a 

      

 nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov AZC a 

ON RAIL a priamej spoločnej kontroly 

podnikateľa PMK Invest nad podnikateľom 

Billing Alliance, a.s., Bratislava, 

 
- koncentrácia spočívajúca v nadobudnutí 

 

 spoločnej kontroly podnikateľmi Richardi, a. s., 

Bratislava (ďalej len „Richardi“) a ON RAIL 

Holding B.V., Holandsko na jednej strane 

a podnikateľom Ing. Tibor Cvik na druhej strane 

nad spoločnosťou LOKO TRANS Slovakia, 

s.r.o., Šurany a zároveň 

 

 spoločnej kontroly podnikateľmi Richardi a ON 

RAIL nad spoločnosťou NYMWAG CS, a.s., 

Česká republika, 

 

- zámer koncentrácie, ktorá má spočívať v získaní 

 

 priamej výlučnej kontroly podnikateľa JUDr. Ján 

Sabol (ďalej len „JUDr. Sabol“) nad 

podnikateľom International Biofuel Investment 

PTE. LTD., Singapur a 

 

 nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Ing. 

Robert Spišák, PhD. (ďalej len „Ing. Spišák) a  

Ing. Štefan Tóth (ďalej len „Ing. Tóth“) nad  

 

 

podnikateľom International Renewable 

Investment PTE. LTD., Singapur 

a toho prostredníctvom nepriamej spoločnej kontroly 

JUDr. Sabola, Ing. Spišáka a Ing. Tótha nad 

spoločnosťami DOPET ALLIANCE, a. s., Bratislava, 

Solar 2009, a. s., Trnava, EG Reality, a. s., Trnava  a 

RT LOGISTIC, a.s., Leopoldov, 

 

- koncentrácia spočívajúca vo vytvorení spoločného 

podniku PROSOFT Košice, a.s., Košice, spoločne 

kontrolovaného podnikateľmi Asseco Poland S.A., 

Poľská republika, PENTA INVESTMENS LIMITED, 

Normanské ostrovy a SUPERNIUS, a.s., Bratislava, 

 
- koncentrácia spočívajúca v získaní nepriamej výlučnej 

kontroly podnikateľom Allegro.eu, Luxemburské 

veľkovojvodstvo nad spoločnosťami Mall Group, a.s., 

Česká republika a WEǀDO CZ, s.r.o., Česká republika. 

 
Počas uvedeného obdobia úrad na svojom webovom sídle 

publikoval aj rozšírenú tlačovú správu a informácie k 

monitorovaciemu správcovi v prípade PANTA 

RHEI/IKAR. V dotknutom prípade úrad dňa 4. 6. 2021 vydal 

rozhodnutie, ktorým predmetnú koncentráciu podnikateľov 

schválil s podmienkami. Po nadobudnutí jeho právoplatnosti 

úrad publikoval najprv stručnú tlačovú správu vrátane 

dokumentu s verejným znením podmienok uložených 

rozhodnutím. 

 

Vo vzťahu k nasledujúcim transakciám úrad počas 

posledného štvrťroka 2021 informoval o súhlasných 

rozhodnutiach, resp. vydal súhlasné rozhodnutia, v ktorých 

uplatnil inštitút vydania rozhodnutia bez odôvodnenia. 

Dotknuté koncentrácie úrad vyhodnotil ako neproblémové, 

resp. úrad vyhodnotil, že nimi nedochádza k narušeniu 

hospodárskej súťaže. Využívanie inštitútu vydania 

rozhodnutia bez odôvodnenia v jednoduchých prípadoch 

koncentrácií úradu umožňuje ustanovenie zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže (zákon č. 187/2021 Z. z.), ktorý 

nadobudol účinnosť dňa 1. 6. 2021. Išlo o nasledujúce 

transakcie: 

 

- koncentrácia spočívajúca v získaní priamej výlučnej 

kontroly podnikateľa Jacques Bogart S.A., Francúzska 

republika nad podnikateľom FAnn-parfumérie, s.r.o., 

Banská Bystrica, 

 
- koncentrácia spočívajúca v nadobudnutí nepriamej 

výlučnej kontroly podnikateľa ORLEN Unipetrol, a.s.,  

 

KONTROLA KONCENTRÁCIÍ 
 

KONTROLA KONCENTRÁCIÍ 
 

KARTELOVÉ 
DOHODYKONTROLA 

KONCENTRÁCIÍ 
 

KONTROLA KONCENTRÁCIÍ 

https://www.antimon.gov.sk/koncentracie-rozsirena-tlacova-sprava-a-informacie-k-monitorovaciemu-spravcovi-v-pripade-panta-rheiikar/?csrt=596783972377931075
https://www.antimon.gov.sk/koncentracie-rozsirena-tlacova-sprava-a-informacie-k-monitorovaciemu-spravcovi-v-pripade-panta-rheiikar/?csrt=596783972377931075
https://www.antimon.gov.sk/koncentracie-rozsirena-tlacova-sprava-a-informacie-k-monitorovaciemu-spravcovi-v-pripade-panta-rheiikar/?csrt=596783972377931075
https://www.antimon.gov.sk/koncentracie-pmu-sr-schvalil-s-podmienkami-koncentraciu-podnikatelov-ing-patrik-tkac-ladislav-boedoek-panta-rhei-sro-cannel-equity-limited-ing-igor-mrva-a-ikar-as/?csrt=3537024564651477429
https://www.antimon.gov.sk/data/files/1224_dokument-s-verejnou-verziou-podmienok.pdf?csrt=3537024564651477429
https://www.antimon.gov.sk/data/files/1224_dokument-s-verejnou-verziou-podmienok.pdf?csrt=3537024564651477429
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Česká republika nad časťou podnikateľa Fontee, s.r.o., 

Slovenská republika, ktorú predstavujú aktíva slúžiace na 

prevádzku 2 čerpacích staníc v Šamoríne a Malackách, 

 

- koncentrácia spočívajúca v zmene kontroly nad 

spoločnosťou STABILITA, d.d.s., a.s., Košice z výlučnej 

kontroly podnikateľa Železnice Slovenskej republiky, 

Bratislava (ďalej len „ŽSR“) na spoločnú kontrolu 

podnikateľov ŽSR a Pro Partners Holding, a.s., 

Bratislava formou vytvorenia spoločného podniku, 

 

- koncentrácia spočívajúca v zmene nepriamej spoločnej 

kontroly podnikateľov PENTA INVESTMENTS LIMITED, 

Cyprus a MUDr. Ivan Vulev, Slovenská republika nad 

podnikateľmi CINRE, s.r.o., Slovenská republika a 

CINRE PROPERTY, s.r.o., Slovenská republika na 

výlučnú nepriamu kontrolu nad predmetnými 

podnikateľmi, ktorú bude vykonávať podnikateľ PENTA 

INVESTMENTS LIMITED, Cyprus. 

 

Vydaním súhlasných rozhodnutí o koncentrácii bez 

odôvodnenia úrad vyjadruje snahu o efektívnejšie a rýchlejšie 

posúdenie transakcií, ktoré sú z hľadiska hospodárskej 

súťaže neproblémovými transakciami a zároveň šetrenie 

zdrojov a kapacít na strane úradu, ako aj dotknutých 

podnikateľov. 

 

Z prípadov odboru koncentrácií sme vybrali nasledujúce: 

 

 

PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov 

Allegro.eu, Mall Group, a.s., a WEǀDO CZ, s.r.o. 

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor 

koncentrácií, dňa 17. 12. 2021 schválil koncentráciu 

spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly 

podnikateľom Allegro.eu, Luxemburské veľkovojvodstvo 

(ďalej len „Allegro“) nad spoločnosťami Mall Group, a.s., 

Česká republika (ďalej len „Mall“) a WEǀDO CZ, s.r.o., Česká 

republika (ďalej len „WEǀDO“). 

 

Podnikateľ Allegro je holdingovou spoločnosťou v rámci 

skupiny ňou kontrolovaných spoločností. Táto v čase 

posudzovania koncentrácie úradom bola prevádzkovateľom 

e-commerce platformy Allegro.pl, ktorá v uvedenom čase 

bola zameraná na predaj tovaru zákazníkom na území 

Poľska, pričom v danom čase ponúkala spotrebný tovar z 

veľmi širokej škály kategórií. Skupina Allegro v čase 

posudzovania koncentrácie úradom poskytovala ucelený 

komplex služieb spojených s nákupom tovaru, a preto 

v uvedenom čase sa ďalej na území  

 

Poľska zaoberala doručovaním tovaru, platobnými a 

reklamnými službami, cenovým porovnávaním, predajom 

vstupeniek a ďalšími službami. Skupina Allegro v uvedenom 

čase nevyvíjala žiadne podnikateľské aktivity na území 

Slovenskej republiky. 

 

Nadobúdané spoločnosti patrili už pred koncentráciou do 

jednej ekonomickej skupiny. Nadobúdaná spoločnosť Mall 

je holdingovou spoločnosťou, ktorá v čase posudzovania 

koncentrácie zastrešovala spoločnosti prevádzkujúce 

internetové obchody Mall v Českej republike, ako aj na území 

Slovenskej republiky (prostredníctvom Internet Mall Slovakia, 

s.r.o.), v Poľsku, Maďarsku a Chorvátsku a internetový 

obchod v Slovinsku. Spoločnosť Internet Mall Slovakia, 

s.r.o., v čase posudzovania koncentrácie úradom 

prostredníctvom svojho internetového obchodu Mall.sk 

ponúkala na území Slovenskej republiky rozsiahly sortiment 

spotrebného tovaru a internetový obchod bol v uvedenom 

čase doplnený sieťou kamenných predajní s možnosťou 

osobného odberu tovaru, platby a reklamácie. 

 

Cieľová spoločnosť WEǀDO v čase posudzovania 

koncentrácie bola činná najmä v oblasti zabezpečovania 

odosielania a doručovania zásielok na území Českej 

republiky. Na území Slovenskej republiky v uvedenom čase 

rovnaké služby zabezpečovala spoločnosť WEǀDO SK, ktorá 

je dcérskou spoločnosťou WEǀDO. 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že aktivity účastníkov 

koncentrácie sa tovarovo prekrývali a koncentráciou by 

mohlo dochádzať medzi účastníkmi koncentrácie tiež k 

potenciálnym nehorizontálnym prepojeniam. Medzi 

aktivitami účastníkov koncentrácie z priestorového 

hľadiska vo vzťahu k Slovenskej republike nedochádzalo k 

žiadnym prekryvom ani nehorizontálnym prepojeniam, 

keďže podnikateľ Allegro bol zameraný na územie Poľska a 

na území Slovenskej republiky nepôsobil.  

 

A teda, úrad dospel k záveru, že posudzovaná 

koncentrácia je v súlade s § 11 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 20. 12. 2021. 
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PMÚ SR schválil zámer koncentrácie podnikateľov 

JUDr. Ján Sabol, Ing. Robert Spišák, PhD. a Ing. Štefan 

Tóth 

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor 

koncentrácií, dňa 23. 11. 2021 schválil zámer koncentrácie, 

ktorá spočívala v získaní 

 

- priamej výlučnej kontroly podnikateľa JUDr. Ján 

Sabol (ďalej len „JUDr. Sabol“) nad podnikateľom 

International Biofuel Investment PTE. LTD., Singapur 

(ďalej len „IBI“) a 

 

- nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Ing. 

Robert Spišák, PhD. (ďalej len „Ing. Spišák) a Ing. 

Štefan Tóth (ďalej len „Ing. Tóth“) nad podnikateľom 

International Renewable Investment PTE. LTD., 

Singapur (ďalej len „IRI“) 

 

a toho prostredníctvom nepriamej spoločnej kontroly 

JUDr. Sabola, Ing. Spišáka a Ing. Tótha nad 

spoločnosťami DOPET ALLIANCE, a. s., Bratislava (ďalej 

len „DOPET ALLIANCE“), Solar 2009, a. s., Trnava (ďalej len 

„SOLAR“), EG Reality, a. s., Trnava (ďalej len „EG Reality“) 

a RT LOGISTIC, a.s., Leopoldov (ďalej len „RT LOGISTIC“). 

 

Podľa oznámenia koncentrácie predmetom činnosti 

nadobúdaných spoločnosti IBI a IRI je len držba podielov a 

zmena kontroly nad nimi je prostriedkom na zmenu kontroly 

nad spoločnosťami, ktoré v čase posudzovania koncentrácie 

úradom kontrolovali. Išlo o DOPET ALLIANCE, SOLAR a EG 

Reality, ktoré kontrolovali spoločne, a RT LOGISTIC, ktorú 

výlučne kontroloval IRI (spolu s ich dcérskymi spoločnosťami 

ďalej len „Cieľová skupina“). 

 

Nadobúdateľ kontroly JUDr. Sabol v čase posudzovania 

koncentrácie úradom Cieľovú skupinu už (spolu)kontroloval, 

a to prostredníctvom spoločnosti IRI, ktorú pred 

koncentráciou výlučne kontroloval. Na základe  

koncentrácie sa mení len spoločnosť, prostredníctvom ktorej 

bude JUDr. Sabol vykonávať kontrolu nad Cieľovou skupinou 

- z IRI na IBI. Úrad sa preto zameral na posúdenie dopadov 

zmeny, ktorá nastane v dôsledku koncentrácie, a to nového 

získania spoločnej kontroly Ing. Spišáka a Ing. Tótha nad IRI, 

a tým ich spoločnej kontroly (spolu s JUDr. Sabolom) nad 

Cieľovou skupinou.  

 

Úrad zistil, že medzi aktivitami Ing. Tótha a IRI/Cieľovej 

skupiny nedochádzalo k žiadnym horizontálnym ani ne-

horizontálnym prepojeniam. 

  

Pokiaľ išlo o Ing. Spišáka, o prekrytiach, resp. prepojeniach 

s pôsobením IRI/Cieľovej skupiny bolo možné uvažovať len 

vo vzťahu aktivít Ing. Spišáka v oblasti zasielateľstva, 

nákladnej dopravy a prenájmu vozňov [prostredníctvom 

spoločnosti Railtrans International, a.s., Bratislava (ďalej 

len „RTI“)] a aktivít Cieľovej skupiny v oblasti zasielateľstva 

a nákladnej dopravy (prostredníctvom RT LOGISTIC). 

  

Podľa predložených informácií akékoľvek potenciálne 

prepojenie medzi aktivitami Ing. Spišáka a IRI/Cieľovej 

skupiny existovalo už pred koncentráciou, keďže Ing. 

Spišák všetky aktivity súvisiace s činnosťou IRI/Cieľovej 

skupiny vykonával cez RTI, ktorú už pred koncentráciou 

spolukontroluoval s JUDr. Sabolom, ktorý pred koncentráciou 

vykonával kontrolu v RTI aj v RT LOGISTIC (Cieľová 

skupina). 

  

Uskutočnením koncentrácie teda nedochádza k novému 

prepojeniu medzi aktivitami Ing. Spišáka (RTI) a IRI/Cieľovej 

skupiny (RT LOGISTIC). Dochádza len k posilneniu už 

existujúceho prepojenia, pričom úrad nezistil, že by to malo 

relevantný vplyv na ich súťažné pôsobenie v porovnaní so 

stavom pred koncentráciou. 

  

S ohľadom na vyššie uvedené úrad dospel k záveru, že 

posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 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. 11. 2021. 

 

 

 

 

 

PMÚ SR rozhodol o uložení pokút vo výške takmer 9 

mil. eur za kartel pri verejnom obstarávaní v oblasti 

energetiky 

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor 

kartelov, dňa 30. 12. 2021 vydal rozhodnutie, ktorým uložil 

trom podnikateľom pokuty v celkovej výške 8 635 625 eur 

za uzatvorenie kartelovej dohody, ktorá je porušením 

ustanovenia § 4 ods. 1 v spojení s ustanovením § 4 ods. 4 

písm. a), c) a f) zákona o ochrane hospodárskej súťaže a 

článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

 

V roku 2017 úrad prijal podnet od Nadácie Zastavme 

korupciu pre podozrenie z koordinácie postupu  

KARTELOVÉ DOHODY 
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podnikateľov vo verejnom obstarávaní vyhlásenom 

prevádzkovateľom elektrizačnej prenosovej sústavy na území 

Slovenskej republiky. 

 

Na základe uvedeného podnetu úrad začal prešetrovanie 

týkajúce sa protisúťažného konania podnikateľov 

spočívajúceho v koordinácii ich postupu pri predkladaní 

ponúk do verejného obstarávania v súvislosti so zákazkou na 

uskutočnenie prác v sektore energetiky. 

 

Predmetom verejného obstarávania bola dodávka 

stavebných a montážnych prác, súvisiacich tovarov a 

služieb potrebných pri výstavbe a uvedení do prevádzky 

špecifického elektrického zariadenia, pričom hodnota 

víťaznej ponuky príslušného uchádzača prevyšovala 

35 mil. eur (bez DPH). 

 

V rámci prešetrovania podnetu úrad v dňoch 

28. – 29. 5. 2019 v priestoroch dvoch prešetrovaných 

podnikateľov vykonal inšpekciu a na základe úradom 

v rámci prešetrovania získaných informácií a podkladov úrad 

dňa 11. 3. 2020 z vlastného podnetu začal správne konanie 

voči šiestim podnikateľom vo veci možnej dohody 

obmedzujúcej súťaž. O začatí správneho konania v danej 

veci úrad informoval prostredníctvom svojej tlačovej správy 

zverejnenej na nasledujúcom odkaze: PMÚ SR začal správne 

konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž vo 

verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác v 

energetickom sektore.  

 

Pokutu úrad nakoniec uložil len trom účastníkom 

konania, keďže úrad v konaní vo vzťahu k ďalším trom 

účastníkom konania nepreukázal, že by títo porušili 

ustanovenia zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane 

hospodárskej súťaže. Vzhľadom na to, že jeden 

z pokutovaných účastníkov konania požiadal 

o uplatnenie programu zhovievavosti a zároveň sa aj  

urovnal, úrad aplikáciou príslušných ustanovení zákona 

o ochrane hospodárskej súťaže súčasne uložil zákaz účasti 

vo verejnom obstarávaní na 3 roky už len zostávajúcim 

dvom pokutovaným účastníkom konania.  

 

Rozhodnutie úradu dosiaľ nenadobudlo právoplatnosť. 

Keďže účastníci konania v zákonnej lehote podali rozklad 

voči tomuto rozhodnutiu, prípad sa stal predmetom 

preskúmania Radou Protimonopolného úradu SR.  

 

 

 

 

 

 

PMÚ SR rozhodol o uložení pokút vo výške takmer 

33 000 eur za kartel pri verejnom obstarávaní v oblasti 

stavebných prác v sektore energetiky 

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor 

kartelov, dňa 22. 12. 2021 vydal rozhodnutie, ktorým uložil 

dvom podnikateľom pokuty v celkovej výške 32 956 eur 

za uzatvorenie kartelovej dohody, ktorá je porušením 

ustanovenia § 4 ods. 1 v spojení s ustanovením § 4 ods. 4 

písm. a), c) a f) zákona o ochrane hospodárskej súťaže. 

 

V dotknutom prípade úrad v roku 2020 prijal podnet od 

Úradu vládneho auditu pre podozrenie z porušenia zákona 

o ochrane hospodárskej súťaže vo verejnom obstarávaní, 

ktoré vyhlásila obec Čavoj. 

 

Na základe uvedeného podnetu úrad začal prešetrovanie 

týkajúce sa protisúťažného konania podnikateľov BECO, 

spol. s r. o., Žilina, WR system, s.r.o., Prievidza a STAVOR, 

spol. s r. o., Zákamenné spočívajúceho v koordinácii ich 

postupu pri predkladaní ponúk do verejného 

obstarávania v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie 

stavebných prác v sektore energetiky, pričom hodnota 

víťaznej ponuky príslušného uchádzača prevyšovala 132 tisíc 

eur (bez DPH). 

 

Na základe analýzy skutočností vyplývajúcich z podnetu a zo 

súťažnej dokumentácie úrad dňa 24. 2. 2021 z vlastného 

podnetu začal správne konanie voči vyššie uvedeným 

uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní vo veci 

možnej dohody obmedzujúcej súťaž. O začatí správneho 

konania v danej veci úrad informoval prostredníctvom svojej 

tlačovej správy dostupnej na nasledujúcom odkaze: PMÚ SR 

začal správne konanie pre možnú kartelovú dohodu vo 

verejnom obstarávaní súvisiacom s poskytnutím stavebných 

prác v oblasti energetiky. 

 

Úrad uložil podnikateľovi BECO, spol. s r.o., pokutu vo 

výške 13 121 eur a podnikateľovi WR system, s.r.o., 

pokutu vo výške 19 835 eur. Voči účastníkovi konania 

STAVOR, spol. s r. o., úrad podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona 

č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže konanie 

zastavil z dôvodu, že dôvod na konanie nebol daný. 

Vzhľadom na to, že účastník konania BECO, spol. s r.o., 

požiadal o uplatnenie programu zhovievavosti a zároveň 

sa aj urovnal, úrad mu neuložil zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 

136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a pokutu, ktorú 

by mu inak úrad za preukázané porušenie zákona uložil, 

náležite znížil. Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na  

 

https://www.antimon.gov.sk/6150-sk/kartely-pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-moznej-dohody-obmedzujucej-sutaz-vo-verejnom-obstaravani-na-uskutocnenie-stavebnych-prac-v-energetickom-sektore/?csrt=16674095734462156561
https://www.antimon.gov.sk/6150-sk/kartely-pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-moznej-dohody-obmedzujucej-sutaz-vo-verejnom-obstaravani-na-uskutocnenie-stavebnych-prac-v-energetickom-sektore/?csrt=16674095734462156561
https://www.antimon.gov.sk/6150-sk/kartely-pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-moznej-dohody-obmedzujucej-sutaz-vo-verejnom-obstaravani-na-uskutocnenie-stavebnych-prac-v-energetickom-sektore/?csrt=16674095734462156561
https://www.antimon.gov.sk/6150-sk/kartely-pmu-sr-zacal-spravne-konanie-vo-veci-moznej-dohody-obmedzujucej-sutaz-vo-verejnom-obstaravani-na-uskutocnenie-stavebnych-prac-v-energetickom-sektore/?csrt=16674095734462156561
https://www.antimon.gov.sk/6598-sk/kartely-pmu-sr-zacal-spravne-konanie-pre-moznu-kartelovu-dohodu-vo-verejnom-obstaravani-suvisiacom-s-poskytnutim-stavebnych-prac-v-oblasti-energetiky/?csrt=17144724723049553411
https://www.antimon.gov.sk/6598-sk/kartely-pmu-sr-zacal-spravne-konanie-pre-moznu-kartelovu-dohodu-vo-verejnom-obstaravani-suvisiacom-s-poskytnutim-stavebnych-prac-v-oblasti-energetiky/?csrt=17144724723049553411
https://www.antimon.gov.sk/6598-sk/kartely-pmu-sr-zacal-spravne-konanie-pre-moznu-kartelovu-dohodu-vo-verejnom-obstaravani-suvisiacom-s-poskytnutim-stavebnych-prac-v-oblasti-energetiky/?csrt=17144724723049553411
https://www.antimon.gov.sk/6598-sk/kartely-pmu-sr-zacal-spravne-konanie-pre-moznu-kartelovu-dohodu-vo-verejnom-obstaravani-suvisiacom-s-poskytnutim-stavebnych-prac-v-oblasti-energetiky/?csrt=17144724723049553411
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dobu 3 rokov uložil úrad účastníkovi konania WR system, 

s.r.o. 

 

Rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 

15. 1. 2022. 

 

 

PMÚ SR uložil pokuty dvom podnikateľom za 

predloženie neúplných podkladov a informácií úradu a 

zároveň uložil poriadkovú pokutu za neoznámenie 

zmeny týkajúcej sa konania 

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor 

kartelov, dňa 1. 12. 2021 vydal rozhodnutia, ktorými dvom 

podnikateľom uložil pokuty podľa § 38a ods. 1 písm. a) v 

spojení s § 38c ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. v celkovej 

výške 7 700 eur za predloženie neúplných podkladov a  

informácií požadovaných úradom. Dotknutí podnikatelia 

týmto porušili povinnosť stanovenú v § 22 ods. 2 zákona č. 

136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. 

 

Zároveň úrad dňa 20. 12. 2021 vydal rozhodnutie vo veci 

uloženia poriadkovej pokuty podľa § 45 zákona č. 187/2021 

Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže za porušenie 

povinnosti účastníka konania bezodkladne oznámiť 

úradu akúkoľvek zmenu týkajúcu sa konania. Účastníkovi 

konania úrad uložil pokutu v maximálnej možnej výške 

3 300 eur. 

 

Účelom ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže o 

povinnosti predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo 

informácie je zabezpečiť, aby nedochádzalo k 

nerešpektovaniu právomocí úradu pri výkone prešetrovania, 

prípadne aj pri vedení správneho konania. Je nevyhnutné, 

aby úrad sankcionoval aj takéto konania podnikateľov, 

keďže ohrozujú riadny výkon právomocí úradu a znižujú 

efektívnosť výkonu prešetrovania či vedeného 

správneho konania, a tým aj možnosť odhaľovať a 

trestať protisúťažné konanie podnikateľov. 

 

Rozhodnutia úradu zatiaľ nenadobudli právoplatnosť 

a vo vzťahu k dvom vyššie uvedeným rozhodnutiam už 

podal dotknutý účastník konania rozklady, ktoré preskúma 

druhostupňový orgán úradu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMÚ SR zastavil správne konanie vo veci možnej 

dohody obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní 

na predmet zákazky „Vypracovanie a vykonanie 

projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej 

republiky“ 

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor 

kartelov, dňa 12. 11. 2021 vydal rozhodnutie, ktorým 

zastavil správne konanie voči podnikateľom SGS 

Holding, a.s., TEKDAN, spol. s r.o., GEOMETRA, s.r.o.,  

GEO 3 TRENČÍN, s.r.o., GEOKOD, s.r.o., Geodetická 

kancelária URBAN – LAUKO, spol. s r.o., GEOPARTNER, 

s.r.o., GEOSPOL, s.r.o., GEODÉZIA UHLÍK, s.r.o., a  

GeodetS, s.r.o., vo veci možnej dohody obmedzujúcej 

súťaž, spočívajúcej v ich koordinácii pri účasti a predkladaní 

ponúk vo verejnom obstarávaní verejného obstarávateľa 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky. Predmetné verejné obstarávanie sa týkalo zákazky 

s názvom „Vypracovanie a vykonanie projektov 

pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky“. 

 

Úrad v priebehu správneho konania získal podklady a 

informácie, ktoré mu v tomto prípade poskytli alternatívne  

vysvetlenie viacerých významných skutočností a ktoré úrad 

po ich preverení akceptoval. 

 

Po vyhodnotení všetkých získaných a dostupných 

informácií dospel úrad k záveru, že nedisponuje takými 

dôkazmi, na základe ktorých by v tomto konaní vedel 

preukázať existenciu posudzovanej dohody medzi 

uvedenými podnikateľmi. Preto predmetné správne 

konanie úrad zastavil v zmysle ustanovenia § 25 ods. 2 písm. 

g) zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 

4. 12. 2021. 

 

 

PMÚ SR rozhodol o uložení takmer 1,2 miliónovej 

pokuty za zneužívanie dominantného postavenia v 

oblasti správy priemyselného parku a výroby a 

dodávok energií 

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor 

zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych  

dohôd, dňa 29. 9. 2021 vydal rozhodnutie, ktorým uložil  

ZNEUŽÍVANIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA 
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podnikateľovi pôsobiacemu v oblasti správy 

priemyselného parku a výroby a dodávok energií pokutu 

vo výške 1 181 849 eur za zneužitie dominantného 

postavenia. 

 

Zo zistení úradu vyplynulo, že podnikateľ v dominantnom 

postavení od roku 2017 zaväzuje spoločnosti 

vykonávajúce podnikateľskú činnosť v priemyselnom 

parku odoberať energie a média od neho a zároveň im 

znemožňoval, aby si energie a média vyrábali samy alebo 

ich odoberali od tretích strán. 

  

Predmetné správanie úrad vyhodnotil ako praktiku 

uplatňovania neprimeraných obchodných podmienok v  

zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej 

súťaže a článku 102 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie.  

 

Rozhodnutie úradu dosiaľ nenadobudlo právoplatnosť. 

Vzhľadom na to, že účastník konania uplatnil svoje právo 

podať voči rozhodnutiu úradu rozklad, rozhodnutie sa stalo 

predmetom preskúmania druhostupňovým orgánom úradu – 

Radou Protimonopolného úradu SR.  
 

 

 

 

Rada PMÚ SR potvrdila prvostupňové rozhodnutie 

PMÚ SR o uložení vyše 330-tisícovej pokuty 

podnikateľovi Slovenská pošta, a.s. 

 

Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 

(ďalej len „Rada úradu“) rozhodnutím  č. 2021/NPI/POK/R/71 

zo dňa 16. 12. 2021 potvrdila prvostupňové rozhodnutie 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru 

zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, 

č.  2020/NPI/POK/2/25 zo dňa 26. 10. 2020. 

 

Prvostupňovým rozhodnutím úrad podľa § 38a ods. 1 

písm. a) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej 

súťaže uložil podnikateľovi Slovenská pošta, a.s., pokutu 

vo výške 330 867 eur za nepredloženie požadovaných 

podkladov a informácií v úradom určenej lehote a 

predloženie nepravdivých informácií, čím podnikateľ 

porušil povinnosť ustanovenú v § 22 ods. 2 zákona č. 

136/2001 Z. z. 

 

Rada úradu potvrdila vecnú správnosť zistení 

prvostupňového orgánu úradu, ako aj právne posúdenie 

skutkového stavu a výšku uloženej pokuty. 

 

Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 

22. 12. 2021. 

 

Voči tomuto rozhodnutiu sa účastník konania môže 

domáhať preskúmania súdom. 

 
 

 

 

 

 

 

- Vybrané štatistické údaje z oblasti štátnej pomoci 

za obdobie október – december 2021 

 

Vybrané štatistické údaje z oblasti štátnej 
pomoci za obdobie október – december 

2021 

Počet 

Schémy pomoci: 

Záväzné stanoviská k dodatkom k 

schémam štátnej pomoci  
21 

Pripomienky k schémam štátnej pomoci 

(vrátane dodatkovaných) 
61 

Záväzné stanoviská k schémam 

minimálnej pomoci 
4 

Záväzné stanoviská k dodatkom k 

schémam minimálnej pomoci 
9 

Pripomienky k schémam minimálnej 

pomoci (vrátane dodatkovaných) 
29 

Ad hoc opatrenia pomoci: 

Záväzné stanoviská k ad hoc štátnej 

pomoci 
1 

Záväzné stanoviská k ad hoc minimálnej 

pomoci  
7 

Pripomienky k ad hoc štátnej pomoci 1 

Pripomienky k ad hoc minimálnej pomoci 9 

Stretnutia s poskytovateľmi pomoci 30 

Školenia 5 

Notifikácie EK (vrátane doplňujúcich 

informácií) 
39 

Metodické usmernenia: 

Zaslané prostredníctvom adresy 

statnapomoc@antimon.gov.sk 
18 

Vybavené inou formou (napr. elektronickou 

schránkou) 
51 

Informácie zverejnené na webovom sídle úradu:   

Schémy štátnej a minimálnej pomoci 

(vrátane dodatkovaných)  
22 

Legislatíva a metodické usmernenia 4 

Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej 

pomoci 
3 

ŠTÁTNA POMOC 
 

ŠTÁTNA POMOC 
 

ŠTÁTNA POMOC 
 

ŠTÁTNA POMOC 

DRUHOSTUPŇOVÉ KONANIA 

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

pomoci a minimálnej pomoci sú dostupné na webovom 

sídle PMÚ SR www.antimon.gov.sk – v sekcii Štátna pomoc: 

Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci. 

 

 

- Aktuálna diskontná a referenčná sadzba 

 

Od 1. 1. 2022 platí nová základná sadzba pre stanovenie 

referenčnej a diskontnej sadzby vo výške -0,49 %. 

 

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 Protimonopolného úradu SR – v sekcii Štátna pomoc: 

Legislatíva, v priečinku Diskontné a referenčné sadzby. 

 

 

- Metodické usmernenia 

 

 PMÚ SR ako koordinátor pomoci vydal v rámci svojej 

metodickej a konzultačnej činnosti metodické 

usmernenie s názvom Vzor testu štátnej pomoci. 

Metodické usmernenie koordinátora pomoci je 

zverejnené na webovom sídle PMÚ SR 

www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc: 

Metodické usmernenia - Metodické usmernenia 

koordinátora pomoci. 

 

Vzor testu štátnej pomoci je rozdelený do dvoch častí.  

 

V prvej časti sú hodnotiace otázky s možnosťou 

výberu odpovede a nasmerovaním k ďalšiemu 

postupu (vrátane záverečnej časti, ktorá ponúka 

možnosť výberu výsledku posúdenia opatrenia 

pomoci). 

 

V druhej časti sa nachádzajú vysvetlivky 

k vybraným častiam, a teda všetky relevantné 

informácie sú dostupné v jednom dokumente. 

 

Vzor testu štátnej pomoci môžu poskytovatelia 

pomoci využívať ako nástroj pri posudzovaní 

konkrétnych žiadostí/projektov, ktoré by mali byť 

 

predmetom podpory z verejných zdrojov. Zároveň 

ho však môžu využiť pri posudzovaní, resp. 

nastavovaní poskytovania podpory v rámci 

jednotlivých opatrení (napr. ak bude v rámci 

určitého opatrenia zámerom podporiť iba  

nehospodársku činnosť, môžu vychádzať z otázok 

uvedených v prvej časti testu a na ich základe 

sformulovať podmienky, ktoré žiadatelia budú musieť 

splniť). 

  

Vzhľadom na uvedené je znenie metodického 

usmernenia univerzálne, môžu ho využiť všetci 

poskytovatelia pomoci, ako aj subjekty, ktoré 

poskytujú prostriedky z verejných zdrojov, ktoré 

nespadajú pod pravidlá v oblasti štátnej pomoci. 

 

 PMÚ SR ako koordinátor pomoci tiež pre Združenie 

miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“), 

resp. miestne územné samosprávy pripravil tretiu 

časť cyklu „Začíname so štátnou pomocou“.  

 
Predmetom tejto časti je schematické znázornenie 

jednotlivých procesov vyplývajúcich zo zákona 

o štátnej pomoci (posudzovanie minimálnej 

pomoci, štátnej pomoci podľa nariadenia 

o skupinových výnimkách a notifikácie) s cieľom 

uľahčenia ich správnej aplikácie v praxi.  

 

Dokument je zverejnený na webovom sídle PMÚ SR 

www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc: 

Samospráva, v priečinku Začíname so štátnou 

pomocou. 

 

 

- Vyzvanie verejnosti k predloženiu návrhu 

dodatkov k schémam štátnej pomoci a minimálnej 

pomoci s koncom platnosti a účinnosti dňa 

31. 12. 2021 

 

Protimonopolný úrad SR ako koordinátor pomoci v novembri 

2021 informoval poskytovateľov pomoci v rámci schém 

štátnej/minimálnej pomoci s koncom platnosti a účinnosti dňa 

31. 12. 2021, aby, v prípade záujmu o predĺženie platnosti 

a účinnosti týchto schém, predložili koordinátorovi pomoci 

návrh dodatku a schémy v znení dodatku čo najskôr, 

ideálne v termíne do 22. 11. 2021. 

  

Dodržanie uvedenej lehoty bolo nevyhnutné najmä kvôli 

tomu, že súlad zmien navrhovaných v dodatku 

s príslušnými pravidlami pre poskytovanie pomoci musel 

byť potvrdený stanoviskom koordinátora pomoci  

http://www.antimon.gov.sk/
https://www.antimon.gov.sk/schemy-statnej-pomoci-a-minimalnej-pomoci/?csrt=8707638451338718883
https://www.antimon.gov.sk/schemy-statnej-pomoci-a-minimalnej-pomoci/?csrt=8707638451338718883
https://www.antimon.gov.sk/4807-sk/legislativa-eu-pre-oblast-statnej-pomoci/
https://www.antimon.gov.sk/4807-sk/legislativa-eu-pre-oblast-statnej-pomoci/
https://www.antimon.gov.sk/diskontne-a-referencne-sadzby/?csrt=13223071438880238058
https://www.antimon.gov.sk/data/files/1557_test_statna-pomoc.docx?csrt=4783247727843728659
http://www.antimon.gov.sk/
https://www.antimon.gov.sk/metodicke-usmernenia-koordinatora-pomoci/?csrt=4783247727843728659
https://www.antimon.gov.sk/metodicke-usmernenia-koordinatora-pomoci/?csrt=4783247727843728659
https://www.antimon.gov.sk/metodicke-usmernenia-koordinatora-pomoci/?csrt=4783247727843728659
https://www.antimon.gov.sk/data/files/1677_zakon-o-statnej-pomoci2.pdf?csrt=5447312208479030272
https://www.antimon.gov.sk/data/files/1677_zakon-o-statnej-pomoci2.pdf?csrt=5447312208479030272
http://www.antimon.gov.sk/
https://www.antimon.gov.sk/samosprava/?csrt=5447312208479030272
https://www.antimon.gov.sk/samosprava/?csrt=5447312208479030272
https://www.antimon.gov.sk/zaciname-so-statnou-pomocou/?csrt=5447312208479030272
https://www.antimon.gov.sk/zaciname-so-statnou-pomocou/?csrt=5447312208479030272
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a schéma v znení dodatku musela byť následne 

zverejnená v Obchodnom vestníku, príp. na webovom sídle 

koordinátora pomoci, v závislosti od toho, ako je 

nadobudnutie platnosti a účinnosti upravené v konkrétnej 

schéme. Uvedené bolo potrebné zabezpečiť do 31. 12. 2021  

(t. j. ešte počas platnosti a účinnosti pôvodných schém), aby  

bola zachovaná kontinuita poskytovania pomoci v rámci 

predmetných schém pomoci. 

   

Osobitne si koordinátor pomoci dovolil upriamiť pozornosť 

poskytovateľov pomoci, ktorí v rámci schém štátnej pomoci 

poskytujú regionálnu štátnu pomoc, že poskytovanie tejto 

pomoci bolo možné len do 31. 12. 2021. V tejto súvislosti 

uviedol aj to, že od 1. 1. 2022 začína platiť nová Mapa 

regionálnej pomoci pre Slovensko (1. január 2022 – 31. 

december 2027). Uvedený dokument mapy regionálnej 

pomoci bolo potrebné zapracovať do schém pomoci 

prostredníctvom dodatku k schéme a rovnako predložiť 

koordinátorovi pomoci aj tieto dodatky, aby ich posúdil čo 

najskôr a po vydaní stanoviska bolo možné zverejniť schémy 

v znení dodatku tak, aby bolo možné kontinuálne 

pokračovať v poskytovaní regionálnej štátnej pomoci aj 

od 1. 1. 2022. O schválení dokumentu mapy regionálnej 

pomoci Európskou komisiou informoval koordinátor pomoci 

v septembri 2021 aj prostredníctvom tlačovej správy úradu.   

 
 

- Verejná konzultácia EK o návrhu cielenej revízie 

všeobecného nariadenia o skupinových 

výnimkách (GBER)  

 

Koordinátor pomoci informoval o oznámení Európskej 

komisie zo dňa 6. 10. 2021, ktoré sa týkalo začatia verejnej 

konzultácie k návrhu cielenej revízie nariadenia (EÚ) č. 

651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za 

zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 

zmluvy (ďalej len „nariadenie GBER“). 

 

V tejto súvislosti EK prostredníctvom svojho webového sídla 

zverejnila výzvu k verejnosti (v anglickom jazyku), aby sa 

vyjadrila k návrhu cielenej revízie nariadenia GBER. Na 

vyššie uvedenom odkaze je k dispozícii aj vysvetľujúca 

poznámka k návrhu cielenej revízie nariadenia GBER.  

 

Konkrétnejšie, cieľom návrhu revízie nariadenia GBER je 

zabezpečiť, aby sa členským štátom uľahčilo vykonávanie 

opatrení štátnej pomoci bez predchádzajúcej notifikácie 

v týchto oblastiach:  

 

 regionálna pomoc,  

 pomoc vo forme rizikového financovania,  

 

 pomoc na výskum, vývoj a inovácie,  

 pomoc v oblasti životného prostredia a energetiky.  

 

Prípadné pripomienky bolo možné zasielať e-mailom 

koordinátorovi pomoci do 30. 11. 2021. O uvedenom  

informoval koordinátor pomoci aj prostredníctvom listov  

odoslaných relevantným poskytovateľom pomoci, resp. 

vykonávateľom schém.  

 
Koordinátor pomoci predložil súhrnné pripomienky 

slovenských orgánov Európskej komisii prostredníctvom 

zabezpečeného e-mailu dňa 8. 12. 2021. 

 

   

- Zvyšovanie povedomia v oblasti štátnej pomoci 
 

 Stretnutia s poskytovateľmi pomoci 

 

Počas sledovaného obdobia sa uskutočnilo 30 

pracovných stretnutí. Uskutočnili sa v online 

priestore, prostredníctvom online komunikačných 

platforiem.  

 

Predmetom stretnutí boli konkrétne návrhy 

opatrení pomoci, ako aj pripravované legislatívne 

návrhy a ich možné prepojenie s pravidlami v oblasti 

štátnej pomoci. Zvýšil sa počet stretnutí súvisiacich 

s Plánom obnovy a odolnosti SR – ich predmetom 

boli návrhy schém pomoci, posudzovanie 

investícií zahrnutých do jednotlivých komponentov 

a návrhy výziev na predkladanie žiadostí v rámci 

vybraných komponentov. 

 

Účastníkmi na stretnutiach boli najmä zástupcovia 

Úradu vlády SR a rezortných ministerstiev. PMÚ 

SR ako koordinátor pomoci však komunikoval aj so 

zástupcami vybraných miest a samosprávnych 

krajov vo veci nimi navrhovaných opatrení pomoci. 

 
 

 Školenia 

 

PMÚ SR ako koordinátor pomoci pokračoval vo 

zvyšovaní povedomia o pravidlách v oblasti štátnej 

pomoci aj prostredníctvom školení. Uskutočnilo sa 

celkovo 5 školení, pričom všetky školenia 

koordinátor pomoci zrealizoval online formou. 

 

 V októbri 2021 PMÚ SR v spolupráci so ZMOS 

zorganizoval špecializovaný praktický 

workshop pre zástupcov miest a obcí. Jeho  

 

https://www.antimon.gov.sk/data/files/1503_1_sk_act_part1_v2.pdf?csrt=7514778457530119505
https://www.antimon.gov.sk/data/files/1503_1_sk_act_part1_v2.pdf?csrt=7514778457530119505
https://www.antimon.gov.sk/data/files/1503_1_sk_act_part1_v2.pdf?csrt=7514778457530119505
https://www.antimon.gov.sk/statna-pomoc-ek-schvalila-mapu-regionalnej-pomoci-pre-slovensko-na-roky-2022-2027/
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-gber_en
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predmetom boli konkrétne otázky vopred 

doručené od účastníkov, ako aj vybrané 

príklady z aplikačnej praxe koordinátora 

pomoci vo vzťahu k opatreniam na úrovni miest 

a obcí. Na workshope sa zúčastnilo približne 70 

účastníkov. 

 
 

 PMÚ SR tiež pokračoval v školeniach pre 

administratívne kapacity EŠIF. V sledovanom 

období sa uskutočnili 2 školenia (v októbri a 

v decembri 2021). Ich predmetom boli základné 

pojmy a vzťahy v oblasti štátnej pomoci 

(pojem podnik, hospodárska činnosť, test štátnej 

pomoci), procedurálne pravidlá, ako aj 

vnútroštátna legislatíva. Účastníkom na 

školeniach boli tiež sprostredkované základné 

informácie o centrálnom registri, ktorého 

funkciu plní Informačný systém pre evidenciu 

a monitorovanie pomoci (IS SEMP). Na školení 

sa zúčastnilo 55 účastníkov. 

 

 Vybraní poskytovatelia pomoci (Ministerstvo 

financií SR, Trnavský samosprávny kraj, 

Envirofond) kontaktovali PMÚ SR s požiadavkou 

o zorganizovanie úvodného školenia 

týkajúceho sa štátnej pomoci. Cieľom bolo 

získanie základných informácií o európskej aj 

vnútroštátnej právnej úprave v tejto oblasti. 

Predmetné školenie sa uskutočnilo v novembri 

2021 a zúčastnilo sa na ňom približne 40 

účastníkov. 

 

 Začiatkom decembra 2021 koordinátor pomoci 

zorganizoval školenie týkajúce sa 

Informačného systému pre evidenciu 

a monitorovanie pomoci (IS SEMP). 

Predmetom školenia bolo predstavenie 

jednotlivých úrovní IS SEMP (portál pre 

koordinátora pomoci, portál pre poskytovateľov 

pomoci aj portál pre verejnosť), ako aj základných  

funkcionalít, ktoré IS SEMP používateľom 

ponúka. Na školení sa zúčastnilo približne 15 

účastníkov. 

 
 

- Rozhodnutia PMÚ SR o uložení pokút za porušenia 

povinností vyplývajúcich zo zákona o štátnej 

pomoci 

 
Počas sledovaného obdobia PMÚ SR vydal 6 rozhodnutí 

v správnom konaní, ktoré sa týkali porušenia povinností  

 

zaznamenávať do centrálneho registra (IS SEMP) štátnu 

pomoc v  lehote do 6 mesiacov odo dňa poskytnutia pomoci 

a minimálnu pomoc v lehote do 5 pracovných dní odo dňa 

poskytnutia pomoci, a to v rozsahu a štruktúre podľa zákona 

o štátnej pomoci. Celková suma uložených pokút bola vo 

výške 2 025,61 eur. 

 

 

 

 

 

 
 

V rámci medzirezortného pripomienkového konania si 

Protimonopolný úrad SR počas posledného štvrťroka 2021 

uplatnil zásadné a  obyčajné pripomienky k viacerým 

návrhom materiálov.  

 

Zásadné pripomienky úrad predložil k nasledujúcim 

návrhom materiálov: 

- Zákon o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

  
- Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o 

ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa 

zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci 

osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona 

č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v 

znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, 

 

- Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 

Slovenskej republiky, 

 

- Zákon o mediálnych službách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách). 

 

Prostredníctvom vyššie uvedených odkazov je na portáli 

Slov-lex dostupné znenie pripomienok úradu k predmetným 

návrhom materiálov, ako aj informácia o stave ich 

spracovania predkladateľom. 

 

Obyčajné pripomienky, ktoré si úrad počas uplynulého 

obdobia uplatnil k ďalším návrhom materiálov sú tiež 

dostupné na portáli Slov-lex prostredníctvom tohto odkazu. 

 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 
SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 
 

Medzirezortné 
pripomienkové 
konaniaSÚŤAŽNÁ 
ADVOKÁCIA 
 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 

Medzirezortné pripomienkové konania 
 

ĎALŠIE AKTUALITY  

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/533
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/533
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/637
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/637
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/637
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/637
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/637
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/637
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/637
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/637
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/637
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/637
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/628
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/628
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/559
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/559
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pripomienok?datumPripOd=01.10.2021&datumPripDo=31.12.2021&subjektPrip=Protimonopoln%C3%BD+%C3%BArad+Slovenskej+republiky&subjektPrip_key=a6cddda2-d454-3cb4-8cd4-8e5da8c87176&filter=1
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Zo zásadných pripomienok, ktoré si úrad uplatnil k uvedeným 

návrhom materiálov vyberáme nasledujúce pripomienky 

úradu: 

 

 

Zákon o zriadení správnych súdov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh“) 

 

K uvedenému návrhu si úrad okrem niekoľkých obyčajných 

pripomienok uplatnil aj zásadnú pripomienku, ktorá sa 

vzťahovala na všeobecnú časť dôvodovej správy. Vo 

všeobecnej časti dôvodovej správy bolo uvedené, že cieľom 

novej súdnej mapy, resp. reorganizácie slovenských súdov je 

prispieť k rýchlejšiemu konaniu a efektivite súdnych konaní 

vzhľadom na špecializáciu sudcov, čo má následne 

zabezpečiť lepšiu kvalitu rozhodovania a transparentnosť 

súdnictva. Podľa názoru úradu z návrhu však nebolo 

jednoznačne zrejmé, najmä pokiaľ ide o sústavu správnych 

súdov, ako si predkladateľ predstavuje v praxi priebeh celej 

zmeny a ako to prispeje k dosiahnutiu uvádzaných cieľov. 

Úrad v rámci svojej zásadnej pripomienky nespochybnil ciele, 

ktoré si predkladateľ stanovil, avšak upozornil, že pri 

zavádzaní novej úpravy je potrebné prihliadať na to, aby 

zavádzané zmeny nemali negatívny dosah na prebiehajúce 

konania a bola zabezpečená kontinuita rozhodovania, a to v 

kontexte celého návrhu, a to tak materiálneho, ako aj 

personálneho zabezpečenia výkonu správneho súdnictva. 

Keďže úradu nebolo zrejmé, či prekladateľ zvažoval 

pripomienky, ktoré úrad predložil v minulosti k pôvodnému 

návrhu (LP/2020/587), dovolil si opätovne poukázať na 

niektoré skutočnosti. Úrad nevzniesol námietky proti návrhu 

na inštitucionálne osamostatnenie správnych súdov, 

nerozumel však potrebe presunu Krajského súdu v Bratislave 

do Trnavy. 

 

Úrad poukázal na to, že z návrhu vyvstávalo viacero otázok, 

ktorých úprava, resp. praktické riešenia neboli zrejmé, 

napríklad pokiaľ ide o obsadzovanie voľných miest sudcov 

správnych súdov. Návrh, aby sa sudcami mohli stať aj  

odborníci stojaci mimo systému súdnictva, ak spĺňajú 

predpoklady pre vymenovanie do funkcie sudcu možno len 

podporiť. V tejto súvislosti úrad považoval za dôležité 

opätovne zdôrazniť, že návrh by mal však zohľadňovať aj 

zachovanie kontinuity rozhodovania vzhľadom na to, že právo 

hospodárskej súťaže predstavuje osobitnú úpravu, resp. 

oblasť práva, ktorá sa na vysokých školách vyučuje len v 

obmedzenej miere. Z tohto dôvodu si pôsobenie a 

rozhodovanie v tejto oblasti vyžaduje sústavné vzdelávanie. 

V minulosti úrad apeloval aj na potrebu sústavného 

vzdelávania sudcov, ktoré je nevyhnutné pre efektívne a 

kvalitné rozhodovanie vo veciach hospodárskej súťaže.  

 

Viaceré vzdelávacie aktivity boli aj uskutočnené. 

 

Úrad podotkol, že je potrebné dôsledne zvážiť praktické 

aspekty novej súdnej reformy a prijať opatrenia najmä s 

cieľom zabezpečenia kontinuity rozhodovania. Návrh totiž  

ráta so začatím činnosti k 1. 9. 2022, čo podľa názoru úradu, 

s ohľadom na potrebu výberu, zrejme nezaručí pripravenosť 

nových sudcov kontinuálne prevziať veci, resp. agendu 

prieskumu postupov a rozhodnutí úradu, pokiaľ pôjde o 

osoby, ktoré sa tejto oblasti doposiaľ vôbec nevenovali. 

 

Úrad konštatoval, že predkladateľ tiež hovoril o špecializácii, 

avšak v návrhu nebola spomenutá ďalšia špecializácia 

sudcov ani možnosť ďalšej špecializácie, okrem oblasti 

správneho súdnictva. Úradu nebolo zrejmé, aká ďalšia 

špecializácia sa návrhom má dosiahnuť. Vzhľadom na široké 

spektrum správneho súdnictva úrad vyjadril svoju domnienku, 

že by bolo na mieste uvažovať o možnosti ďalšej špecializácie 

v rámci organizácie súdu, nie nevyhnutne zo zákona, 

napríklad rozdelenie senátov podľa ďalšej agendy, ako sú  

oblasť hospodárskeho práva (spoločne oblasť hospodárskej 

súťaže, verejného obstarávania, príp. niektoré regulačné 

veci), stavebné právo, sociálne právo, a pod., čo by mohlo 

zefektívniť prieskum postupov a rozhodnutí orgánov verejnej 

správy, ako aj vyššiu odbornosť v rozhodovaní. 

 

Uvedená zásadná pripomienka úradu dosiaľ nebola 

predkladateľom návrhu spracovaná. 

 

Obyčajné pripomienky, ktoré úrad zaslal k danému návrhu sú 

dostupné prostredníctvom tohto odkazu na portáli Slov-lex. 

 

 

 

 

- Školiaca aktivita o pravidlách ochrany 

hospodárskej súťaže a protizákonných praktikách 

vo verejnom obstarávaní 

 

Zástupcovia odboru kartelov Protimonopolného úradu 

SR v spolupráci so zástupcom Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 30. 11. 2021 

v online priestore viedli školiacu aktivitu s názvom „Úvod k 

pravidlám ochrany hospodárskej súťaže - protisúťažné 

praktiky vo VO“. Školiacu aktivitu zrealizovali v zmysle 

Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF. Počas školiacej 

aktivity najprv upriamili pozornosť jej účastníkov na 

právomoci, ktoré má Protimonopolný úrad SR a na oblasti 

jeho pôsobnosti, následne vysvetlili, čo sú dohody 

obmedzujúce súťaž a aké sankcie hrozia za porušenia  

Podujatia a vzdelávacie aktivity 
 

ĎALŠIE AKTUALITY  

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2021/533/pripomienky/zobraz?_processDetail_WAR_portletsel_verejna=1
https://cpv.vlada.gov.sk/
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ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Osobitne 

sa zaoberali objasnením posudzovania dohôd 

obmedzujúcich súťaž v procese verejného obstarávania 

a poukázali aj na konkrétne prípady úradu, ktoré sa týkali 

takéhoto protizákonného správania podnikateľov vo verejnom 

obstarávaní. 

 

 

- Prezentácia PMÚ SR na Svätomartinskej 

konferencii v Brne 

 

Aj v roku 2021 úrad svojou účasťou podporil medzinárodnú 

Svätomartinskú konferenciu, ktorú Úrad na ochranu 

hospodárskej súťaže v Českej republike zorganizoval 

v dňoch 10. – 11. novembra 2021 v Brne už v poradí 14. rok. 

Počas prvého panela predstavitelia českého, slovenského, 

rakúskeho a maďarského úradu na ochranu hospodárskej 

súťaže prezentovali svoje príspevky o novinkách v oblasti 

hospodárskej súťaže v jednotlivých krajinách. Podpredseda 

Protimonopolného úradu SR Boris Gregor okrem iného 

vyzdvihol veľmi úspešnú spoluprácu so zástupcami českého 

úradu. Prostredníctvom svojho príspevku priblížil hosťom 

dosiahnuté výsledky činnosti úradu v oblastiach ochrany 

hospodárskej súťaže a ďalšie dôležité aktivity úradu v roku 

2021. Zmienil sa aj o novom zákone o ochrane hospodárskej 

súťaže, ktorý vstúpil do platnosti dňa 1. 6. 2021 a súvisiacej 

revízii podzákonných predpisov, usmernení a dokumentov 

úradu. Napokon poukázal aj na niekoľko významných 

rozhodnutí, ktoré úrad vydal.  

 

Na žiadosť moderátora štvrtého panela venovaného 

problematike porušovania zákazu predčasného spájania 

podnikateľov prispela do diskusie riaditeľka odboru 

koncentrácií Protimonopolného úradu SR Erika 

Lovásová. Hosťom na konferencii objasnila postoj úradu k 

takýmto porušeniam zákona a povedala o skúsenostiach 

úradu s ich posudzovaním a postihovaním. 

 

Viac informácií o uskutočnenej konferencii si môžete prečítať 

na webovom sídle Úradu na ochranu hospodárskej súťaže 

v Českej republike alebo na portáli Ekonomického denníka. 

 

 

- Odborné webináre pre zástupcov úradu na 

ochranu hospodárskej súťaže v Čiernej Hore 

 

Za dôležitú súčasť činnosti orgánov na ochranu hospodárskej 

súťaže Protimonopolný úrad SR pokladá aj vzájomnú 

spoluprácu a výmenu skúseností, názorov. V decembri 2021 

Protimonopolný úrad SR na základe oslovenia zo strany 

partnerského úradu na ochranu hospodárskej súťaže 

v Čiernej Hore otvoril sériu niekoľkých odborne zameraných 

webinárov, aby jeho zástupcom priblížil svoju činnosť 

a poskytol im svoje skúsenosti z oblasti hospodárskej súťaže.   

 

Prvé webináre spustili v dňoch 10. a 15. decembra 2021 

podpredseda Protimonopolného úradu SR Boris Gregor 

a riaditeľka odboru legislatívno-právneho 

a zahraničných vzťahov Michaela Nosa. Počas týchto 

webinárov sa zaoberali najmä nasledujúcimi oblasťami: 

- spolupráca s ostatnými orgánmi štátnej správy pri 

budovaní efektívneho systému odhaľovania 

a správneho sankcionovania porušení pravidiel 

hospodárskej súťaže, 

- metodické usmernenie o postupe určovania pokút 

v prípadoch zneužívania dominantného postavanie 

a dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž, 

- právna úprava hospodárskej súťaže v SR a základné 

princípy ochrany hospodárskej súťaže, 

- priorizačná politika Protimonopolného úradu SR. 

    

Cieľom celej série webinárov vedených pre zástupcov 

čiernohorského úradu je predstaviť im špecifické oblasti 

činnosti Protimonopolného úradu SR, ako aj podeliť sa s nimi 

o skúsenosti z prístupového procesu do EÚ a tiež poskytnúť 

bilaterálnu technickú podporu vo vybraných oblastiach 

ochrany hospodárskej súťaže na expertnej úrovni. 

 

 

 

 

https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/konference-a-seminare/svatomartinska-konference-2021.html
https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/konference-a-seminare/svatomartinska-konference-2021.html
https://ekonomickydenik.cz/mlsna-zahajil-svatomartinskou-konferenci-resi-se-soutezni-politika-digitalni-trhy-smernice-o-nekalych-praktikach/
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EK uložila 20 miliónovú pokutu talianskemu 

predajcovi konzervovanej zeleniny 

 

EK v novembri 2021 rozhodla o uložení pokuty spoločnosti 

Conserve Italia a jej dcérskej spoločnosti Conserves France 

v celkovej výške 20 mil. eur za účasť na 13 rokov trvajúcej 

kartelovej dohode.   

 

Kartelová dohoda spočívala v stanovení cien dodávok 

určitých druhov konzervovanej zeleniny maloobchodným 

predajcom a spoločnostiam poskytujúcim stravovacie služby 

v Európskom hospodárskom priestore. 

  

Týmto rozhodnutím z roku 2021 EK zároveň uzatvorila 

predmetný prípad kartelovej dohody piatich spoločností, 

keďže o porušení ostatných troch účastníkov kartelovej 

dohody rozhodla ešte v roku 2019. EK vtedy znížila výšku 

pokút uloženú holandskému producentovi ovocia a zeleniny 

Corros a skupine CECAB, ktoré sa k porušeniu priznali a od 

pokuty úplne oslobodila francúzskeho spracovateľa zeleniny 

Bonduelle, keďže odhalil existenciu kartelovej dohody pred 

EK. 

 

Preukázaná kartelová dohoda spočívala v dohode medzi 

navzájom si konkurujúcimi spoločnosťami ohľadom trhových 

podielov a objemových kvót pri predaji konzervovanej 

zeleniny - zelenej fazule, hrášku, zmesi hrášku a mrky 

a kukurice, ako aj vzájomnej koordinácie ich správania 

v tendroch. Ich protizákonné konanie bolo zamerané na 

zachovanie alebo posilnenie ich pozície na trhu, udržanie 

alebo zvýšenie cien tovaru, zníženie vlastnej neistoty 

o budúcom obchodnom správaní a kontrolu marketingových 

a obchodných podmienok v ich prospech.   

 

Podľa komisárky pre hospodársku súťaž Margrethe Vestager 

v dôsledku ich konania existovala na dotknutom trhu menšia 

intenzita hospodárskej súťaže, a preto spotrebitelia museli 

nakupovať predmetné tovary za vyššie ceny. 

 

Viac informácií si môžete prečítať na webovom sídle 

Európskej komisie alebo Concurrences či Global Competition 

Review.  

 

 

 

 

 
 

 

V Česku uložili rekordne vysokú pokutu distribútorovi 

záhradnej techniky, záhradného vybavenia a náradia 

za zakázané dohody o priamom určení cien pre ďalší 

predaj  
 

Úrad na ochranu hospodárskej súťaže v Česku rozhodol o 

uložení pokuty spoločnosti GARLAND distributor za takmer 6 

rokov trvajúce vertikálne dohody spočívajúce v priamom 

určení cien pre ďalší predaj, za tzv. praktiku RPM. Cieľom 

zakázaných dohôd bolo vylúčiť hospodársku súťaž medzi 

predajcami záhradnej techniky, záhradného vybavenia 

a náradia od uvedenej spoločnosti v Česku.  

 

Spoločnosť počas rokov 2013 – 2019 uzatvárala 

s maloobchodnými predajcami jej tovaru zakázané dohody, 

na základe ktorých im stanovila ceny, za ktoré mali ponúkať 

tovar koncovým zákazníkom. Keďže maloobchodní 

predajcovia nesmeli ponúkať tovar za nižšie než ňou 

stanovené ceny, dochádzalo k potláčaniu konkurencie medzi 

jednotlivými maloobchodnými predajcami predmetného 

tovaru. 

 

Uložená pokuta sa výškou takmer 3,96 mil. eur stala 

najvyššie uloženou pokutou za takýto typ  

nezákonného konania v celej histórii úradu. Súčasne český 

úrad uložil spoločnosti, aby informovala jej odberateľov 

o neplatnosti uzatvorených dohôd a o ich zákaze. 

 

Ďalšie podrobnosti o rozhodnutí nájdete na webovom sídle 

Úradu na ochranu hospodárskej súťaže v Česku alebo Global 

Competition Review či týždenníka HROT. 

 

 

Vo Švédsku prešetrujú údajný kartel medzi 

poskytovateľmi testov na COVID-19 

 

Švédsky úrad na ochranu hospodárskej súťaže otvoril 

prešetrovanie týkajúce sa dvoch poskytovateľov testov na 

COVID-19. Prešetrovanie súvisí s možnou kartelovou 

dohodou a s údajným stanovením cien PCR testov 

na medzinárodnom letisku v Štokholme, kde pre 

medzinárodných cestujúcich sa nevyhnutnosťou pre vstup do 

krajiny stalo preukázanie sa negatívnym výsledkom PCR 

testu. 

  

NAŠE AKTIVITY 
ĎALŠIE ZAUJÍMAVOSTI Z EK 

A INÝCH ORGÁNOV NA OCHRANU HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6164
https://www.concurrences.com/en/bulletin/news-issues/december-2021-en/the-eu-commission-fines-an-italian-canned-food-retailer-eur20-million-for
https://globalcompetitionreview.com/european-commission-settles-some-canned-vegetable-cartelists
https://globalcompetitionreview.com/european-commission-settles-some-canned-vegetable-cartelists
https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/3213-spolecnost-garland-poskozovala-spotrebitele-hrozi-ji-pokuta-temer-100-milionu-korun.html
https://globalcompetitionreview.com/refusal-supply/czech-enforcer-issues-highest-ever-rpm-fine
https://globalcompetitionreview.com/refusal-supply/czech-enforcer-issues-highest-ever-rpm-fine
https://www.tydenikhrot.cz/clanek/prodejce-zahradni-techniky-garland-dostal-pokutu-97-milionu-za-poskozovani-spotrebitelu
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Informáciu o prešetrovaní vedenom voči spoločnostiam 

Kumo Care a Mind Clinic Medical MCM zverejnil švédsky 

úrad po uskutočnení inšpekcií v spoločnostiach v decembri 

2021.  

 

Švédsky úrad vo svojej tlačovej správe podotkol, že trh s 

testami na COVID-19 vníma ako nový a zároveň nesmierne 

dôležitý. Súčasne poznamenal, že je kľúčové, aby bol aj tento 

trh konkurencieschopný.  

 

 

 

 

 

 

 

Hoci švédsky úrad dosiaľ neodhalil žiadne porušenie pravidiel 

hospodárskej súťaže, týmto prípadom vyslal jasnú správu, že 

orgány na ochranu hospodárskej súťaže pozorne sledujú aj 

vplyv pandémie koronavírusu na ponúkané nevyhnutné 

tovary či služby. 

   

Viac informácií si môžete prečítať na webovom sídle úradu na 

ochranu hospodárskej súťaže vo Švédsku alebo Global 

Competition Review. 

 

 

 

 

 

Kontaktná osoba 

Mgr. Adriana Oľšavská 
hovorkyňa | kancelária predsedu  
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