
Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní 

 

Pri vybavovaní žiadostí a podaní postupuje Protimonopolný úrad SR (ďalej len „úrad“) 

podľa zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a subsidiárne podľa zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 

poriadok“). Pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií postupuje úrad podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode 

informácií“).  

 

1. Správne konania vedené podľa zákona - priebeh konania  

 

V prípade podania návrhu účastníkom konania je konanie na úrade podľa § 18 ods. 2 

správneho poriadku začaté dňom doručenia návrhu podnikateľa úradu (pôjde najmä 

o konania vo veci kontroly koncentrácií, ktoré sa začínajú oznámením koncentrácie). 

Pokiaľ sa konanie začína z vlastného podnetu úradu, je konanie začaté dňom, keď 

úrad urobil voči účastníkovi konania prvý úkon. Vo veci dohody obmedzujúcej súťaž, 

vo veci zneužívania dominantného postavenia a vo veci iných foriem nedovoleného 

obmedzovania súťaže sa začína konanie len z vlastného podnetu úradu.  

 

V zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku je úrad povinný upovedomiť o začatí konania 

všetkých známych účastníkov. V prípade, ak to povaha veci vyžaduje, úrad podľa § 21 

ods. 1 správneho poriadku nariadi ústne pojednávanie, na ktoré predvolá všetkých 

účastníkov konania. O pojednávaní spíše úrad zápisnicu. Účastníci konania majú 

podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku právo nazerať do spisu a robiť si z neho výpisy.  

 

Zákon v § 21 poskytuje tretej strane niektoré práva – v úradom stanovenej lehote sa 

vyjadriť k predmetu konania, právo byť informovaný o predmete konania v primeranom 

rozsahu a tiež právo zúčastniť sa na ústnom pojednávaní a vyjadriť svoje stanovisko. 

Podmienkou pre uplatnenie týchto práv je však preukázanie záujmu na predmete 

konania. Uvedeným sa dôslednejšie posilňuje právo tretej strany participovať na 

konaní na úrade.  

 

Ustanovenie § 22 zákona umožňuje úradu spojiť veci v záujme hospodárnosti konania, 

ak veci skutkovo súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov. Ak uvedené dôvody 

chýbajú alebo ak dôvody pre spojenie odpadnú, úrad môže spojené veci vylúčiť na 

samostatné konanie. Proti rozhodnutiu o spojení veci nemožno podať opravný 

prostriedok.  

 

Úrad je počas celého konania povinný chrániť obchodné tajomstvo v súlade 

s príslušnými ustanoveniami zákona (ide najmä o  § 54 a nasl.). 

 



Úrad je povinný v konaní presne a úplne zistiť skutočný stav vecí a obstarať si potrebné 

podklady pre rozhodnutie, najmä návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, ako aj 

ďalších podnikateľov, čestné vyhlásenia, dôkazy: svedecké výpovede, znalecké 

posudky, listiny, ohliadky. Účastník konania má právo navrhovať dôkazy. Podľa § 26 

zákona je úrad povinný pred vydaním rozhodnutia vyzvať účastníkov konania, aby sa 

ústne alebo písomne vyjadrili k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne aby 

navrhli jeho doplnenie, a podať im informáciu o záveroch vyšetrovania, ku ktorým úrad 

na základe jemu dostupných informácií a podkladov dospel. Na zabezpečenie 

priebehu konania úrad môže využiť inštitút predvolania, predvedenia, ako aj 

poriadkové opatrenia. Na základe spoľahlivo zisteného stavu veci vydá úrad 

rozhodnutie v lehote určenej v § 28 zákona, t. j. do troch rokov odo dňa začatia 

konania. Táto lehota sa nevzťahuje na vydanie rozhodnutia podľa § 10 ods. 4, § 11 

ods. 1 až 3, 6 a 7 zákona.  

 

Lehoty pre rozhodovanie o koncentrácii sú upravené odlišne v § 35 zákona, podľa 

ktorého úrad vydá rozhodnutie o koncentrácii do 25 pracovných dní odo dňa doručenia 

úplného oznámenia koncentrácie. Ak koncentrácia vyžaduje hlbšiu analýzu z dôvodu 

identifikácie súťažných obáv, úrad túto skutočnosť písomne oznámi účastníkovi 

konania v lehote 25 pracovných dní. V takom prípade úrad vydá rozhodnutie o 

koncentrácii do 90 pracovných dní od posledného dňa lehoty podľa § 35 ods. 1 zákona. 

  

Podľa § 36 ods. 5 zákona úrad môže tieto lehoty, na základe odôvodnenej žiadosti 

účastníka konania alebo s jeho súhlasom predĺžiť, a to aj opakovane, spolu najviac o 

30 pracovných dní.  

 

Podmienkou pre začatie plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia je doručenie úplného 

oznámenia koncentrácie, t. j. oznámenia, ktorého náležitosti sú upravené, 

prostredníctvom splnomocňovacieho ustanovenia § 64 písm. b) 

 zákona, vo vyhláške úradu č. 189/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti 

oznámenia koncentrácie. Ak je oznámenie koncentrácie neúplné, úrad písomne vyzve 

účastníka konania na jeho doplnenie. Úplnosť oznámenia koncentrácie na základe 

predložených podkladov účastníkom konania a plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia 

úrad účastníkovi konania písomne potvrdí. Podnikateľ môže písomne požiadať o 

zúženie rozsahu požadovaných podkladov, ak sú na to dôvody.  

 

2. Konania podľa zákona o slobode informácií  

 

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti 

vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, 

sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, 

elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným 

žiadateľom, dohodne úrad (žiadosti vybavuje odbor legislatívno-právny a zahraničných 

vzťahov) so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.  

 



Pri sprístupňovaní informácií dbá úrad na to, aby neboli sprístupnené informácie 

podliehajúce obmedzeniu sprístupňovania informácií (t. j. obchodné tajomstvo, osobné 

údaje a pod.).  

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví úrad bez zbytočného odkladu, najneskôr do 

ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Zo závažných dôvodov je možné 

lehotu predĺžiť, najviac však o osem pracovných dní.  

 

Ak úrad požadované informácie sprístupní, urobí o tom rozhodnutie zápisom v spise. 

Ak úrad žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v lehote ôsmich pracovných dní 

písomné rozhodnutie.  

 

Ak úrad v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne informácie či nevydá rozhodnutie 

a ani informáciu nesprístupní, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odmietol 

poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí 

deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.  

 

Proti rozhodnutiu úradu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať rozklad v 

lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie 

o žiadosti. Rozklad sa podáva na odbore legislatívno-právnom a zahraničných 

vzťahov.   

 

O rozklade proti rozhodnutiu úradu o odmietnutí požadovanej informácie rozhoduje 

predseda úradu do 15 dní od doručenia rozkladu. 

 

Rozhodnutie o rozklade je preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 

162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

V prípade ďalších informácií o podaní žiadosti o sprístupnenie informácií môžete 

kontaktovať úrad prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:  

 

Adresa: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

 Drieňová 24, 826 03 Bratislava 

 

Tel.: 02/22 12 21 10 

 Fax: 02/43 33 35 72 

Adresa elektronickej pošty: info@antimon.gov.sk 

mailto:info@antimon.gov.sk

