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Milé čitateľky a milí čitatelia, 

v úvode tohto vydania Súťažného spravodajcu Vám 

chceme predovšetkým poďakovať za spoluprácu 

v uplynulom roku a zároveň popriať Vám v novom roku 

2021 najmä pevné zdravie a  veľa osobných aj 

pracovných úspechov. 

V poslednom štvrťroku 2020 sme v rámci našej 

rozhodovacej činnosti vydali viacero rozhodnutí. Tie sa 

okrem niekoľkých nami posúdených a  následne 

schválených koncentrácií podnikateľov týkali kartelovej 

dohody, za ktorú sme uložili pokuty trom podnikateľom, 

a porušenia spočívajúceho v  nepredložení 

požadovaných podkladov a informácií v určenej lehote 

a  v predložení nepravdivých informácií, za ktoré sme 

taktiež uložili pokutu dotknutému podnikateľovi.  

Zároveň sme informovali o začatí niekoľkých ďalších 

správnych konaní. Súčasne sme zverejnili výsledky 

z uskutočnených prešetrovaní súvisiacich s predajom 

pohonných látok v období pandémie ochorenia COVID-

19. 

Aj v tomto vydaní Súťažného spravodajcu sme na jeho 

prvé strany zaradili aktuality v kontexte súčasnej 

koronakrízy. 

Ohľadom opatrení pomoci sme ako koordinátor pomoci 

aktívne komunikovali so zástupcami Európskej komisie 

či poskytovateľov pomoci aj prostredníctvom online 

komunikačných platforiem. Okrem iného sme v online 

priestore úspešne zorganizovali školiacu aktivitu pre 

vybrané samosprávne kraje.  

Rovnako sme venovali pozornosť návrhom materiálov, 

ktoré boli predložené do medzirezortných 

pripomienkových konaní a uplatnili sme si k nim 

pripomienky z pohľadu ochrany hospodárskej súťaže aj 

koordinácie pomoci. 

Detailnejšie o našich významnejších aktivitách počas 

posledného štvrťroka 2020, ako aj naše ďalšie aktuality 

a tiež zaujímavosti zo súťažných inštitúcií na svete 

môžete nájsť na nasledujúcich stranách.     
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PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme minimálnej 

pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného 

ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 

(DM-17/2020) 

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej aj ako „PMÚ 

SR“, „úrad“) ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 

zákona o štátnej pomoci dňa 9. 12. 2020 vydal stanovisko 

týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre 

pomoc k „Schéme minimálnej pomoci na podporu 

podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti 

s vypuknutím ochorenia COVID-19“ a pridelil jej číslo 

DM-17/2020. 

  

Predmetom schémy je poskytovanie minimálnej pomoci 

formou finančného príspevku z prostriedkov štátneho 

rozpočtu na zmiernenie negatívnych následkov vyhlásenia 

mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti 

s nákazou COVID-19 na hospodársku situáciu podnikov 

v kolabujúcom odvetví cestovného ruchu. 

  

Jej cieľom je podpora podnikov v odvetví cestovného 

ruchu a poskytnutie finančného príspevku pre pokrytie 

časti fixných nákladov, ktoré podniky museli vynaložiť 

v čase ich núteného uzatvorenia z dôvodu opatrenia Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v čase po 

opätovnom spustení ich prevádzky, keď sa prejavili 

negatívne dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 na 

fungovanie zariadení cestovného ruchu. 

  

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK schválila slovenskú schému vo výške 100 mil. eur 

na podporu nekrytých fixných nákladov spoločností 

postihnutých koronavírusom 

 

Európska komisia (ďalej aj ako „EK“) dňa 22. 12. 2020 

oznámila, že schválila slovenskú schému vo výške 100 mil. 

eur na podporu nekrytých fixných nákladov spoločností 

postihnutých koronavírusom.  

 

Schému schválila na základe Dočasného rámca pre 

opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva 

v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 (ďalej aj 

ako „dočasný rámec“, „dočasný rámec štátnej pomoci“) 

a pomoc bude mať formu priamych grantov. 

 

O podporu môžu požiadať všetky podniky (s výnimkou 

poľnohospodárskej prvovýroby, rybárstva a akvakultúry a 

finančných sektorov), ktoré v období od marca 2020 do 

júna 2021 zaznamenali pokles obratu o 30 % (v porovnaní 

s rovnakým obdobím roku 2019) z dôvodu reštriktívnych 

opatrení, ktoré slovenské orgány museli prijať na obmedzenie 

šírenia koronavírusu. Pomoc bude pokrývať až 70 % 

fixných nákladov príjemcov (90 % v prípade mikro 

a malých spoločností), ktoré nie sú pokryté z ich výnosov.  

 

Cieľom schémy je riešiť potrebu likvidity príjemcov, a tým 

im pomôcť pokračovať v ich činnostiach počas prepuknutia a 

aj po prepuknutí nákazy koronavírusom. 

  

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru 

informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný 

charakter, sprístupnená pod číslom  SA.59996 v registri 

štátnej pomoci. 

 

Tlačová správa EK je dostupná na 

www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_2

0_2519. 
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EK schválila slovenské schémy štátnej pomoci vo 

výške 29,8 mil. eur na kompenzáciu škôd 

prevádzkovateľom letísk spôsobených vypuknutím  

nákazy koronavírusom  

 

EK dňa 23. 12. 2020 na svojom webovom sídle 

www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_2

0_2529 zverejnila informáciu, že schválila slovenské schémy 

štátnej pomoci vo výške 29,8 mil. eur na kompenzáciu škôd  

prevádzkovateľom letísk spôsobených vypuknutím nákazy 

koronavírusom. 

  

Účelom štátnej pomoci je náhrada za zabezpečenie 

nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej 

republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s 

ochorením COVID-19.  

 

Poskytovateľom pomoci a vykonávateľom schém pomoci je 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR.  

  

Štátnu pomoc podľa schém pomoci je možné poskytnúť 

ako pomoc formou príspevku v civilnom letectve a vo 

forme bežných transferov na úhradu oprávnených 

nákladov alebo refundáciu výdavkov, ktoré súvisia so 

zabezpečením nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia SR 

počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením 

COVID-19.  

 

Nevyhnutná letecká dostupnosť územia SR musela byť 

zabezpečená najmä z dôvodu priameho spojenia územia SR 

s územím iných členských štátov Európskej únie alebo s 

územím tretích krajín s ohľadom na potrebu repatriácie 

občanov SR, leteckú prepravu zdravotníckeho materiálu a 

iných zásob potrebných na zabezpečenie hospodárskej a 

sociálnej funkcie štátu. Žiadatelia museli zabezpečiť 

prevádzku letísk aj z dôvodu, že s ohľadom na pravidlá v 

oblasti civilného letectva bolo potrebné umožniť vykonávať aj 

lety lietadiel vykonávajúcich činnosti pátrania po lietadlách a 

záchrany ľudského života, lety lietadiel vykonávajúcich 

hasenie požiarov, lety zdravotníckej záchrannej služby, 

technické medzipristátie na neobchodné účely s cieľom 

natankovania leteckých pohonných hmôt do lietadla alebo z 

dôvodu mimoriadnej alebo núdzovej situácie bez možnosti 

nastúpenia alebo vystúpenia cestujúcich, naloženia alebo 

vyloženia nákladu.  

 

Platnosť a účinnosť schém sa končí 30. 6. 2021. 

 

 

 

 

Schválenými schémami pomoci pre SR sú nasledujúce: 

 

1. Schéma štátnej pomoci podľa článku 107 ods. 2 

písm. b) ZFEÚ na podporu zabezpečenia 

nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej 

republiky počas krízovej situácie vyhlásenej 

v súvislosti s ochorením COVID-19   

 

Príjemcom štátnej pomoci v zmysle predmetnej schémy je 

letisková spoločnosť, ktorá v roku 2019 odbavila viac ako 

200 000 cestujúcich.  

 

Pritom letisková spoločnosť je právnická osoba, ktorá 

prevádzkuje medzinárodné verejné letisko, z ktorého sa  

vykonáva obchodná letecká doprava, a ktorá je držiteľom 

platného prevádzkového povolenia alebo osvedčenia pre 

prevádzkovateľa letiska a ktorá poskytuje letiskové služby 

leteckým dopravcom.  

 

Za oprávnené náklady sa považujú náklady skutočne 

vynaložené v príslušnom rozpočtovom roku počas 

oprávneného obdobia od 13. 3. 2020 do 30. 6. 2020 alebo 

jeho časť (ďalej len „oprávnené obdobie“). Výška štátnej 

pomoci podľa tejto schémy pomoci predstavuje výšku 

príspevku v civilnom letectve na úhradu oprávnených 

nákladov alebo refundáciu výdavkov, ktorá predstavuje 

náhradu škody spojenú so zabezpečením nevyhnutnej 

leteckej dostupnosti územia SR v oprávnenom období.  

 

Maximálna výška oprávnenej štátnej pomoci v príslušnom 

rozpočtovom roku za oprávnené obdobie zodpovedá 

zápornej hodnote rozdielu skutočnej hodnoty hospodárskeho 

výsledku pred zdanením a úrokmi (EBIT) za oprávnené 

obdobie a skutočnej hodnoty hospodárskeho výsledku pred 

zdanením a úrokmi (EBIT) za rovnaké obdobie v roku 2019 

za podnik. Maximálna intenzita pomoci je 85 % zo skutočných 

oprávnených nákladov.  

 

2. Schéma štátnej pomoci podľa článku 107 ods. 3 

písm. b) ZFEÚ na podporu zabezpečenia 

nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej 

republiky počas krízovej situácie vyhlásenej 

v súvislosti s ochorením COVID-19 

 

Príjemcom štátnej pomoci podľa tejto schémy pomoci je 

letisková spoločnosť.  

 

Pritom letisková spoločnosť je právnická osoba, ktorá 

prevádzkuje medzinárodné verejné letisko, z ktorého sa 

vykonáva obchodná letecká doprava, a ktorá je držiteľom 

platného prevádzkového povolenia alebo osvedčenia pre  

http://www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_2529
http://www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_2529
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prevádzkovateľa letiska a ktorá poskytuje letiskové služby 

leteckým dopravcom.  

 

Za oprávnené náklady sa považujú náklady skutočne 

vynaložené v príslušnom rozpočtovom roku počas 

oprávneného obdobia:  

 

- od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 alebo jeho časť, ak 

príjemca štátnej pomoci odbavil v roku 2019 viac ako 

200 000 cestujúcich alebo 

- od 13. 3. 2020 do 30. 6. 2021 alebo jeho časť, ak 

príjemca štátnej pomoci odbavil v roku 2019 menej ako 

200 000 cestujúcich vrátane.  

  

V súlade s oddielom 3.1 dočasného rámca je možné 

žiadateľovi poskytnúť štátnu pomoc až do výšky 800 000 eur 

na podnik, ktorá je vyjadrená ako hrubá suma, t. j. pred 

odpočítaním dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo iných 

poplatkov. Maximálna intenzita pomoci je 85 % zo skutočných 

oprávnených nákladov. 

 

V súlade s oddielom 3.12 dočasného rámca je možné 

žiadateľovi poskytnúť štátnu pomoc až do výšky 3 000 000 

eur na podnik, ktorá je vyjadrená ako hrubá suma, t. j. pred 

odpočítaním dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo iných 

poplatkov.  

 

Maximálna intenzita pomoci je:  

 

- 70 % zo skutočných oprávnených nákladov, ak ide o 

stredné podniky a veľké podniky podľa čl. 2 ods. 2 a 

prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení, 

- 85 % zo skutočných oprávnených nákladov, ak ide o 

mikro a malé podniky podľa čl. 2 bodu 24 nariadenia 

(EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.  

 

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru 

informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný 

charakter, sprístupnená pod číslom  SA.59240 v registri 

štátnej pomoci. 

 

 

EK vydala rozhodnutie k novým slovenským schémam 

štátnej pomoci a k dodatkom k schémam štátnej 

pomoci súvisiacimi s nákazou COVID-19 

 

Počas posledných dvoch mesiacov roka 2020 EK zároveň 

vydala rozhodnutia k niekoľkým novým schémam štátnej 

pomoci pre SR a taktiež aj k dodatkom k schémam štátnej 

pomoci pre SR. Ich prehľad je dostupný na tomto odkaze.  

 

 

 

EK oznámila predĺženie dočasného rámca štátnej 

pomoci na podporu podnikov počas koronakrízy a 

predstavila štvrtý dodatok k tomuto rámcu 

 
Európska komisia dňa 13. 10. 2020 oznámila predĺženie 

dočasného rámca štátnej pomoci a zároveň 

predstavila štvrtý dodatok k tomuto rámcu. 

  

Platnosť dočasného rámca sa predĺžila do 31. 6. 2021, 

rekapitalizačná podpora do 30. 9. 2021. 

  

Ako uviedla podpredsedníčka EK M. Vestager, predĺženie 

dočasného rámca má za cieľ podporiť členské štáty 

v snahe vyrovnať sa s aktuálnou krízou najmä vo forme 

pomoci pre podniky a ochranu jednotného trhu EÚ. 

 

Štvrtým dodatkom sa okrem úpravy vybraných 

existujúcich článkov zavádza aj nové opatrenie, ktoré 

poskytne členským štátom možnosť podporiť 

spoločnosti vo forme príspevku  k časti ich nekrytých 

fixných nákladov. V rámci štvrtého dodatku bola tiež 

predstavená nová možnosť, akým spôsobom môže štát 

opustiť rekapitalizované spoločnosti za zachovania 

svojho predchádzajúceho podielu v týchto 

spoločnostiach a zamedziť narušeniu hospodárskej 

súťaže. 

  

Podpora nekrytých fixných nákladov spoločností: 

 

Členským štátom sa umožnilo touto zmenou podporiť 

spoločnosti, ktoré čelia poklesu obratu najmenej o 30 % v 

porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 v dôsledku 

prepuknutia infekcie COVID-19.  

 

Táto podpora má za cieľ prispieť k úhrade časti fixných 

nákladov, ktorá je spôsobená výpadkom príjmov. Maximálna 

výška takejto formy pomoci je 3 milióny eur na podnik.  

 

EK na svojom webovom sídle 

www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/appl 

ication_section_3_12_TF.pdf zverejnila bližšie informácie 

k uplatňovaniu tohto opatrenia (opatrenie 3.12. dočasného 

rámca), ako aj konkrétny príklad takéhoto opatrenia 

(www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/exa

mple_for_application_section_3_12_TF.pdf).   

  

 

Predĺženie dočasného rámca štátnej 
pomoci 

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
https://www.antimon.gov.sk/data/files/1177_prehlad-novych-schem-statnej-pomoci-a-dodatkov-k-schemam-statnej-pomoci-k-31-12-2020.pdf
http://www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/application_section_3_12_TF.pdf
http://www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/application_section_3_12_TF.pdf
http://www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/example_for_application_section_3_12_TF.pdf
http://www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/example_for_application_section_3_12_TF.pdf
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Nové podmienky rekapitalizačných opatrení: 

 

EK upravila podmienky rekapitalizačných opatrení, najmä 

pokiaľ ide o odchod štátu z rekapitalizácie podnikov, v ktorých 

bol štát pred rekapitalizáciou akcionárom. Toto opatrenie 

umožňuje štátu vystúpiť z vlastného imania týchto podnikov 

prostredníctvom nezávislého ocenenia, pričom obnoví svoj 

predchádzajúci obchodný podiel a zachová záruky na 

ochranu účinnej hospodárskej súťaže na jednotnom trhu.  

 

EK na svojom webovom sídle 

www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/exit_

decision_under_TF_graph_2.pdf rovnako zverejnila bližšie 

informácie k posudzovaniu týchto podmienok. 

 
Rozšírenie dočasného odstránenia všetkých krajín zo 

zoznamu krajín s „obchodovateľným rizikom“: 

 

Poslednou zmenou v štvrtom dodatku dočasného rámca je 

predĺženie dočasného vyňatia všetkých krajín EÚ zo 

zoznamu krajín s „obchodovateľným rizikom“ v rámci  

oznámenia o krátkodobom poistení vývozných úverov, a to do 

30. 6. 2021. Tento krok bol uskutočnený najmä vzhľadom na 

pretrvávajúci všeobecný nedostatok dostatočnej súkromnej 

kapacity na pokrytie všetkých ekonomicky oprávnených rizík 

pre vývoz do krajín zo zoznamu krajín s obchodovateľným 

rizikom. 

  

Platnosť dočasného rámca mala pôvodne vypršať 

31. 12. 2020, s výnimkou rekapitalizačných opatrení, ktoré 

mohli byť poskytnuté do 30. 6. 2021. 

 

EK plánuje do 30. 6. 2021 ďalšie preskúmanie potreby 

prípadného predĺženia alebo úpravy dočasného rámca. 

 

Viac informácií je možné nájsť v tlačovej správe EK dostupnej 

na www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_

20_1872. 

  

Samotný štvrtý dodatok je možné nájsť 

na www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa

_covid19_4th_amendment_and_prolongation_temporary_fr 

amework_en.pdf v anglickom jazyku a na www.eur-

lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:340I:FULL&from=EN 

v slovenskom jazyku. 

 

 

 

EK zverejnila ďalšie informácie k poskytovaniu štátnej 

pomoci na základe dočasného rámca – konsolidované 

znenie dočasného rámca v znení dodatku č. 4 a 

upravené znenie notifikačného formulára 

 

EK zverejnila na svojom webovom sídle nasledujúce 

informácie súvisiace s poskytovaním štátnej pomoci na 

základe dokumentu „Dočasný rámec pre opatrenia štátnej 

pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii 

spôsobenej nákazou COVID-19“: 

- konsolidované znenie dočasného rámca v znení 

dodatku č. 4, ktoré je k dispozícii v slovenskom jazyku 

na 

www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/T

F_consolidated_version_amended_3_april_8_may_29_j

une_and_13_oct_2020_sk.pdf, 

 

- upravené znenie notifikačného formulára k 

opatreniam predkladaným EK podľa dočasného 

rámca v znení dodatku č. 4, ktoré je k dispozícii v 

anglickom jazyku na  

www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/n

otification_template_TF_coronavirus_revised_after_4th_ 

amendment.pdf (tento formulár sa týka častí 3.1-3.10 a 

mal by byť priložený k štandardnému formuláru na 

oznámenie v SANI2), 

- znenie notifikačného formulára k opatreniam 

predkladaným EK podľa dočasného rámca – 

Opatrenie štátnej pomoci vo forme rekapitalizácie 

nefinančných podnikov (oddiel 3.11), ktoré je k 

dispozícii v anglickom jazyku na 

www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/T

F_section_3.11_notification_template.pdf (tento formulár 

spolu s Prílohou 2 pre kapitálové nástroje a Prílohou 3 pre 

hybridné nástroje by mal byť priložený k štandardnému 

formuláru na oznámenie v SANI2). 

 

 

EK predĺžila platnosť mapy regionálnej pomoci na 

roky 2014 – 2020 pre Slovenskú republiku 

do 31. 12. 2021 

 

EK dospela k záveru, že predĺženie platnosti mapy 

regionálnej pomoci na roky 2014 – 2020 pre Slovenskú 

Predĺženie platnosti mapy 
regionálnej pomoci pre SR 

http://www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/exit_decision_under_TF_graph_2.pdf
http://www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/exit_decision_under_TF_graph_2.pdf
http://www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1872
http://www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1872
http://www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_4th_amendment_and_prolongation_temporary_framework_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_4th_amendment_and_prolongation_temporary_framework_en.pdf
http://www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_4th_amendment_and_prolongation_temporary_framework_en.pdf
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:340I:FULL&from=EN
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:340I:FULL&from=EN
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:340I:FULL&from=EN
http://www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_29_june_and_13_oct_2020_sk.pdf
http://www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_29_june_and_13_oct_2020_sk.pdf
http://www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_29_june_and_13_oct_2020_sk.pdf
http://www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/notification_template_TF_coronavirus_revised_after_4th_amendment.pdf
http://www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/notification_template_TF_coronavirus_revised_after_4th_amendment.pdf
http://www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/notification_template_TF_coronavirus_revised_after_4th_amendment.pdf
http://www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_section_3.11_notification_template.pdf
http://www.ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_section_3.11_notification_template.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_section_3.11_notification_template_annexII.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_section_3.11_notification_template_annexIII.pdf
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republiku do 31. 12. 2021 spĺňa kritériá zlučiteľnosti so 

Zmluvou o fungovaní Európskej únie, keďže je v súlade 

s podmienkami stanovenými v Usmernení o regionálnej 

štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 a zároveň s 

predĺženým obdobím ich uplatňovania, ktoré EK oznámila 

2. 7. 2020. 

  

Notifikácia sa týka len predĺženia platnosti mapy 

regionálnej pomoci pre Slovenskú republiku 

do 31. 12. 2021 vrátane a všetky ostatné podmienky a 

záväzky uvedené v rozhodnutí Európskej komisie vo veci 

SA.37447 z 22. 1. 2014, ktorou sa schvaľuje mapa 

regionálnej pomoci pre Slovenskú republiku na základe 

Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 

2020, zostávajú nezmenené. 

  

Úplne znenie rozhodnutia EK je uverejnené v sekcii 

Legislatíva - Horizontálne pravidlá na webovom sídle 

www.statnapomoc.sk a zároveň v Úradnom vestníku 

Európskej únie pod číslom SA.58489. 

 

 

 

PMÚ SR publikoval vybrané zistenia a závery 

z prešetrovaní vykonaných v sektore 

maloobchodného predaja pohonných látok 

 

Sektor veľkoobchodného a maloobchodného predaja 

pohonných látok je mimoriadne dôležitý pre fungovanie celej 

ekonomiky Slovenska. Aj z tohto dôvodu Protimonopolný 

úrad Slovenskej republiky venuje trhu predaja 

pohonných látok zvýšenú pozornosť a pravidelne ho 

monitoruje. Tak tomu bolo aj v počiatkoch pandémie 

COVID-19.  

 

V tomto období bolo úradu doručených niekoľko podnetov 

upozorňujúcich na skutočnosť, že napriek výraznému 

poklesu aktuálnych cien ropy na svetových 

burzách, čerpacie stanice najväčších predajcov pohonných 

hmôt v SR na to dostatočne nereagovali, čo nasvedčuje 

možnej existencii kartelovej dohody medzi nimi. 

  

Na základe uvedených podnetov začal úrad 

prešetrovanie podľa § 22 ods. 1 písm. b)  zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže týkajúce sa situácie na trhu 

maloobchodného predaja pohonných látok v  

 

období pandémie COVID-19 so zameraním sa na  

disproporcie v tempe poklesu cien ropy na burzách 

a poklesu cien pohonných látok na čerpacích staniciach.  

 

Úrad sa zaoberal aj problematikou rovnakých cien 

pohonných látok na čerpacích staniciach v určitej 

lokalite, keďže aj ohľadom tohto sa spotrebitelia opakovane 

obracajú na úrad. 

 

Vybrané zistenia a závery z prešetrovaní v dotknutom 

sektore úrad v decembri 2020 publikoval v dokumente 

Vybrané zistenia a závery z vykonaných prešetrovaní 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky v sektore 

maloobchodného predaja pohonných látok, ktorý je 

dostupný na webovom sídle  

www.antimon.gov.sk/data/att/2117.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zistenia a závery z prešetrovaní 
v oblasti predaja pohonných látok 

v čase pandémie 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37447
http://www.statnapomoc.sk/?p=1068
http://www.statnapomoc.sk/
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_58489
https://www.antimon.gov.sk/data/att/2117.pdf
https://www.antimon.gov.sk/data/att/2117.pdf
https://www.antimon.gov.sk/data/att/2117.pdf
http://www.antimon.gov.sk/data/att/2117.pdf
https://www.antimon.gov.sk/data/att/2117.pdf
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Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu Slovenskej 

republiky v poslednom štvrťroku 2020 začal niekoľko 

správnych konaní vo veci posúdenia koncentrácie.  

 

Úrad v danom štvrťroku tiež informoval o svojich súhlasných 

rozhodnutiach. Tie vydal vo vzťahu k nasledujúcim 

transakciám: 

 

- koncentrácia spočívajúca v získaní výlučnej kontroly 

podnikateľa TCL China Star Optoelectronics 

Technology Co., Ltd., Čína nad podnikateľmi Samsung 

Suzhou Module Co., Ltd., Čína a Samsung Suzhou 

LCD Co., Ltd., Čína, 

- koncentrácia spočívajúca v získaní priamej výlučnej 

kontroly podnikateľa AGEL SK a.s., Bratislava nad 

podnikateľom Fakultná nemocnica s poliklinikou 

Skalica, a.s., Skalica, 

- koncentrácia spočívajúca v založení plnofunkčného 

spoločného podniku podnikateľmi DBG Management 

GP (Guernsey) Ltd., Guernsey, Normanské ostrovy 

a fyzickými osobami v rámci rodiny Patel, Mumbai 

Maharashtra, India, pričom do novozaloženého 

spoločného podniku budú vložení podnikatelia zo skupiny 

Pfaudler  okrem spoločnosti GMM Pfaudler Ltd., 

- koncentrácia spočívajúca vo vytvorení plnofunkčného 

spoločného podniku podnikateľmi Slovenský 

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

a.s., Česká republika. 

 

Z prípadov odboru koncentrácií vyberáme nasledujúci: 

 

PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov AGEL SK 

a.s. a Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor 

koncentrácií, dňa 3. 11. 2020 schválil koncentráciu 

spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa 

AGEL SK a.s., Bratislava (ďalej len „Agel SK“ alebo 

„Oznamovateľ“) nad podnikateľom Fakultná nemocnica 

s poliklinikou Skalica, a.s., Skalica (ďalej len „Nemocnica 

Skalica“). 

 

Hlavnou činnosťou podnikateľa Agel SK a spoločností 

patriacich do jeho ekonomickej skupiny je poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky. 

V čase posudzovania koncentrácie úradom uvedený 

podnikateľ poskytoval ústavnú zdravotnú starostlivosť (ďalej  

 

len „ÚZS“), ambulantnú zdravotnú starostlivosť (ďalej len 

„AZS“), lekársku starostlivosť (ďalej len „LS“), spoločné 

vyšetrovacie a liečebné zložky (ďalej len „SvaLZ“), dopravnú  

zdravotnú službu (ďalej len „DZS“) a pracovnú zdravotnú  

službu (ďalej len „PZS“). Okrem toho v čase posudzovania 

pôsobil ako dodávateľ zdravotníckeho materiálu. 

 

Nadobúdaný podnikateľ Nemocnica Skalica v čase 

posudzovania koncentrácie úradom poskytoval na území 

Slovenskej republiky zdravotnícku starostlivosť, a to 

ÚZS, AZS, SVaLZ, LS, DZS a PZS. 

 

Úrad identifikoval, že aktivity účastníkov koncentrácie sa 

horizontálne prekrývajú v oblasti poskytovania ÚZS, 

AZS, SVaLZ, LS, DZS a PZS. Taktiež zistil, že medzi 

účastníkmi existuje vertikálne prepojenie, a to vo vzťahu 

k dodávkam zdravotníckeho materiálu. 

 

Pre posúdenie existencie prekrytí v oblasti poskytovania ÚZS 

a AZS a pre potreby identifikácie geografických relevantných 

trhov vychádzal úrad z lokalít pôsobenia poskytovateľov ÚZS 

a AZS Oznamovateľa a Nemocnice Skalica, ako aj zo 

skutočnosti, či a v akom rozsahu dochádza k migrácii 

pacientov medzi nimi. Z predmetných informácií úrad dospel 

k záveru, že nedochádza ku geografickému prekrytiu 

aktivít účastníkov koncentrácie v oblasti poskytovania 

ÚZS a AZS a ani k migrácii pacientov medzi Nemocnicou 

Skalica a nemocnicami Agel SK, a teda nebol dôvod na 

to, aby sa úrad bližšie zaoberal posudzovaním 

horizontálnych účinkov predmetnej koncentrácie 

v týchto oblastiach. 

 

V oblasti poskytovania SVaLZ, LS a DZS síce dochádza 

z tovarového hľadiska k horizontálnemu prekrytiu aktivít  

účastníkov koncentrácie, avšak ich aktivity sa 

z priestorového hľadiska neprekrývajú. 

 

Pri poskytovaní PZS dochádza z horizontálneho hľadiska 

medzi aktivitami účastníkov koncentrácie k tovarovému, ako 

aj k priestorovému prekrytiu, avšak vzhľadom na trhovú 

štruktúru v tejto oblasti nebol dôvod na to, aby sa úrad 

bližšie zaoberal posudzovaním horizontálnych účinkov 

predmetnej koncentrácie. 

 

Pri posúdení možných vertikálnych účinkov predmetnej 

koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže úrad 

vychádzal najmä z rozsahu dodávok, ktoré Oznamovateľ 

dodáva Nemocnici Skalica a dospel k záveru, že toto 

vertikálne prepojenie nevzbudzuje súťažné obavy 

z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom alebo 

obmedzenia prístupu k zákazníkom. 

KONTROLA KONCENTRÁCIÍ 
 

KONTROLA KONCENTRÁCIÍ 
 

KARTELOVÉ 
DOHODYKONTROLA 

KONCENTRÁCIÍ 
 

KONTROLA KONCENTRÁCIÍ 
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Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií úrad 

dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne  

nenaruší účinnú súťaž na relevantných trhoch, najmä 

v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného 

postavenia a koncentráciu schválil. 

 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 11. 2020. 

 

 

PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov 

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

a.s. 

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor 

koncentrácií, dňa 18. 12. 2020 schválil koncentráciu 

spočívajúcu vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku 

(ďalej len „Skupina ESCO JV“) podnikateľmi Slovenský 

plynárenský priemysel, a.s., Bratislava (spolu 

s kontrolovanými podnikateľmi, ďalej len „Skupina SPP“) 

a ČEZ ESCO, a.s., Česká republika (spolu s podnikateľmi 

patriacimi do ekonomickej skupiny, ďalej len „Skupina ČEZ“). 

  

Skupina ESCO JV, ktorá vznikne vkladom viacerých 

spoločností zo strany Skupiny ČEZ (a to: AZ KLIMA SK, 

s. r .o., ČEZ Distribučné sústavy a.s., ČEZ SERVIS, s. r. o., 

e-Dome a. s., KLF-Distribúcia, s. r. o. 

a SPRAVBYTKOMFORT, a. s.) a peňažným vkladom zo 

strany Skupiny SPP, sa bude zameriavať na poskytovanie 

špecializovaných služieb optimalizácie spotreby energií 

s cieľom zníženia ich spotreby klientom na území 

Slovenskej republiky. Tieto budú zahŕňať poskytovanie 

energetických služieb, taktiež široké spektrum projektových, 

inžinierskych a realizačných činností vrátane výstavby, 

inštalácie, renovácie, prevádzky a údržby energetických 

zariadení vrátane kogeneračných jednotiek, rozvodných 

zariadení a distribučných sústav, fotovoltaických riešení 

a HVAC zariadení, realizácie riešení v oblasti osvetlenia 

a poskytovania služieb správy a údržby objektov. Spoločný 

podnik sa taktiež bude zaoberať lokálnou výrobou 

a dodávkami tepla a lokálnou distribúciou zemného plynu 

a elektriny. 

  

V čase posudzovania koncentrácie úradom hlavnými 

podnikateľskými aktivitami zakladateľov Skupiny ESCO 

JV, relevantnými pre posúdenie vplyvu predmetnej 

koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže, boli: 

 

- Skupina SPP: maloobchodné dodávky zemného plynu 

a elektriny jednotlivým typom odberateľov, 

- Skupina ČEZ: energetické služby optimalizácie spotreby 

energií a s tým súvisiace služby, maloobchodné dodávky 

 

elektriny a  zemného plynu jednotlivým typom 

odberateľov.   

 

Úrad sa zaoberal analýzou vplyvu koncentrácie na 

podmienky hospodárskej súťaže vo vzťahu 

k nasledujúcim relevantným trhom: 

- poskytovanie služieb multi-technickej správy/údržby 

vrátane technického tzv. facility manažmentu (ďalej len 

„FM“) vrátane poskytovania energetických služieb (ďalej 

len „MTSÚFME“), a to aj v jeho užších alternatívach:  

 samostatne poskytovanie služieb multi-technickej 

správy/údržby vrátane technického FM, 

 samostatne poskytovanie podpornej a garantovanej 

energetickej služby – tzv. PES a GES (eventuálne 

poskytovanie GES ako najužšej alternatívy) – 

všeobecne známe aj ako tzv. ESCO služby, 

- poskytovanie maloobchodných dodávok zemného plynu 

neregulovaným veľkým odberateľom, neregulovaným 

malým a stredným odberateľom (ďalej len „MSO“), 

regulovaným MSO, 

- poskytovanie maloobchodných dodávok elektriny 

neregulovaným veľkým odberateľom, neregulovaným 

MSO, regulovaným MSO, 

- výroba a dodávka tepla, 

- distribúcia zemného plynu a distribúcia elektriny. 

 

Avšak na účel vyhodnotenia vplyvu predmetnej koncentrácie 

na podmienky hospodárskej súťaže na relevantnom trhu 

nebolo potrebné identifikáciu relevantných trhov presne 

uzavrieť.   

  

V rámci dopadov koncentrácie na podmienky 

hospodárskej súťaže úrad analyzoval horizontálne a ne-

horizontálne unilaterálne účinky koncentrácie. Taktiež sa 

zaoberal horizontálnymi a ne-horizontálnymi 

koordinačnými účinkami predmetnej koncentrácie 

s ohľadom na skutočnosť, že išlo o koncentráciu spočívajúcu 

vo vytvorení plnofunkčného spoločného podniku. 

V prípadoch koncentrácií uvedeného typu sa zisťuje, či 

koncentrácia má za cieľ alebo môže mať za následok 

koordináciu súťažného správania podnikateľov, a ak áno, 

taktiež či táto je zakázaná. 

  

Horizontálne unilaterálne účinky koncentrácie  

  

Ohľadom poskytovania alternatívne identifikovaných služieb 

MTSÚFME úrad neidentifikoval negatívne horizontálne 

účinky, keďže Skupina SPP v týchto podnikateľských 
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činnostiach nebola aktívna v čase posudzovania 

koncentrácie úradom. 

  

Rovnako úrad neidentifikoval negatívne účinky v oblasti 

maloobchodných dodávok zemného plynu (v segmentácii 

podľa typu odberateľov), maloobchodných dodávok elektriny 

(v segmentácii podľa typu odberateľov) a ani vo výrobe 

a dodávkach tepla. Dôvodom bola skutočnosť, že iba jedna 

z materských spoločností sa vzdávala svojich (limitovaných 

lokálnych) aktivít v predmetných oblastiach v prospech 

Skupiny ESCO JV. Taktiež, vzhľadom na tento rozsah 

pôsobenia v uvádzaných prevádzaných aktivitách, 

nadobudnutie spoločnej kontroly zo strany SPP významne 

neovplyvnilo jeho postavenie na daných relevantných trhoch. 

  

Ne-horizontálne unilaterálne účinky koncentrácie boli 

analyzované vo vzťahu k: 

- poskytovaniu alternatívne identifikovaných služieb 

MTSÚFME na jednej strane a na druhej strane k 

poskytovaniu maloobchodných dodávok zemného plynu, 

taktiež maloobchodných dodávok elektriny, v rámci čoho 

boli posudzované: 

 vertikálne účinky, a to schopnosť vytlačiť 

konkurentov z relevantného trhu s ohľadom na 

prístup Skupiny ESCO JV k distribučným sieťam a 

k dátam o potenciálnych odberateľoch materských 

spoločností, 

 konglomerátne účinky, a to schopnosť balíčkovať 

alebo inak podmieňovať poskytnutie jednej z 

predmetných služieb na poskytnutie druhej z nich, 

- maloobchodným dodávkam zemného plynu k výrobe 

a dodávkam tepla, 

- distribúcii zemného plynu k maloobchodnému predaju 

zemného plynu jednotlivým typom odberateľov, 

- distribúcii elektriny k maloobchodnému predaju elektriny 

jednotlivým typom odberateľov, 

- distribúcii elektriny, distribúcii zemného plynu, výrobe 

a dodávke tepla k alternatívne identifikovaným službám 

MTSÚFME, 

pričom negatívne účinky na podmienky hospodárskej súťaže 

v uvedenom ohľade úrad nezistil. 

  

Horizontálne a ne-horizontálne koordinačné účinky 

koncentrácie  

  

Ku koordinácii správania sa podnikateľov na relevantnom trhu  

 

v prípadoch koncentrácií spočívajúcich vo vytvorení 

plnofunkčného spoločného podniku podnikateľmi môže 

dochádzať v prípadoch, ak dvaja alebo viacerí účastníci  

koncentrácie, alebo s nimi prepojení podnikatelia, ktorí  

vytvorili spoločný podnik, zostanú v podstatnej miere pôsobiť 

na tom istom relevantnom trhu ako spoločný podnik, alebo na 

relevantnom trhu, ktorý je trhom odbytu, trhom zásobovania 

alebo úzko súvisiacim trhom vo vzťahu k takémuto 

relevantnému trhu. 

  

Úrad v predmetnom prípade neidentifikoval negatívne 

horizontálne koordinačné účinky v dôsledku vytvorenia 

predmetného spoločného podniku, a to v poskytovaní 

- alternatívne identifikovaných služieb MTSÚFME, keďže: 

 Skupina ESCO JV sa bude primárne orientovať na 

istý typ odberateľov, kde nedochádza k naplneniu 

predpokladu, na základe ktorého by bolo nevyhnutné 

koordináciu bližšie analyzovať, a to o pôsobení 

materských spoločností v podstatnej miere vo vzťahu 

k týmto odberateľom, 

 čo sa týka ostatných odberateľov, úrad nezistil najmä 

schopnosť ani motiváciu na možnú koordináciu 

správania sa predmetných ekonomických skupín, 

- na jednotlivých relevantných trhoch v oblasti 

maloobchodných dodávok zemného plynu (z dôvodu 

významného nepomeru tržieb z hlavných aktivít Skupiny 

SPP a zdieľaných aktivít v Skupine ESCO JV, taktiež 

s ohľadom na asymetriu podielov Skupiny SPP 

v hlavných podnikateľských aktivitách v porovnaní so 

Skupinou ČEZ), ako aj v oblasti maloobchodných 

dodávok elektriny jednotlivým typom odberateľov. 

Úrad sa taktiež zaoberal vyhodnotením ne-

horizontálnych koordinačných účinkov vo vzťahu 

k viacerým kombináciám podnikateľských činností 

predmetných ekonomických skupín, pričom v žiadnej 

z možností neidentifikoval negatívne účinky koncentrácie. 

  

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel 

úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s 

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

značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, 

najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia 

dominantného postavenia, a rovnako je v súlade s § 12 

ods. 2 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. 

  

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 1. 2021. 
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PMÚ SR rozhodol o uložení pokút trom podnikateľom 

za kartelovú dohodu pri realizácii dodávok strojov a 

strojno-technologického vybavenia 

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, 

dňa 18. 11. 2020 vydal rozhodnutie, ktorým uložil 

podnikateľom AGROSERVIS, spol. s r. o., ISA projekta, s. 

r. o., a Alžbeta Tóthová pokuty v celkovej výške 431 095 

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. 

  

Úrad zároveň podnikateľovi ISA projekta, s. r. o., uložil tiež 

zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov 

od nadobudnutia právoplatnosti konečného rozhodnutia. 

  

Predmetom tejto kartelovej dohody bola koordinácia 

postupu podnikateľov pôsobiacich v oblasti realizácie 

dodávok strojov a strojno-technologického vybavenia 

pre podniky poľnohospodárskej prvovýroby, a to ako 

uchádzačov pri podávaní ponúk v piatich verejných  

obstarávaniach vyhlásených v júni 2014 a zároveň 

podnikateľa splnomocneného verejnými obstarávateľmi, ktorý 

priamo vykonával proces prípravy a realizácie predmetných 

verejných obstarávaní. Koordinácia týchto podnikateľov 

spočívala v procese prípravy a realizácie verejných 

obstarávaní, postupu pri vypracovaní a predložení ponúk 

s cieľom umožniť víťazstvo vopred určenému 

uchádzačovi. 

  

V predmetnom konaní úrad na žiadosť jedného z účastníkov 

konania, podnikateľa AGROSERVIS, spol. s r. o., pristúpil 

k uplatneniu programu zhovievavosti a k využitiu 

inštitútu urovnania a na základe toho mu pokutu znížil. 

  

Voči jednému ďalšiemu účastníkovi konania úrad konanie 

zastavil, keďže dospel k záveru, že posudzovanie jeho 

konania nespadá do kompetencie úradu. 

  

Rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť dňa  

15. 12. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

PMÚ SR začal správne konanie vo veci možnej dohody 

obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní na 

poskytnutie inžinierskych služieb v oblasti 

pôdohospodárstva 

 

Odbor kartelov Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 

dňa 30. 9. 2020 začal z vlastného podnetu správne konanie 

vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 

zákona o ochrane hospodárskej súťaže uzatvorenej medzi 

podnikateľmi vo verejnom obstarávaní na zákazku 

v oblasti pôdohospodárstva. 

  

Na základe vykonaného prešetrovania úrad získal podklady 

a informácie nasvedčujúce tomu, že desiati podnikatelia 

koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk vo 

verejnom obstarávaní, ktorého predmetom bolo 

poskytnutie inžinierskych služieb v oblasti 

pôdohospodárstva. 

  

Zákazka bola spolufinancovaná z prostriedkov Európskych 

štrukturálnych investičných fondov. 

  

Začatie správneho konania neznamená, že účastník 

konania porušil súťažné pravidlá a ani neprejudikuje 

závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí. 

 

 

PMÚ SR uložil podnikateľovi Slovenská pošta, a.s., 

pokutu za nepredloženie požadovaných podkladov a 

informácií v určenej lehote a predloženie nepravdivých 

informácií 

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor 

zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, 

dňa 26. 10. 2020 vydal rozhodnutie, ktorým podľa § 38a 

ods. 1 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej 

aj ako „zákon“) uložil podnikateľovi Slovenská pošta, a.s., 

(ďalej len „Slovenská pošta“) 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. 

  

Predmetné správne konanie úrad začal dňa 7. 5. 2020 vo veci  

nepredloženia požadovaných informácií v úradom určenej 

lehote. Časť konania spoločnosti Slovenská pošta v priebehu  

predmetného správneho konania prekvalifikoval ako 

KARTELOVÉ DOHODY 

ZNEUŽÍVANIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA 
A VERTIKÁLNE DOHODY 
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predloženie nepravdivých informácií. 

  

Úrad vykonáva prešetrovanie v oblasti výroby a doručovania 

hromadne podávaných listových zásielok a reklamných 

adresovaných zásielok na území Slovenskej republiky. V 

rámci tohto prešetrovania úrad požiadal Slovenskú poštu o 

predloženie podkladov a informácií potrebných pre ďalší 

postup úradu. 

  

Požadované informácie a podklady neboli predložené úradu 

v stanovenej lehote. Úrad teda otvoril správne konanie vo 

veci porušenia povinnosti predložiť v úradom určenej lehote 

požadované podklady a informácie. Tieto boli predložené až 

po viacnásobnej komunikácií s účastníkom konania 

a urgenciách úradu. V rámci časti predkladaných podkladov 

a informácií úrad navyše identifikoval, že došlo k predloženiu 

nepravdivých informácií a podkladov. 

  

Konanie  spočívajúce v  nepredložení požadovaných 

podkladov a informácií v úradom určenej lehote a predložení 

nepravdivých informácií malo za následok spomalenie 

prebiehajúceho prešetrovania, pričom takéto konanie môže 

mať negatívny dopad na možnosť efektívneho výkonu 

pôsobnosti úradu pri ochrane hospodárskej súťaže. 

 

Predmetné prvostupňové rozhodnutie úradu zatiaľ 

nenadobudlo právoplatnosť, keďže voči tomuto  

rozhodnutiu účastník konania podal rozklad. O rozklade 

bude v druhostupňovom konaní rozhodovať Rada 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. 

 

 

PMÚ SR začal správne konanie vo veci možného 

zneužitia dominantného postavenia v oblasti služieb 

odpadového hospodárstva 

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor 

zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, 

dňa 18. 11. 2020 začal z vlastného podnetu správne 

konanie vo veci možného zneužívania dominantného 

postavenia podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže v oblasti služieb odpadového 

hospodárstva. 

  

Podľa uvedeného ustanovenia zákona zneužitím 

dominantného postavenia na relevantnom trhu je priame 

alebo nepriame uplatňovanie neprimeraných cien alebo 

iných neprimeraných obchodných podmienok. 

  

Správne konanie začal úrad v nadväznosti na prešetrovanie, 

ktoré vykonal na základe písomného oznámenia. V rámci  

 

tohto prešetrovania úrad získal informácie a podklady 

vyvolávajúce dôvodné podozrenie, že konaním 

podnikateľa pôsobiaceho v oblasti odpadového hospodárstva 

mohol byť porušený zákon tým, že minimálne od roku 

2018 uplatňuje voči mestám Vrútky a Martin neprimerané 

obchodné podmienky v oblasti zneškodňovania 

zmesového komunálneho odpadu skládkovaním. 

 

Podľa § 38 ods. 1 zákona úrad za porušenie zákazu 

zneužitia dominantného postavenia uloží podnikateľovi 

pokutu do 10 % z obratu podľa § 3 ods. 5 zákona za 

predchádzajúce účtovné obdobie. 

 

Začatie správneho konania neznamená, že účastník 

konania porušil súťažné pravidlá a ani neprejudikuje 

závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí vo 

veci samej. 

 

 

  
 
 
 

 

 
 
 

 

- Vybrané štatistické údaje z oblasti štátnej pomoci 

za október – december 2020 

 
 

Vybrané štatistické údaje z oblasti štátnej 

pomoci za október – december 2020 
Počet 

Schémy pomoci: 

Záväzné stanoviská k schémam štátnej 

pomoci  
2 

Záväzné stanoviská dodatkom k schémam 

štátnej pomoci  
15 

Pripomienky k schémam štátnej pomoci 

(vrátane dodatkovaných) 
55 

Záväzné stanoviská k schémam 

minimálnej pomoci 
7 

Záväzné stanoviská dodatkom k schémam 

minimálnej pomoci 
30 

Pripomienky k schémam minimálnej 

pomoci (vrátane dodatkovaných) 
83 

Ad hoc opatrenia pomoci: 

Záväzné stanoviská k ad hoc štátnej 

pomoci 
2 

Pripomienky k ad hoc štátnej pomoci 0 

Záväzné stanoviská k ad hoc minimálnej  

pomoci 
11 

Pripomienky k ad hoc minimálnej pomoci 6 

ŠTÁTNA POMOC 
 

ŠTÁTNA POMOC 
 

ŠTÁTNA POMOC 
 

ŠTÁTNA POMOC 
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Bližšie informácie o platných a účinných schémach štátnej 

pomoci a minimálnej pomoci sú dostupné na webovom 

sídle štátnej pomoci. 

 

Informácie o schémach štátnej a minimálnej pomoci v 

súvislosti s nákazou COVID-19 sa nachádzajú na webovom 

sídle štátnej pomoci v sekcii Opatrenia v súvislosti s COVID-

19. 

 

 

- Aktuálna diskontná a referenčná sadzba 

 

V predmetnom období základná sadzba pre stanovenie 

referenčnej a diskontnej sadzby bola stanovená nasledovne: 

 

 od 1. 10. 2020 vo výške -0,26%, 

 od 1. 11. 2020 vo výške -0,35% a 

 od 1. 12. 2020 vo výške -0,41%.  

 

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

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

 

Referenčné a diskontné sadzby sa používajú namiesto 

trhových sadzieb a na meranie ekvivalentu grantu pomoci 

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

na vypočítanie prvku pomoci vyplývajúceho z úrokovo 

zvýhodnených pôžičiek. Používajú sa aj na kontrolu súladu s 

pravidlom de minimis a nariadeniami o skupinových 

výnimkách.  

 

 

Ďalšie podrobnosti o základnej sadzbe pre stanovenie 

referenčnej a diskontnej sadzby sú uverejnené na webovom 

sídle štátnej pomoci v priečinku Legislatíva.  

 

 

- Metodické usmernenia 

 

 Koordinátor pomoci aktualizoval manuál týkajúci 

sa Informačného systému pre evidenciu 

a monitorovanie pomoci (IS SEMP).  

 
V októbri 2020 zverejnil revidované znenie manuálu 

„Informačný systém pre evidenciu 

a monitorovanie pomoci (IS SEMP): Manuál 

používateľa štátna pomoc a minimálna pomoc“, 

ktorý má slúžiť najmä ako pomôcka pre 

poskytovateľov či príjemcov štátnej alebo minimálnej 

pomoci.   

 

 V decembri 2020 koordinátor pomoci na svojom 

webovom sídle www.statnapomoc.sk, v priečinku 

„Samospráva“, zverejnil prvé dve časti informačnej  

kampane s názvom „Začíname so štátnou 

pomocou“. Je určená najmä mestám, obciam 

a samosprávnym krajom a jej cieľom je rozšíriť 

úroveň povedomia o pravidlách štátnej pomoci 

v rámci tejto cieľovej skupiny.  

Prvá časť sa týka základných pojmov v oblasti 

štátnej pomoci (pojem podnik, hospodárska činnosť, 

test štátnej pomoci), druhá časť obsahuje základné 

informácie o zákone 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). 

 

 

- Zvyšovanie povedomia v oblasti štátnej pomoci 

 

 Stretnutia s poskytovateľmi pomoci 

 

Rok 2020 priniesol nové výzvy aj pre činnosť koordinátora 

pomoci tiež z toho dôvodu, že pandémia koronavírusu 

výrazným spôsobom obmedzila osobný kontakt 

s poskytovateľmi pomoci. Záujem z ich strany o poradenstvo 

však stále trvá, osobitne to tak bolo v období mesiacov 

október – december 2020, keď sa finalizovali viaceré 

opatrenia pomoci na pomoc podnikom zmierniť následky 

pandémie.  

 

Koordinátor pomoci preto aktívne využíval priestor na  

Stretnutia s poskytovateľmi 37 

Školenia 1 

Notifikácie EK (vrátane doplňujúcich 

informácií) 
27 

Metodické usmernenia: 

Zaslané prostredníctvom adresy 

statnapomoc@antimon.gov.sk 
23 

Vybavené inou formou (napr. elektronickou 

schránkou) 
110 

Zverejnené informácie na webovom sídle 

www.štátnapomoc.sk: 

Schémy štátnej a minimálnej pomoci 

(vrátane dodatkovaných)  
29 

Legislatíva a metodické usmernenia 9 

Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej 

pomoci 
6 

Ostatné (úprava a doplnenie informácií na 

webovom sídle) 
5 

http://www.statnapomoc.sk/?cat=10
http://www.statnapomoc.sk/?cat=10
http://www.statnapomoc.sk/?cat=11
http://www.statnapomoc.sk/?cat=12
http://www.statnapomoc.sk/?cat=12
http://www.statnapomoc.sk/?cat=23
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2020/10/MANUAL-IS-SEMP_oktober_2020.pdf
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2020/10/MANUAL-IS-SEMP_oktober_2020.pdf
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2020/10/MANUAL-IS-SEMP_oktober_2020.pdf
http://www.statnapomoc.sk/
http://www.statnapomoc.sk/?cat=9
http://www.statnapomoc.sk/?p=5602
http://www.statnapomoc.sk/?p=5602
http://www.statnapomoc.sk/?p=5602
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2020/12/Zakladne-pojmy.pdf
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2020/12/Zakon-o-statnej-pomoci.pdf
mailto:statnapomoc@antimon.gov.sk
http://www.štátnapomoc.sk/
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online konzultácie k existujúcim a plánovaným  

opatreniam pomoci (väčšina z nich bola zameraná na 

opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19).  

 

Zároveň aktívne komunikoval so zástupcami Európskej 

komisie v súvislosti s notifikovanými opatreniami 

pomoci najmä prostredníctvom online komunikačnej 

platformy. 

 

Celkovo sa v období mesiacov október – december 2020 

uskutočnilo 37 online pracovných stretnutí. 

 

 
 

 Školenia 

 

Pandémia koronavírusu významne ovplyvnila aj aktivity 

koordinátora pomoci v oblasti školení.  

 

Vzhľadom na pozitívne skúsenosti s pracovnými stretnutiami 

v online priestore sa koordinátor pomoci rozhodol obnoviť aj 

možnosti školení takýmto spôsobom.  

 

Uvádzacím online školením bolo školenie k nariadeniu č. 

1370/2007 pre vybrané samosprávne kraje, ktoré 

koordinátor pomoci úspešne zorganizoval v novembri 2020. 

Keďže školenie zhodnotili jeho účastníci veľmi pozitívne, 

koordinátor pomoci bude v takýchto aktivitách pokračovať aj 

v roku 2021. 

 

Koordinátor pomoci eviduje viaceré požiadavky na školenia 

od poskytovateľov pomoci. Na základe týchto požiadaviek, 

ako aj vychádzajúc zo skúseností koordinátora pomoci 

s najviac problematickými oblasťami aplikácie pravidiel 

v oblasti štátnej pomoci, pripravil plán školení na prvý 

polrok 2021. Pri fyzických školeniach je počet účastníkov 

obmedzený aj kapacitou zasadacej miestnosti (približne 30 

účastníkov), v online priestore môže byť počet účastníkov 

vyšší.  

 

 

 

 
V tomto období Protimonopolný úrad SR predložil vláde SR 

návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“). 

Dňa 7. 1. 2021 vláda SR na svojej 63. schôdzi 

prerokovala a schválila predložený návrh zákona 

(https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25621/1) a následne  

 

úrad predložil vládny návrh zákona Národnej rade SR 

(https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&M

asterID=8074). Vo februári 2021 sa predpokladá začatie 

pripomienkového konania k vykonávacím predpisom. 

 

Protimonopolný úrad SR si aj v poslednom štvrťroku 2020 

uplatnil niekoľko zásadných a niekoľko obyčajných 

pripomienok k  návrhom materiálov, ktoré boli predložené 

v rámci medzirezortných pripomienkových konaní.  

 

Zásadné pripomienky úradu sa okrem iných materiálov týkali 

napr. aj nasledujúceho návrhu vyhlášky: 

 
 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti 

výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s 

vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších 

predpisov  

 

Protimonopolný úrad SR k uvedenému návrhu vyhlášky 

poznamenal, že novelou zákona o odpadoch (ktorý nebol 

predmetom medzirezortného pripomienkového konania a 

nebolo možné sa k nemu vyjadriť) sa v § 59 ods. 1 písm. g) 

zaviedla pre organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len 

„OZV“) povinnosť „uhradiť náklady na zabezpečenie 

triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov 

z neobalových výrobkov najmenej vo výške ekonomicky 

oprávnených výdavkov ustanovených vykonávacím 

predpisom“. Novelou vyhlášky sa stanovili sadzby na určenie 

nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia 

odpadov z obalov a neobalových výrobkov vo forme 

minimálnej sumy v EUR/tona za jednotlivé materiály. Tieto 

sumy budú povinné uhrádzať OZV zberovým spoločnostiam.  

 

V prvom rade, návrh vyhlášky podľa úradu nekorešpondoval 

so znením zákona. V zmysle zákona OZV majú povinnosť 

uhradiť náklady na zabezpečenie triedeného zberu a 

zhodnotenie vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. 

Zberové spoločnosti vykonávajú svoju činnosť lokálne, 

pôsobia v rôznych oblastiach, pričom náklady na triedený 

zber sú v jednotlivých oblastiach rôzne, závisia napr. od 

hustoty obyvateľstva alebo geografických daností územia 

(úradu je toto známe z jeho úradnej činnosti, vyplýva to aj z 

ekonomickej analýzy Inštitútu environmentálnej politiky Ako 

pretriediť triedený zber (ďalej len „Analýza IEP“) dostupnej na 

www.minzp.sk/files/iep/ako_pretriedit_triedeny_zber.pdf). Už 

len z tohto dôvodu jednotná sadzba pre všetky zberové 

spoločnosti pôsobiace v rôznych územiach SR nemôže  
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korešpondovať s ekonomicky oprávnenými výdavkami na 

triedený zber obalov a neobalov. Zároveň, jediná sadzba za 

daný typ odpadu pre všetky subjekty v SR ani teoreticky 

nemôže predstavovať ekonomicky oprávnené náklady. Tie sú 

individualizované tak, ako v regulovaných odvetviach, kde 

každý regulovaný subjekt disponuje vlastným regulačným 

rozhodnutím vydaným v správnom konaní. Z tohto dôvodu je 

značne diskutabilné, či tento vykonávací predpis upravuje 

výšku ekonomicky oprávnených nákladov tak, ako 

predpokladá zákon. 

 

Po druhé, úrad konštatoval, že vyhláškou sa neurčujú 

ekonomicky oprávnené náklady, ale v podstate sa zavádzajú  

minimálne ceny, ktoré OZV musia platiť zberovým 

spoločnostiam. Takýto zásah je vážnym zásahom do 

odvetvia, ktorý musí byť dobre odôvodnený – malo by byť 

vopred zanalyzované, prečo sa zavádza, aký cieľ má splniť, 

či existujú menej obmedzujúce alternatívy a aký dosah má na 

stakeholderov, zároveň celý proces by mal byť transparentný. 

Podľa úradu toto všetko v súvislosti navrhovanou vyhláškou 

absentovalo. Napr. v prílohe č. 3 k návrhu vyhlášky (Analýza 

vplyvov na podnikateľské prostredie) sa uvádza, že 

predkladateľ nedisponuje presnými nákladmi na 

zabezpečenie triedeného zberu odpadov z obalov a 

neobalov, súhrnná tabuľka nákladov regulácie je nevyplnená 

(resp. všade je 0), popis výpočtu absentuje. 

 

Po tretie, zvýšenie príjmov zberových spoločností nie je 

spojené s cieľmi, ktoré sa majú zvýšením týchto príjmov 

dosiahnuť. V dôvodovej správe sa uvádza, že triedený zber 

je finančne poddimenzovaný, preto je nutné určiť minimálne 

ceny za nakladanie s odpadmi, ktoré majú OZV platiť 

zberovým spoločnostiam a takto sa má dosiahnuť motivácia 

pre hospodárske subjekty, aby odpady z obalov a neobalov 

boli spracované environmentálne najvhodnejším spôsobom. 

V tejto súvislosti úrad upriamil pozornosť na to, že zákonom 

a vyhláškou sa garantuje zberovým spoločnostiam určitý 

príjem, výrazne vyšší, ako mali doteraz. Získanie peňazí však 

nie je podmienené podmienkami/cieľmi pre zberové 

spoločnosti, aby sa požadovaný cieľ dosiahol. Nie je určené, 

na čo majú byť peniaze použité (prevádzka, investície, 

modernizácia, rozšírenie kapacít...), či sú určené len pre 

zberovú spoločnosť, alebo časť aj pre 

zhodnotiteľa/recyklátora odpadu. Zároveň úrad upozornil na 

to, že podľa verejne dostupných informácií sú najväčšie 

zberové spoločnosti dlhodobo ziskové.  

 

Po štvrté, úrad prezentoval názor, že vyhláška bude mať 

negatívny dopad na súťaž. Vyhláškou sa de facto stanovujú 

cenníky OZV. Keďže konkurencia medzi OZV prebieha 

hlavne v oblasti ceny, vyhláškou sa cenová konkurencia  

 

medzi OZV vo významnej miere odstráni. Takisto na základe 

vyhlášky budú mať všetky zberové spoločnosti rovnaké 

príjmy, a to bez ohľadu na to, aké skutočné náklady budú mať 

na triedený zber v danom území. Jednotné sadzby pre všetky 

zberové spoločnosti tiež môžu prispieť k skresleniu súťaže 

medzi nimi v rozsahu, ktorá je medzi nimi možná. Garancia 

príjmov pre zberové spoločnosti zabraňuje súťaži medzi nimi, 

ktorá by viedla k znižovaniu nákladov, efektivite, inováciám, a 

v konečnom dôsledku k zníženým cenám.  

 

Po piate, ak sadzby budú presahovať ekonomicky oprávnené 

náklady jednotlivých zberových spoločností, vzniká problém, 

že výrobcovia budú platiť náklady, ktoré reálne  

nezodpovedajú nákladom na zber a zhodnotenie ich 

odpadov, čo je v rozpore s princípom rozšírenej 

zodpovednosti výrobcov a nemožno to považovať za férové.  

  

K jednotlivým sadzbám určeným vyhláškou úrad uviedol, že 

z návrhu vyhlášky a sprievodných materiálov nie je zrejmé, 

ako bola určená konkrétna výška sadzieb. Príloha k vyhláške 

(Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie) uvádza len to, 

že sadzby boli stanovené podľa podkladov doručených od 7 

zberových spoločností pôsobiacich v rôznych regiónoch SR, 

avšak nešpecifikuje, o aké podklady/údaje šlo.  

 

Úrad podotkol aj to, že v Analýze IEP (príloha 3) sú 

vyhodnotené priemerné poplatky výrobcov za jednotlivé 

materiály v 18 európskych krajinách a z tejto analýzy vyplýva, 

že vyhláškou navrhované poplatky budú patriť medzi 

najvyššie z 18 sledovaných krajín. Vyhláškou navrhované 

poplatky v podstate najviac korešpondujú s poplatkami v 

Rakúsku (kde sú jedny z najvyšších nákladov v rámci 

porovnávaných krajín), preto je krajne nepravdepodobné, že 

minimálne ceny navrhované vyhláškou skutočne 

zodpovedajú ekonomicky oprávneným nákladom zberových 

spoločností v SR.  

 

Analýza IEP sa tiež vyjadruje k otázke, aké by mali byť 

optimálne poplatky výrobcov, a závery z tejto analýzy 

navrhujú poplatky výrazne nižšie, ako sú navrhované vo 

vyhláške. Aj v kontexte Analýzy IEP by mala byť výška 

sadzieb navrhovaných vyhláškou odôvodnená, a to najmä z 

toho dôvodu, že tieto zvýšené poplatky sa cez výrobcu 

nevyhnutne prenesú do cien tovarov, ktoré potom bude platiť 

spotrebiteľ.  

 

Okrem toho úrad vyjadril názor, že nie je zrejmé ani prečo pri 

komodite papier existujú dve sadzby – jedna pre obaly a 

druhá podstatne nižšia pre neobaly, pričom pri ostatných 

materiáloch sa pri sadzbách medzi obalmi a neobalmi 

nerozlišuje. Náklady na zber tvoria najvýznamnejšiu  
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nákladovú položku celého systému, ale obaly a neobaly sa 

zbierajú spoločne (z jedného kontajnera). Ak bolo potrebné 

poplatok rozlíšiť z dôvodov rozdielnych nákladov na 

recykláciu/zhodnotenie, tak rozdiely v nákladoch na 

recykláciu/zhodnotenie medzi obalmi a neobalmi sú aj pri 

iných komoditách, napr. plastoch. Dôvodová správa tieto 

skutočnosti neobjasňuje. 

 

Úrad ku svojim vyššie uvedeným pripomienkam k návrhu 

vyhlášky dodal, že vyhláška nezohľadňuje časové hľadisko. 

Ak sadzby zodpovedajú ekonomicky oprávneným nákladom, 

tieto sa v čase menia a je nutné ich v určitých intervaloch 

prehodnocovať, aby zodpovedali realite. Tento časový 

aspekt vo vyhláške absentuje. 

 

Úrad navrhoval upraviť návrh vyhlášky v zmysle uvedených 

pripomienok. 

 

Vzhľadom na informácie získané počas rozporového konania 

k návrhu vyhlášky (výrazný nárast objemu odpadu počas 

pandémie COVID-19 a prípadná zmena v jeho štruktúre) úrad 

uviedol, že by bolo možné upustiť od zásadnej pripomienky, 

pokiaľ by platnosť vyhlášky bola časovo limitovaná, a to 

maximálne na obdobie jedného roka. Počas tohto obdobia by 

existoval priestor na diskusiu všetkých zainteresovaných 

subjektov o prípadných iných, súťažne konformných, 

spôsoboch riešenia situácie, ktoré by prispeli k dobrému 

fungovaniu odpadového hospodárstva SR. 

 

 

Pripomienky, ktoré si úrad uplatnil v medzirezortných 

pripomienkových konaniach k ďalším návrhom materiálov sú 

dostupné prostredníctvom portálu Slov-Lex. 

 

 

 

 

 

V záujme zvyšovať povedomie o ochrane hospodárskej 

súťaže zástupcovia Protimonopolného úradu SR  

dňa 8. 10. 2020 viedli online školiacu aktivitu pre členov 

Potravinárskej komory Slovenska a  Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory. 

 

Školiaca aktivita bola preto zameraná predovšetkým na 

ochranu hospodárskej súťaže v  oblasti 

poľnohospodárstva a potravinárstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- PMÚ SR má nové telefónne čísla 
 

Kontaktné telefónne čísla Protimonopolného úradu 

Slovenskej republiky sa zmenili.  

 

Odo dňa 14. 12 2020 na telefonickú komunikáciu 

s úradom využívajte už iba aktuálne telefónne čísla, ktoré 

sú zverejnené na webovom sídle úradu v časti Základné 

kontakty a tiež v časti Kontakty na vedúcich 

zamestnancov. 

 

 

- V období 4. – 22. januára 2021 PMÚ SR obmedzil 

stránkové dni a odporúča elektronickú 

komunikáciu so zamestnancami PMÚ SR  

 

V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 zo dňa 

31. decembra 2020 zamestnanci Protimonopolného úradu 

Slovenskej republiky v období od 4. 1. 2021 do 

22. 1. 2021 v maximálnej možnej miere vykonávajú prácu z 

domácnosti – formou home office.  

 

Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby na komunikáciu 

s PMÚ SR ste využívali predovšetkým elektronickú formu 

komunikácie prostredníctvom kontaktov zverejnených na 

webovom sídle PMÚ SR. 

 

Na podávanie osobných podaní do podateľne PMÚ SR v 

uvedenom období PMÚ SR vymedzil nasledujúce stránkové 

dni a hodiny podateľne PMÚ SR: 

 pondelok 4. 1. 2021, štvrtok 7. 1. 2021, 

 pondelok 11. 1. 2021, streda 13. 1. 2021, piatok 

15. 1. 2021, 

 pondelok 18. 1. 2021, streda 20. 1. 2021 a  piatok  

22. 1. 2021, 

a to v čase od 9.00 do 11.00 hod. 

 

Zároveň Vám naďalej odporúčame podávať Vaše podania 

prednostne elektronicky prostredníctvom portálu 

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

SR podatelna@antimon.gov.sk. 

  

Ďakujeme za pochopenie. 
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- PMÚ SR si pripomenulo 20. výročie vstupu SR do 

OECD 
 

Slovenská republika si dňa 14. 12. 2020 pripomenula 

20. výročie svojho vstupu do Organizácie pre hospodársku 

spoluprácu a rozvoj - OECD.  

 

OECD je medzinárodná organizácia, ktorej cieľom je 

pracovať na vytváraní lepších politík pre lepší život v širokom 

spektre oblastí vrátane ochrany hospodárskej súťaže. Na 

fórach venovaných hospodárskej súťaži sú prerokúvané 

súťažné témy a prebieha výmena skúseností medzi 

členskými štátmi, medzinárodnými organizáciami, ako aj 

pridruženými pozorovateľmi.  

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky má 

prostredníctvom účasti svojich zástupcov na zasadnutiach 

pracovných skupín a výboru pre hospodársku súťaž možnosť 

priamo sa podieľať na vymieňaní si know-how v oblasti 

presadzovania súťažného práva v krajinách po celom svete. 

Vďaka členstvu SR v OECD majú zamestnanci úradu tiež 

prístup k expertným analýzam založeným na dátach a ideách 

vyspelých súťažných autorít, vedeckých osobností, ako 

aj príležitosť inšpirovať sa ich postojmi a závermi sledujúcimi 

aktuálne trendy v oblasti ochrany hospodárskej súťaže. 

 

 

- PMÚ SR podporil vyhlásenie Svetového dňa 

hospodárskej súťaže 

 

Aj v roku 2020 sa Protimonopolný úrad SR pripojil 

k súťažným autoritám a ďalším inštitúciám, ktoré podporili 

vyhlásenie 5. decembra za Svetový deň hospodárskej 

súťaže. 

 

 

Medzinárodné organizácie CUTS International a INCSOC 

ako iniciátori 11. ročníka kampane World Competition Day  

vybrali za tohtoročnú hlavnú tému „Súťažnú politiku a prístup 

k zdravotnej starostlivosti“.  

 

Pri príležitosti oslavy tohto medzinárodného dňa 

prostredníctvom rozličných aktivít šíria povedomie medzi 

spotrebiteľmi i producentmi na celom svete o prínosoch 

efektívnej hospodárskej súťaže a upozorňujú na škodlivé 

účinky protisúťažných praktík. Taktiež upriamujú pozornosť 

na politiku hospodárskej súťaže a súčasné právne otázky na 

medzinárodnej úrovni. 

 

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa Svetového dňa hospodárskej 

súťaže sú dostupné na webovom sídle www.incsoc.net/world-

competition-day/.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

EK navrhla nové pravidlá pre digitálne platformy 

 

Európska komisia dňa 15. 12. 2020 zverejnila súbor nových 

pravidiel, ktoré navrhla pre digitálne služby, ako sociálne 

médiá, online trhy a iné online platformy v Európskej únii. 

Predložený balík legislatívnych návrhov EK pozostáva 

z dvoch nariadení, a to aktu o digitálnych službách a aktu 

o digitálnych trhoch. 

 

Navrhované pravidlá by podľa EK mali lepšie chrániť 

spotrebiteľov a ich základné práva online a viesť k 

spravodlivejším a otvorenejším digitálnym trhom pre  

 

všetkých. Zároveň predstavený súbor moderných pravidiel by 

v rámci jednotného trhu mal podporovať inovácie, rast, 

konkurencieschopnosť a používateľom priniesť nové, lepšie a 

spoľahlivé online služby.  

 

Nové pravidlá by mali taktiež podnietiť rozširovanie menších 

platforiem, malých a stredných podnikov i startupov, ktoré 

by tým mali získať jednoduchý prístup k zákazníkom na 

jednotnom trhu pri nižších nákladoch na dodržiavanie 

predpisov. Okrem toho nové pravidlá by mali zakázať 

nespravodlivé podmienky ukladané online platformami, ktoré 

sa stali alebo sa pravdepodobne stanú strážcami prístupu 

NAŠE AKTIVITY 
ZAUJÍMAVOSTI Z EK A INÝCH SÚŤAŽNÝCH ORGÁNOV 
 

ZAUJÍMAVOSTI Z EK A INÝCH SÚŤAŽNÝCH ORGÁNOV 
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k jednotnému trhu. 

 

Tieto dva návrhy pravidiel sú jadrom ambície EK pokladať toto 

desaťročie za „európsku digitálnu dekádu“. 

  

Ďalšie podrobnosti sú dostupné na webovom sídle EK 

www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_

2347.  

 

 

V Nórsku uložili najvyššiu pokutu za kartelovú dohodu 

 

Nórsky súťažný úrad v novembri 2020 vydal rozhodnutie, 

ktorým uložil dosiaľ najvyššiu pokutu za kartelovú dohodu vo 

svojej histórii.  

 

Pokuta uložená jednému z najväčších hráčov v oblasti 

poskytovania poplašných služieb pre domácnosti v Nórsku, a 

to spoločnosti Verisure, dosiahla výšku v prepočte 72,5 mil. 

eur. Uvedená spoločnosť sa dopustila kolúzie s konkurujúcou  

spoločnosťou Sector Alarm. Tejto spoločnosti uložil súťažný 

úrad pokutu vo výške v prepočte 44,2 mil. eur. 

 

V tomto prípade úrad uskutočnil prešetrovanie, súčasťou 

ktorého sa stala aj inšpekcia uskutočnená v júni 2017 a počas  

ktorého úrad prišiel aj k záveru, že dotknuté spoločnosti sú 

najväčšími dodávateľmi alarmov do domácnosti na nórskom 

trhu.  

 

Súťažný úrad v rozhodnutí z novembra roka 2020 uviedol, že 

obe spoločnosti sa v období rokov 2011 – 2017 zapojili do 

protisúťažných praktík, ktorými si spoločne rozdelili svojich 

zákazníkov. Dohodli sa, že pri predaji alarmov a súvisiacich 

služieb prostredníctvom podomového predaja sa navzájom 

nebudú zameriavať na zákazníkov druhej spoločnosti.  

 

Podľa rozhodnutia úradu počas uvedeného obdobia 

existovali početné priame kontakty medzi týmito dvoma 

spoločnosťami. Zahŕňali tak fyzické stretnutia, ako i 

telefonické rozhovory a aj e-mailovú korešpondenciu. 

Navzájom si poskytovali podrobné informácie o trhových 

stratégiách. Taktiež sa vzájomne povzbudzovali, aby 

dodržiavali dohodnuté postupy, a pri zistení odchýlok sa 

jedna druhej vyhrážala odvetnými opatreniami. Takýmto 

spôsobom chceli udržať a stabilizovať ich kolúzne správanie. 

 

Zatiaľ čo spoločnosť Verisure vyhlásila, že sa plánuje odvolať 

voči rozhodnutiu súťažného úradu a uloženej pokute, 

spoločnosť Sector Alarm súhlasila s uhradením pokuty, no 

porušenie si takisto nepripustila. 

 

Ďalšie podrobnosti o rozhodnutí si môžete prečítať na 

www.poandpo.com/crime/fines-exceeding-1-billion-nok-in-

total-imposed-on-verisure-and-sector-alarm/ alebo 

www.norwaytoday.info/news/norwegian-competition-

authority-slams-verisure-and-sector-alarm-with-12-billion-

kroner-in-fines-for-price-fixing/, či na 

www.globalcompetitionreview.com/market-sharing/norway-

issues-highest-ever-cartel-fine.  

 

 

V Maďarsku odhalili nesplnenie záväzkov Heinekenom 

 

V októbri 2020 úrad na ochranu hospodárskej súťaže 

v Maďarsku uložil spoločnosti Heineken, lídrovi na pivnom 

trhu, pokutu vo výške v prepočte takmer 206 058 eur. Pokutu 

mu uložil za nepredloženie výpočtov a dokumentov v úradom 

požadovanej podobe potrebnej na overenie súladu so 

záväzkami uloženými spoločnosti pred piatimi rokmi. 

 

V rozhodnutí z októbra 2020 súťažný úrad konštatoval, že 

spoločnosť Heineken dostatočne neodôvodnila svoj záväzok  

postupne znižovať množstvo piva predávaného reštauráciám  

na základe exkluzívnych zmlúv.  

 

Predmetné záväzky boli navrhnuté samotnými troma 

najväčšími výrobcami piva v Maďarsku a uložené úradom 

ešte v roku 2015 s cieľom, aby aj malé pivovary získali 

príležitosť vstúpiť na tieto segmenty trhu. 

 

Súťažný úrad počas následného monitorovania splnenia 

záväzkov troch veľkých pivovarov odhalil, že spoločnosť 

Heineken nedodržala metodiku a ani formu osvedčenia 

záväzkov nariadených úradom.  

 

Keďže vyžiadané kalkulácie a vyhlásenia potrebné na 

overenie záväzkov spoločnosť v určenej lehote nepredložila 

v stanovenej podobe, úrad v roku 2020 pristúpil k uloženiu 

pokuty.  

 

Viac informácií si môžete prečítať na 

www.gvh.hu/en/press_room/press_releases/press-releases-

2020/the-gvh-has-imposed-a-fine-of-huf-75-million-on-

heineken, tiež na 

www.bbj.hu/budapest/gastronomy/drinks/competition-office-

fines-heineken-for-compliance-reporting-failure alebo 

www.globalcompetitionreview.com/behavioural-

remedies/hungary-fines-heineken-compliance-breach.  

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_2347
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Súťažný orgán v Litve prvýkrát znížil pokuty kvôli 

pandémii COVID-19 

 

V novembri 2020 litovský orgán na ochranu hospodárskej 

súťaže informoval, že distribútor filmov Theatrical Film 

Distribution a spoločnosti NCG Distribution a Forum Cinemas 

uzatvorili kartelovú dohodu týkajúcu sa cien distribuovaných 

filmov.  

 

Súťažný orgán začal prešetrovanie v apríli 2017 po prijatí 

sťažnosti od kina Multikino Lietuva, v ktorej uviedlo, že cena  

a podmienky jemu ponúknuté v distribučnej zmluve s 

Theatrical Film Distribution boli identické s tými, ktoré už  

podpísalo s NCG Distribution. Po inšpekciách súťažný orgán  

odhalil, že zamestnanci spoločností NCG Distribution 

a Forum Cinemas si prostredníctvom e-mailov vymieňali 

informácie s distribútorom filmov Theatrical Film Distribution 

ohľadom cien za distribúciu filmov.   

 

Orgán rozhodol o znížení výšok pokút pre týchto troch 

podnikateľov až o 80 %, keďže pri výpočte výšok pokút vzal  

do úvahy viaceré skutočností, ako aj výnimočné okolnosti  

 

spôsobené pandémiou COVID-19, počas ktorej dotknutý  

sektor čelil bezprecedentným obmedzeniam činnosti. 

Celková výška pokút tak dosiahla takmer 767 700 eur.  

 

Tento prípad litovského súťažného orgánu sa stal prvým, v 

ktorom znížil výšky pokút kvôli pandémii. Avšak aj napriek 

zníženiu výšok pokút, uložené sankcie predstavujú tie  

najvyššie, ktoré uložil v roku 2020. 

 

Viac podrobností o rozhodnutí môžete nájsť na  

 

www.kt.gov.lt/en/news/as-a-result-of-covid-19-pandemic-

lithuanian-competition-council-reduces-fines-imposed-on-

cinema-companies-that-formed-cartel, ako aj na  

www.competitionpolicyinternational.com/lithuania-fines-

cinemas-for-cartel-behavior/ alebo 

www.webgate.ec.europa.eu/multisite/ecn-

brief/en/content/result-covid-19-pandemic-lithuanian-

competition-council-reduces-fines-imposed-cinema či na 

www.globalcompetitionreview.com/information-

exchange/lithuania-cuts-cartel-fines-80-due-covid-19.  

 

 

Kontaktná osoba 

Mgr. Adriana Oľšavská 
hovorkyňa | kancelária predsedu  
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