
 

Telefón 
+421/2/48 29 71 11 

Fax 
+421/2/43 33 35 72 

E-mail/Internet 
pmusr@antimon.gov.sk 
www.antimon.gov.sk  

IČO 
00699063 

 

ele 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Oznámenie o návrhu záväzkov – verejná konzultácia 
  

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného 
postavenia a vertikálnych dohôd (ďalej len „úrad“), začal z vlastného podnetu podľa 
§ 25 ods. 1, ods. 3 písm. a) a ods. 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej 
súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. 
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
v spojení s § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov dňa 11.12.2019 správne konanie číslo 
0031/OZDPaVD/2019 voči spoločnosti  
 
HP Inc Slovakia, s.r.o., so sídlom Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, zapísanej 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 102452/B, 
IČO: 48 040 908 (ďalej len „HP Slovakia“) 
 
vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 4 
písm. c) zákona a čl. 101 ods. 1 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie1, a to 
v oblasti predaja tonerových náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a iných 
obdobných zariadení (ďalej aj ako „spotrebný materiál“) značky Hewlett-Packard (ďalej 
len „HP“) v rámci verejných súťaží a verejných obstarávaní na území SR. 
 

V súvislosti s predmetným správnym konaním bola dňa 10.09.2020 úradu 
prostredníctvom právneho zástupcu doručená žiadosť účastníka konania v zmysle bodu 
9. usmernenia úradu s názvom „Záväzky – úprava postupu Protimonopolného úradu 
podľa § 38f zákona“ o ukončenie danej veci rozhodnutím o záväzkoch podľa § 38f 
zákona.  
  

Zákon vytvára  možnosť  ukončiť  správne  konanie vo veci dohôd obmedzujúcich 
súťaž, zákazu zneužitia dominantného postavenia alebo vo veci iných foriem  
nedovoleného  obmedzovania  súťaže aj  inak  ako  „klasickým“ rozhodnutím úradu  podľa  
§  22  ods.  1  písm.  d)  a písm. e) zákona („zákazové rozhodnutie“) 2, a to rozhodnutím  
podľa  §  38f  ods.  1  zákona („rozhodnutie  o záväzkoch“). V určitých prípadoch môže 
účastník konania sám, z vlastnej iniciatívy predložiť záväzky – určité návrhy riešení, ktoré  
sa zaviaže plniť a ktorými sa odstránia súťažné obavy identifikované úradom. Predloženie  
návrhu záväzkov neznamená „priznanie si viny“ účastníkom konania. Ak úrad záväzky 
navrhované účastníkom konania akceptuje, teda vyhodnotí ich ako dostatočné na 
efektívne odstránenie súťažného problému, vydá rozhodnutie o záväzkoch, ktorým  
zaviaže účastníka konania na plnenie týchto záväzkov. 

                                            
1 Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012. 
2 Ide  o  právomoc  úradu  vydať  rozhodnutie,  že  dohoda  obmedzujúca  súťaž  alebo  zneužitie  
dominantného postavenia sú podľa zákona zakázané, rozhodnúť o povinnosti zdržať sa takého konania a 
odstrániť protiprávny stav. 
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Po posúdení vyššie uvedenej žiadosti účastníka konania úrad predbežne 

vyhodnotil daný prípad ako vhodný na jeho ukončenie rozhodnutím o záväzkoch.  

 
A. Oblasť, ktorej sa predbežné súťažné obavy úradu týkajú 

 
Úrad predbežne identifikoval súťažné obavy týkajúce sa: 
 
a) systému udeľovania tzv. špeciálnych zliav v rámci tzv. SBD Programu pre tzv. 

HP Partnerov v súvislosti s ponukou a predajom originálneho spotrebného 
materiálu značky HP pre koncových zákazníkov vo verejnom sektore (v rámci 
procesu verejného obstarávania), pričom udeľovanie/schvaľovanie týchto 
špeciálnych zliav mohlo byť zo strany spoločnosti HP Slovakia uplatňované 
voči konkrétnym HP Partnerom v rámci vybraných verejných obstarávaní 
za rozdielnych podmienok a takým spôsobom, ktorý mohol ovplyvniť 
schopnosť len niektorých HP Partnerov uspieť vo vybraných verejných 
obstarávaniach, a 
 

b) postupu pri vydávaní a udeľovaní tzv. certifikátov zhody/kvality zo strany 
spoločnosti HP Slovakia požadovaných v rámci vybraných verejných 
obstarávaní na originálny spotrebný materiál značky HP, pričom nie všetkým 
potenciálnym uchádzačom mohli byť takéto certifikáty v sledovanom období 
udelené, čo tiež mohlo mať dopad na úspešnosť daných uchádzačov 
v konkrétnom verejnom obstarávaní. 

 
Dňa 23.09.2020 predložila spoločnosť HP Slovakia ako účastník konania číslo 

0031/OZDPaVD/2019 úradu záväzky, ktoré by mali odstrániť predbežné súťažné 
obavy vyslovené úradom.  

 

B. Výzva na predloženie pripomienok 
 
Podľa § 38f ods. 2 zákona poslednej vety úrad môže predložené záväzky testovať 

priamym oslovením fyzických osôb a právnických osôb, zverejnením alebo iným 
spôsobom. Cieľom testovania záväzkov je zistiť, či sú predložené záväzky spôsobilé 
odstrániť úradom identifikované súťažné obavy vyjadrené v predbežnom posúdení  
prípadu. Testovanie poskytuje zainteresovaným subjektom (konkurentom, zákazníkom, 
atď.) možnosť vyjadriť sa k predloženým záväzkom. Pri testovaní záväzkov úrad teda 
zhromažďuje podklady a informácie od účastníkov trhu a vyhodnocuje, či predložené  
záväzky sú vhodné na odstránenie súťažných obáv identifikovaných úradom. 

 
Na základe všetkých vyššie uvedených informácií si Vás týmto dovoľujeme 

vyzvať na predloženie prípadných pripomienok k navrhovaným záväzkom 
spoločnosti HP Slovakia.  

 
Úplné znenie záväzkov nájdete v dokumente s názvom  „Návrh záväzkov“ 

priloženom k tlačovej správe úradu.  
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Aby úrad mohol Vaše pripomienky riadne vyhodnotiť, mali by byť, pokiaľ možno, 
odôvodnené a podložené relevantnými skutočnosťami. V prípade, že v niektorej časti 
navrhovaných záväzkov identifikujete problém, úrad by uvítal Váš návrh možného 
riešenia.  

 
Úrad si Vás zároveň v súvislosti so zaslaním pripomienok dovoľuje požiadať, aby 

ste úradu predložili aj nedôvernú verziu svojich pripomienok v prípade, ak tieto budú 
obsahovať obchodné tajomstvo alebo dôvernú informáciu. Úrad bude takéto informácie 
chrániť pred sprístupnením tretím stranám.  

 
 Vaše prípadné pripomienky, prosím, zasielajte na adresu: 
 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 
Odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd 
Drieňová 24 
826 03  Bratislava 29 
IČO: 00 699 063 
 
  V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom predmetného oznámenia o návrhu 
záväzkov, prosím, kontaktujte pracovníkov úradu: 
 
Mgr. Emil Vojtko 
riaditeľ Odboru zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd 
emil.vojtko@antimon.gov.sk  
02/48 29 73 55  
 
Ing. Ivona Fillová 
Odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd 
ivona.fillova@antimon.gov.sk  
02/48 29 73 71. 

 
 
Poučenie  

 
Ochrana obchodného tajomstva a dôverných informácií 
 
Obchodné tajomstvo a dôverná informácia 
    
 V zmysle § 40 ods. 4 zákona Vás upovedomujeme, že môžete označiť, ktoré 
informácie alebo podklady predkladané úradu počas celého konania považujete za 
predmet obchodného tajomstva v zmysle § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) alebo ktoré 
považujete za dôverné informácie. 

 
Podľa § 40 ods. 6 zákona úrad  môže od fyzickej osoby a právnickej osoby žiadať, 

aby písomne odôvodnila označenie informácií alebo podkladov ako obchodné tajomstvo 
alebo ako dôvernú informáciu a aby úradu predložila iné znenie informácií alebo 

mailto:emil.vojtko@antimon.gov.sk
mailto:ivona.fillova@antimon.gov.sk
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podkladov vrátane popisu chránených informácií a podkladov, ktoré neobsahuje 
obchodné tajomstvo alebo dôvernú informáciu. 

 
Podľa § 40 ods. 7 zákona ak úrad napriek odôvodneniu podľa § 40 ods. 6 zákona 

dospeje k záveru, že predložené informácie a podklady nenapĺňajú znaky obchodného 
tajomstva alebo nejde o dôvernú informáciu, oznámi to fyzickej osobe alebo právnickej 
osobe písomne. 
 
 Obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka tvoria všetky skutočnosti 
obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú 
alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných 
obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a 
podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. 

   
Dôvernou informáciou podľa § 40 ods. 5 zákona je informácia, ktorá nie je 

obchodným tajomstvom a ani informáciou chránenou podľa osobitného predpisu3, je 
dostupná iba obmedzenému okruhu osôb a v prípade jej sprístupnenia by mohlo dôjsť k 
vážnej ujme na právom chránených záujmoch osoby, ktorá ju poskytla, alebo inej osoby 
vrátane informácie predloženej žiadateľom o uplatnenie programu zhovievavosti, ak by 
jej poskytnutie mohlo ohroziť uplatňovanie postupu podľa § 38d zákona.  

 
Na základe § 40 ods. 6 zákona Vás žiadame, aby ste v podkladoch a informáciách 

predkladaných úradu dôsledne písomne odôvodnili ich označenie ako obchodné 
tajomstvo alebo dôverná informácia. 

  Odôvodnenie obchodného tajomstva nemôže byť obmedzené iba na prepis kritérií 
obsiahnutých v § 17 Obchodného zákonníka. Odôvodnenie musí obsahovať popis, ako 
sú naplnené jednotlivé kritéria § 17 Obchodného zákonníka a najmä, akým konkrétnym 
spôsobom by Vám sprístupnenie alebo zverejnenie danej informácie spôsobilo ujmu, 
resp. škodu.  

 
Vyhotovenie nedôvernej verzie z dokumentu obsahujúceho obchodné tajomstvo alebo 
dôvernú informáciu 

Na základe § 40 ods. 6 zákona Vás  žiadame, aby ste  informácie a podklady, 
ktoré  obsahujú obchodné tajomstvo alebo dôverné informácie predložili aj  v znení, 
vrátane opisu chránených – vymazaných informácií a podkladov, ktoré neobsahujú 
obchodné tajomstvo alebo dôvernú informáciu (nedôverná verzia predložených 
informácií a podkladov).  

V nedôvernej verzii odstráňte/vymažte časti, ktoré považujete za obchodné 
tajomstvo alebo dôvernú informáciu a namiesto vymazaného textu uveďte nasledovný 
text: [obchodné tajomstvo] alebo [dôverná informácia]. Kvôli lepšiemu pochopeniu 
nedôvernej verzie vložte do zátvorky aj stručný opis vymazaných informácií, napr. 
[obchodné tajomstvo: metódy ohodnotenia nákladov] alebo [dôverná informácia: meno 

                                            
3 Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z., zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení 
neskorších predpisov. 
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zamestnanca]. V prípade, že sa v predkladaných informáciách a podkladoch nachádza 
obchodné tajomstvo alebo dôverná informácia viacerých subjektov, za zátvorku uveďte 
názov subjektu, o koho obchodné tajomstvo alebo dôvernú verziu ide. 

Vyjadrenie alebo Vami predložený dokument by, pokiaľ je to možné, nemal 
obsahovať prázdne strany, ale mali by v ňom zostať zachované aspoň nadpisy 
dokumentov, alebo jeho častí, tabuľky s odstráneným obchodným tajomstvom 
a dôvernými informáciami so zachovaním napr. nadpisov stĺpcov v tabuľkách 
a obrázkoch (grafoch), ak sú súčasťou dokumentov. 

V prípade, ak si ako obchodné tajomstvo alebo dôvernú informáciu označujete 
ucelené časti textu, žiadame Vás o predloženie sumáru, t.j.  popisu toho, čo je v každej 
utajenej časti obsiahnuté tak, aby takéto zhrnutie malo dostatočnú výpovednú hodnotu aj 
pre ostatných účastníkov konania a bolo z neho zrejmé aspoň rámcovo, čoho sa daná 
utajovaná skutočnosť týka. Takýto sumár už nemôže obsahovať obchodné tajomstvo ani 
dôvernú informáciu. Najvhodnejší spôsob je vložiť sumár alebo popis priamo na miesto 
textu, kde budú odstránené utajované informácie.  

 
Ochrana poskytnutých údajov úradom  

Podľa § 40 ods. 2 zákona je úrad povinný urobiť opatrenie, aby sa pri nazeraní do 
spisov nesprístupnila dôverná informácia, utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, 
daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, poštové tajomstvo 
alebo neporušila zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti. 

 
 Úrad chráni informácie a podklady, ktoré sú obchodným tajomstvom alebo 
dôvernou informáciou v súlade s § 40 ods. 8, 9 a 10 zákona. 
 

Podľa § 41 ods. 1 zákona informácie a podklady získané úradom môže úrad použiť 
iba na plnenie úloh podľa zákona alebo osobitného predpisu. 

 
Podľa § 41 ods. 2 zákona zamestnanec úradu a člen rady úradu sú povinní 

zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením 
úloh úradu podľa § 22 zákona, okrem výnimiek uvedených v § 41 ods. 3 zákona, ktorý 
obsahuje výpočet orgánov oprávnených oboznamovať sa s takýmito informáciami 
a podkladmi. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovnoprávneho 
vzťahu alebo obdobného vzťahu, alebo po zániku funkcie člena rady. 
 


