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1. Správa o hospodárení kapitoly 
 
 
 

1.1. Súhrnná charakteristika rozpočtovej kapitoly a jej hospodárenia v roku 2013 
 
 

1. 1. 1. Charakteristika činnosti rozpočtovej kapitoly 
 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky („úrad“ alebo „PMÚ SR“) je ústredným orgánom 
štátnej správy Slovenskej republiky („SR“), ktorého hlavným poslaním je chrániť a podporovať 
hospodársku súťaž a vytvárať podmienky pre jej ďalší rozvoj. Kompetencie úradu vyplývajú zo zákona 
č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov („zákon“ alebo „zákon 
o ochrane hospodárskej súťaže“). V rámci svojich právomocí vykonáva úrad predovšetkým 
prešetrovanie na relevantnom trhu, v správnom konaní rozhoduje vo veci dohôd obmedzujúcich súťaž, 
zneužívania dominantného postavenia, kontroly koncentrácií a obmedzovania súťaže orgánmi štátnej 
správy a samosprávy a zároveň navrhuje opatrenia na ochranu a podporu súťaže. Úrad aplikuje 
okrem slovenského aj európske súťažné právo a plní úlohy, ktoré vyplývajú SR z členstva v Európskej 
únii („EÚ“). 
 

V roku 2013 vydal úrad celkovo 24 rozhodnutí. V prvostupňovom konaní vydal úrad (odbor 
kartelov, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd a odbor koncentrácií) 
celkom 22 rozhodnutí. Druhostupňový orgán, Rada úradu, vydala 2 rozhodnutia. 
 

Prehľad rozhodovacej činnosti PMÚ SR v roku 2013: 

Počet rozhodnutí 

Celkovo Koncentrácie 

Zneužívanie 
dominantného 

postavenia 

Dohody 
obmedzujúce 

súťaž § 39 

1. stupeň 22 16 1 5 0 

2. stupeň 2 1 1 0 0 

Spolu 24 17 2 5 0 

 
 

V roku 2013 sa odbor kartelov a odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych 
dohôd zaoberali približne 122 podnetmi na možné protisúťažné správanie v rôznych sektoroch. Po 
prvotnom posúdení sa ukázalo, že najmä v oblasti zneužívania dominantného postavenia mnohé 
z nich nie sú opodstatnené alebo nespadajú do kompetencie úradu. Do fázy podrobnejšieho 
prešetrovania sa dostalo 43 prípadov.  
 

V súlade s celoeurópskym prístupom nahrádza úrad formálny prístup v posudzovaní prípadov 
tzv. viac ekonomickým prístupom, čo v praxi znamená, že v prvom rade skúma reálny dopad konania 
podnikateľov na hospodársku súťaž a spotrebiteľov. Aby úrad čo najlepšie plnil svoju úlohu, efektívne 
využíval svoje zdroje, začal prioritizovať svoje aktivity. Sústredil sa najmä na veľmi závažné typy 
protisúťažného konania, ktorými sú napr. cenové kartely a na tie konania, ktoré poškodzujú veľký 
okruh spotrebiteľov. Úrad prioritizuje aj vo vzťahu k spôsobu riešenia súťažných problémov. 
Skúsenosti ukazujú, že v mnohých prípadoch nie je najvhodnejšie začať správne konanie a uložiť 
sankciu. Naopak, rýchlejším, účinnejším a pre spotrebiteľa a súťaž prospešnejším prostriedkom 
nápravy môže byť alternatívne vyriešenie problému prostredníctvom advokačných aktivít, prijatia 
záväzkov či urovnania. 
 

Čo sa týka prioritných sektorov, úrad sa v roku 2013 sústredil na hĺbkovú analýzu 
potenciálnych súťažných problémov v sektore tepelného hospodárstva, finančníctva a potravinárstva. 
Ide o spotrebiteľsky veľmi citlivé sektory, v ktorých sa prípadné cenové výkyvy dotýkajú takmer 
všetkých obyvateľov SR.  

 
Nové smerovanie úradu sa prejavilo aj v legislatívnej oblasti. Úrad sa návrhom novely zákona 

o ochrane hospodárskej súťaže snaží vyriešiť niektoré problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe, 
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a zároveň zavádza do zákona nové prvky. K legislatívnemu vývoju dochádzalo aj na európskej úrovni. 
V roku 2013 na pôde Rady EÚ prebiehalo rokovanie o návrhu smernice Európskeho parlamentu a 
Rady o náhrade škody v prípade porušenia súťažných pravidiel, v rámci ktorého úrad aktívne 
predkladal svoje pripomienky.  
 

V roku 2013 Najvyšší súd SR potvrdil správnosť rozhodnutia úradu v prípade dvoch 
kartelových dohôd a v dvoch prípadoch zneužívania dominantného postavenia. Vo všetkých 
prípadoch išlo o porušenie slovenského, ako aj európskeho súťažného práva.  
 

Okrem všeobecného prešetrovania a rozhodovacej činnosti sa úrad intenzívne venoval 
advokačným aktivitám, ktoré smerovali najmä k odstráneniu administratívnych bariér na trhu. V roku 
2013 sa úrad zaoberal 555 materiálmi, ktoré mu boli predložené na pripomienkovanie v rámci 
medzirezortného pripomienkového konania. Svoje pripomienky zaslal k 34 materiálom. K 3 materiálom 
úrad formuloval zásadné pripomienky k pripravovanej legislatíve, k 29 materiálom mali pripomienky 
odporúčací charakter a 2 materiály obsahovali kombinované pripomienky. Pripomienky úradu sa týkali 
najmä zdravotníckeho sektora, oblasti odpadového hospodárstva a návrhu zákona o súdnych 
exekútoroch a exekučnej činnosti. 
 

K rozvoju súťažnej kultúry a rozširovaniu poznatkov verejnosti o súťažných pravidlách prispeli 
aj pracovné stretnutia s podnikateľmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy, akademickou obcou a 
odborníkmi z iných súťažných úradov. Významným krokom bolo založenie tradície medzinárodných 
konferencií venovaných súťažnému právu, ktoré úrad plánuje organizovať každoročne, vždy v máji. 
Konferencia sa ukázala ako vynikajúca príležitosť na výmenu informácií a názorov s predstaviteľmi 
iných krajín, inštitúcií a profesií, ktorí sa venujú dianiu v hospodárskej súťaži. Pre veľký záujem 
pokračoval úrad v organizovaní seminárov o kartelových dohodách vo verejnom obstarávaní (tzv „bid 
rigging“).  

 
V rámci memoránd o spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a 

Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave umožnil úrad stáže pre študentov. Po prvýkrát 
absolvovali odbornú stáž aj študenti ekonomického zamerania z Národohospodárskej fakulty 
Ekonomickej univerzity v Bratislave.  
 

S cieľom poskytovať kvalitné informácie o svojich rozhodnutiach a ďalších aktivitách, v čo 
možno najprehľadnejšej a najzrozumiteľnejšej forme, pristúpil úrad k modernizácii webovej stránky. 
Okrem toho spolupracoval s médiami, ktorým poskytoval tlačové správy o všetkých svojich 
rozhodnutiach a iných dôležitých výstupoch a tiež odpovedal na početné otázky novinárov, týkajúce 
sa hospodárskej súťaže. Už piaty rok pokračoval úrad vo vydávaní Súťažného spravodajcu, ktorý 
informuje o rozhodnutiach a ostatných aktivitách PMÚ SR, Európskej komisie, ako aj iných súťažných 
inštitúcií v zahraničí. Popri tom pravidelne informoval v odborných domácich i zahraničných 
periodikách venovaných problematike hospodárskej súťaže. Zamestnanci úradu tiež aktívne 
prispievali do odborných diskusií na domácich aj zahraničných fórach. 
 
 
1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 

 

 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 bol prerokovaný v orgánoch Národnej 
rady Slovenskej republiky a schválený dňa 13. decembra 2012 zákonom č. 438/2012 Z. z.. 
 
 Ministerstvo financií Slovenskej republiky stanovilo prílohou listu č. MF/027683/2012-441 zo 
dňa 28. 12. 2012 pre kapitolu Protimonopolného úradu SR rozpis záväzných ukazovateľov štátneho 
rozpočtu na rok 2013. 
 
 V priebehu roka 2013 úrad hospodáril s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu v súlade 
s kritériami hospodárnosti a efektívnosti, v nadväznosti na hospodársku politiku štátu a legislatívne 
predpisy Slovenskej republiky, najmä na zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesenia vlády 
a metodické pokyny a usmernenia Ministerstva financií SR.  
 
 Výška schválených záväzných ukazovateľov bola v priebehu rozpočtového roka ovplyvnená 
rozpočtovými opatreniami. 
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 Výdavky kapitoly celkom boli na rok 2013 schválené v čiastke 2 098 tis. eur a  rozpočtovými 
opatreniami boli upravené na 2 078 tis. eur. Čerpanie bolo vo výške 2 076 tis. eur, čo predstavuje 
úsporu v čiastke 2 tis. eur. Oproti upravenému rozpočtu je to čerpanie na 99,9 %. Záväzný ukazovateľ 
nebol prekročený. 
 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli rozpočtované v čiastke 1 
111 tis. eur, rozpočtovým opatrením MF SR č. 2/2013 upravené na 1 107 tis. eur a v uvedenej výške 
aj čerpané, čo je čerpanie na 100,0 % oproti upravenému rozpočtu. Uvedený ukazovateľ bol 
dodržaný. 
 
 Kapitálové výdavky boli schválené v čiastke 20 tis. eur, rozpočtovými opatreniami MF SR č. 
3/2013 a č. 4/2013 upravené na 3 tis. eur a v uvedenej výške aj čerpané, čo je čerpanie na 100,0 % 
oproti upravenému rozpočtu. Uvedený ukazovateľ bol dodržaný. 
 
 
1.1.3. Rozpočtové opatrenia 

 
Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo v priebehu roka 2013 ovplyvnené realizovanými 

rozpočtovými opatreniami nasledovne: 

 
Rozpočtové opatrenie („R.O.“) realizované na základe súhlasu Ministerstva financií SR 
 
R.O. č. 1 - viazanie rozpočtových prostriedkov  
 

Výdavky spolu znížené o 3 273,00 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 630 Tovary a služby 
znížené o 3 273,00 eur.  
 

Ministerstvo financií SR v súlade s ustanovením § 15 a 18 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov viazalo limit výdavkov kapitoly PMÚ SR v sume 3 273,00 eur a to na 
financovanie rekonštrukcie, modernizácie a budovanie futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022. 
 
R.O. č. 2 - viazanie rozpočtových prostriedkov  
 

Výdavky spolu  znížené o 6 121,00 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 610 – Mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania znížené o 4 536,00 eur a bežné výdavky v kategórii 620 
– Poistné a príspevok do poisťovní znížené o 1 585,00 eur.   
 

Viazanie výdavkov v kapitole PMÚ SR súvisí s vyšším rozpočtovaním výdavkov na platy 
štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii (vrátane výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní) 
v schválenom rozpočte na rok 2013 v porovnaní s nárokmi vyplývajúcimi zo zákona č. 392/2012 Z. z., 
ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 
SR v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.  
 
R.O. č. 3 - povolené prekročenie limitu výdavkov a viazanie rozpočtových prostriedkov  
 

Výdavky spolu bez zmeny, z toho bežné výdavky v kategórii 630 – Tovary a služby + 6 832,00 
eur a kapitálové výdavky v kategórii 710 – Obstarávanie kapitálových aktív - 6 832,00 eur. 
 

Na základe žiadosti úradu povolilo MF SR prekročiť limit bežných výdavkov kapitoly vo výške 
6 832,00 eur. Prostriedky boli použité na zabezpečenie vypracovania bezpečnostného projektu 
Informačného systému podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Úsporou v kapitálových výdavkoch, v kategórii 710 – Obstarávanie 
kapitálových aktív boli zvýšené bežné výdavky o 6 832,00 eur.  
 
R.O. č. 4 - viazanie rozpočtových prostriedkov  
 

Výdavky spolu znížené o 10 084,00 eur, z toho kapitálové výdavky v kategórii 710 - 
Obstarávanie kapitálových aktív znížené o 10 084,00 eur.   
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Ministerstvo financií SR v súlade s ustanovením § 8 ods. 6 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov viazalo limit výdavkov kapitoly PMÚ SR v sume 10 084,00 eur s tým, že výdavky 
v uvedenej výške použije kapitola PMÚ SR v nasledujúcom rozpočtovom roku na nákup osobného 
motorového vozidla a na nákup forenzného zariadenia.  
 
Rozpočtové opatrenia vykonané v právomoci PMÚ SR 

  V priebehu roka úrad realizoval operatívne úpravy rozpočtových prostriedkov vo vlastnom 
hospodárení v súlade s kompetenciami správcu rozpočtovej kapitoly. 

 

Limity a ukazovatele po rozpočtových opatreniach:             v tis. eur 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% k upravenému 
rozpočtu 

 Výdavky kapitoly spolu 2 098 2 078 2 076 99,9 

z toho: 
 /610/ - mzdy, platy, 

služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania    1 111 1 107 1 107 100,0 

700 - Kapitálové výdavky                        20 3 3 100,0 

 
 
1.2. Príjmy kapitoly 
 
 

Kapitola PMÚ SR dosiahla príjmy vo výške 16 059 tis. eur aj napriek tomu, že nemala v roku 
2013 rozpočtované príjmy. Ide o príjmy patriace do kategórie náhodných a doplnkových príjmov, ktoré 
úrad dosiahol udelením pokút za porušenie ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže.  

 
 

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 

Štruktúra dosiahnutých príjmov: 

222 - Pokuty, penále a iné sankcie  16 054 tis. eur 

292 - Ostatné príjmy  5 tis. eur 

  200 - Nedaňové príjmy  16 059 tis. eur 

  Príjmy celkom  16 059 tis. eur 
 
  

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby za porušenie predpisov – pokuty boli vo výške 
16 054 tis. eur. Ostatné príjmy vo výške 5 tis. eur predstavovali refundácie a vratky. 
 
 
1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ  
 

Kapitola PMÚ SR v rozpočtovom roku 2013 nehospodárila s prostriedkami prijatými z rozpočtu 
EÚ, preto sa táto časť nehodnotí. 
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1.3. Výdavky kapitoly 
 
 

Výdavky kapitoly celkom boli na rok 2013 schválené v čiastke 2 098 tis. eur a realizovanými 
rozpočtovými opatreniami boli upravené na 2 078 tis. eur. Skutočné čerpanie bolo 2 076 tis. eur, oproti 
upravenému rozpočtu je to čerpanie na 99,9 %. Rozdiel medzi schváleným a upraveným rozpočtom 
predstavuje viazanie výdavkov ktoré bolo realizované rozpočtovými opatreniami MF SR č. 1/2013, č. 
2/2013 a č. 4/2013.  
 

Prehľad čerpania výdavkov:                v tis. eur 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% 
k upravenému 

rozpočtu 

 Výdavky kapitoly spolu 2 098 2 078 2 076 99,9 

z toho: 

600 - Bežné výdavky 2 078 2 075 2 073 99,9 

v tom: 

/610/ - mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania 1 111 1 107 1 107 100,0 

/620/ - poistné a príspevok 
do poisťovní 389 400 400 100,0 

/630/ - tovary a služby 554 535 533 99,6 

/640/ - bežné transfery 24 33 33 100,0 

 700 - Kapitálové výdavky 20 3 3 100,0 

 
 
1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 

600 - Bežné výdavky boli schválené v čiastke 2 078 tis. eur, po realizovaní  rozpočtových 
opatrení boli upravené na 2 075 tis. eur. Skutočné čerpanie predstavovalo čiastku 2 073 tis. eur, oproti 
upravenému rozpočtu je to čerpanie na 99,9 %.  

 
Z toho: 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli rozpočtované 
v čiastke 1 111 tis.  eur. Po realizovaní rozpočtového opatrenia MF SR č. 2/2013 bol upravený 
rozpočet v čiastke 1 107 tis. eur a v tejto čiastke boli aj rozpočtované výdavky čerpané na 100,0 %. 
 

V roku 2013 bola kategória 610 ekonomickej klasifikácie mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania čerpaná len zo zdroja 111 (štátny rozpočet) v celkovom objeme 1 107 
tis. eur, t. j. do výšky upraveného rozpočtu. Úrad nemal počas roka žiadne zdroje z finančných 
prostriedkov EÚ, vrátane spolufinancovania. 
 

Limit  miezd vo výške 1 107 tis. eur pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme bol dodržaný.  

 
620  –  Poistné a  príspevok zamestnávateľa do poisťovní boli rozpočtované v  čiastke  

389 tis. eur a upravené na 400 tis. eur. Čerpanie predstavuje čiastku 400 tis. eur, čo je 100,0 % oproti 
upravenému rozpočtu. 

 
630 – Tovary a služby boli rozpočtované v čiastke 554 tis. eur, rozpočtovými opatreniami 

Ministerstva financií SR boli upravené na 535 tis. eur. Čerpanie bolo vo výške 533 tis. eur, čo je 99,6 
% z upraveného  rozpočtu.  
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Rozpis kategórie Tovary a služby:               v tis. eur 

Zdroj 111 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

631 - Cestovné náhrady 29 24 24 

632 - Energie, voda a komunikácie 19 15 15 

633 - Materiál 31 41 41 

634 - Dopravné  35 32 32 

635 - Rutinná a štandardná údržba 15 10 10 

636 - Nájomné za nájom 330 325 325 

637 - Služby 95 88 86 

 630 - Tovary a služby 554 535 533 

 
 
631 – Cestovné náhrady 
 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 24 tis. eur, z toho na tuzemské pracovné 

cesty pripadá čiastka 2 tis. eur a na zahraničné pracovné cesty čiastka 22 tis. eur. 
 

 V rámci tuzemských pracovných ciest boli uskutočnené inšpekcie vo firmách, kde bolo 
podozrenie z porušovania ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. 
 

PMÚ SR je členom viacerých európskych a medzinárodných súťažných organizácií 
a združení, v rámci ktorých dochádza k transferu informácií o postupoch jednotlivých súťažných 
inštitúcií, o nových smerovaniach ochrany hospodárskej súťaže, o tendenciách, ktoré v tejto oblasti 
v jednotlivých krajinách prevládajú a ďalším nevyhnutným konzultáciám k odborným prípadom 
porušovania súťažných pravidiel. Všetky tieto poznatky slúžia úradu na zlepšovanie práce, ako aj 
poskytujú nový prehľad o metódach používaných na odhaľovanie protisúťažných praktík. 
Najvýznamnejšie z týchto organizácií a združení sú Medzinárodná súťažná sieť (ICN - International 
Competition Network), Európska súťažná sieť (ECN - European Competition Network), Európske 
súťažné orgány (ECA – European Competition Authorities), Association of Competition Economics 
(ACE) a Výbor pre hospodársku súťaž v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(OECD - Organization for Economic Cooperation and Development). 

 
Zamestnanci úradu na zahraničných pracovných cestách participovali na práci pracovných 

skupín vyššie spomínaných súťažných organizácií a združení. Zúčastnili sa na odborných 
konferenciách zameraných na súťažnú politiku a jej aplikáciu. 

 
 
632 – Energie, voda a komunikácie 
 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 15 tis. eur, hlavne na zabezpečenie úhrad 

telefónnych poplatkov, poštových služieb a za prístup k internetu.  
 
 
633 – Materiál  

 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 41 tis. eur. Prostriedky boli použité na 

interiérové vybavenie úradu kancelárskym nábytkom (3 tis. eur), na zakúpenie výpočtovej techniky 
(6 tis. eur), na nákup softvéru (1 tis. eur), prevádzkových strojov (3 tis. eur), špeciálnych strojov (1 tis. 
eur), všeobecného materiálu - kancelárske potreby, xerografický papier, tonery, kompaktné disky 
a pod. (8 tis. eur), na nákup licencií (6 tis. eur), odborných kníh a časopisov (11 tis. eur) a na 
reprezentačné účely (2 tis. eur).  
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634 – Dopravné 
 
Finančné prostriedky v celkovej čiastke 32 tis. eur boli použité na úhrady pohonných 

hmôt, olejov a kvapalín, na servis v súvislosti s údržbou a opravami motorových vozidiel, na diaľničné 
známky, parkovacie karty a na zákonné a havarijné poistenie služobných osobných motorových 
vozidiel. 
 
 

635 – Rutinná a štandardná údržba 
 

Finančné prostriedky v čiastke 10 tis. eur boli použité hlavne na údržbu prevádzkových strojov 
a zariadení, softvéru a na údržbu nábytku. 
 
 

636 – Nájomné za nájom 
 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 325 tis. eur na úhradu nájomného a 

služieb súvisiacich s nájmom kancelárskych priestorov, parkovacích miest. 
 
 

637 – Služby 

 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 86 tis. eur. Prostriedky boli vynaložené 

najmä na školenia a kurzy zamestnancov (10 tis. eur), na všeobecné služby (13 tis. eur), na špeciálne 
služby (6 tis. eur), na prídel do sociálneho fondu (14 tis. eur), na stravovanie zamestnancov (33 tis. 
eur), na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a za práce vykonané mimo pracovný pomer pre 
členov Rady Protimonopolného úradu SR (3 tis. eur),  na propagáciu, reklamu a inzerciu (3 tis. eur) 
a pod.. 
 
 

640 – Bežné transfery  
 

Na rok 2013 boli rozpočtované v čiastke 24 tis. eur, rozpočtovými opatreniami upravené na 33 
tis. eur. Čerpanie predstavovalo čiastku 33 tis. eur, čo je 100,0 % z upraveného rozpočtu. Finančné 
prostriedky boli použité na nemocenské dávky počas prvých desiatich dní práceneschopnosti 
zamestnancov úradu v čiastke 3 tis. eur, na odstupné zamestnancom v čiastke 15 tis. eur a na 
odchodné zamestnancom v čiastke 15 tis. eur.  

 
 

700 – Kapitálové výdavky  
 
Na rok 2013 boli schválené v čiastke 20 tis. eur. Rozpočtovými opatreniami Ministerstva 

financií SR č. 3/2013 a č. 4/2013 boli upravené na 3 tis. eur a v uvedenej výške boli aj čerpané, čo je 
100,0 % z upraveného rozpočtu.  

Prostriedky boli použité na dodávku a montáž klimatizačného zariadenia (3 tis. eur).  
 

 

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie 

 
Výdavky kapitoly sú z hľadiska funkčnej klasifikácie zatriedené pod číselným kódom 04.1.1.4 

Protimonopolný úrad SR.  Za sledované obdobie boli vo výške 2 076 tis. eur, čo predstavuje čerpanie 
na 99,9 % z upraveného rozpočtu. Výdavky, zatriedené pod inou funkčnou klasifikáciou, neboli 
čerpané.  
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Prehľad čerpania výdavkov úradu podľa funkčnej klasifikácie v roku 2013:           v tis. eur 

Kód a názov 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% k 
upravenému 

rozpočtu 

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ 2 098 2 078 2 076 99,9 

04.1 Všeobecná ekonomická, 
obchodná a pracovná oblasť      2 098 2 078 2 076 99,9 

04.1.1 Všeobecná ekonomická a 
obchodná oblasť 2 098 2 078 2 076 99,9 

04.1.1.4 Protimonopolný úrad SR  2 098 2 078 2 076 99,9 

 

1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly 

 

Kód kapitoly:    40 – Protimonopolný úrad SR 
 
Kód a názov programu:       084 - Hospodárska súťaž 
 
Trvanie programu:      Neohraničený  
 
Zámer programu:   Vytvoriť podmienky pre ochranu a podporu hospodárskej súťaže 

s pozitívnym dopadom na konkurenčné prostredie a prospech 
spotrebiteľa. 

 
Počet cieľov:               3 
 
Cieľ č. 1: Každoročne zabezpečiť elimináciu činností a konaní obmedzujúcich súťaž vyriešením 50% 
prípadov z celkového počtu riešených prípadov v roku 2013. 
 

Merateľný ukazovateľ percento vyriešených prípadov 

Merná jednotka 50 % 

Skutočnosť celkový počet prípadov 180 

 
počet vyriešených prípadov 149 

 % vyriešených 83 % 
 
Úrad zabezpečil elimináciu činností a konaní obmedzujúcich súťaž vyriešením 83 % prípadov 
z celkového počtu riešených prípadov v roku 2013. 
 
Cieľ č. 2: Zabezpečiť presadzovanie súťažnej advokácie odstraňovaním administratívnych bariér 
konkurenčného prostredia. 

 

Merateľný ukazovateľ počet stanovísk PMÚ SR 

Merná jednotka 5 stanovísk 

Skutočnosť 5 stanovísk 
 
Úrad v roku 2013 uplatnil zásadné pripomienky k 5 materiálom, ktoré smerovali k odstráneniu 
regulačných bariér a iných obmedzení hospodárskej súťaže. 
 
Cieľ č. 3: Zabezpečiť informovanosť verejnosti v oblasti ochrany súťaže prostredníctvom Súťažného 
spravodajcu. 

 

Merateľný ukazovateľ počet zverejnení 

Merná jednotka 4 - krát 

Skutočnosť 4 - krát 
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Úrad v roku 2013 vydal 4-krát Súťažného spravodajcu, každý štvrťrok jeden. 
  

Na uvedený program bola rozpočtovaná čiastka 2 098 tis. eur, rozpočtovými opatreniami 
upravená na 2 078 tis. eur a plnenie bolo vo výške 2 076 tis. eur.  
 
 
1.3.4. Výdavky kapitoly, kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ 
 

PMÚ SR v roku 2013 nehospodáril s prostriedkami z rozpočtu EÚ. 
 
 

1.4. Výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly 
 
 
Zhodnotenie výsledku rozpočtového hospodárenia úradu za rok 2013:           v tis. eur 

Ukazovateľ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Príjmy spolu - - 16 059 

z toho: prijaté z rozpočtu EÚ - - - 

Výdavky spolu 2 098 2 078 2 076 

z toho: kryté prostriedkami EÚ - - - 

Saldo príjmov a výdavkov - 2 098 - 2 078 + 13 983 

z toho: z prostriedkov EÚ - - - 

 
 
Kapitola PMÚ SR nemala rozpočtované príjmy. Príjmy, ktoré úrad dosiahol, patria do príjmov 

doplnkových a náhodných. Ide o administratívne poplatky a iné poplatky a platby za porušenie 
predpisov – pokuty a ostatné príjmy, ktoré predstavovali refundácie a vratky. 

 
Vo výdavkoch kapitola vykázala úsporu vo výške 2 tis. eur, čo predstavuje čerpanie vo výške 

99,9 % k upravenému rozpočtu.  
 
Saldo príjmov a výdavkov predstavuje rozpočtový prebytok v čiastke  + 13 983 tis. eur. 
 

  
1.5. Finančné operácie 

 
 

1.5.1. Príjmové finančné operácie   
 
 Kapitola PMÚ SR má tri mimorozpočtové účty: Účet cudzích prostriedkov, Sociálny fond 
a Devízový účet. 

 

Účet cudzích prostriedkov  
 Počiatočný stav k 1. 1. 2013 170 tis. eur 

Sociálny fond  
Počiatočný stav k 1. 1. 2013 7 tis. eur 

Devízový účet  
Počiatočný stav k 1. 1. 2013 7 tis. eur 

 
 
Na začiatku roka mal úrad príjem z ostatných finančných operácií vo výške 184 tis. eur, ktorý 

predstavoval súčet počiatočných stavov na mimorozpočtových účtoch. 
 
 
1.5.2. Výdavkové finančné operácie  - nehodnotí sa. 
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1.6. Zhodnotenie zamestnanosti  

 
PMÚ SR mal v roku 2013 na svoju činnosť rozpisom Ministerstva financií SR rozpočtovaných 

72 zamestnancov. Rozpočtové zdroje mal schválené na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania celkom v čiastke 1 111 tis. eur, z toho na mzdy, platy 1 096 tis. eur a 15 tis. eur 
bolo stanovených na paušálne náhrady pre 2 štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii: vedúceho 
služobného úradu a predsedu PMÚ SR . V priebehu roka 2013 došlo zo strany Ministerstva financií 
SR k viazaniu rozpočtových prostriedkov pre rozpočtovú kapitolu 40 – PMÚ SR formou zníženia 
finančných prostriedkov na mzdy celkom o 4 tis. eur. Následne PMÚ SR premietol zmenu 
rozpočtových zdrojov na kapitolu a rozpočet upravil na rozpočtovej kategórii 610 – mzdy, platy 
a ostatné osobné vyrovnania celkom na 1 107 tis. eur celkom, z toho 1 092 tis. eur na mzdy, platy 
a čiastka 15 tis. eur na paušálne náhrady zostala nezmenená. 
 
 V štruktúre zamestnanosti sa zamestnanci členili na štátnych zamestnancov, ktorí vykonávali 
svoju činnosť na základe štátnozamestnaneckého pomeru a zamestnancov pracujúcich v 
pracovnoprávnych vzťahoch, pri výkone práce vo verejnom záujme. 
 
 V oblasti ľudských zdrojov sa PMÚ SR v priebehu roka 2013 zameriaval na ďalšie zlepšovanie 
odbornej štruktúry zamestnancov, formou prijímania nových zamestnancov cez realizovanie výberov a 
výberových konaní. Naďalej má PMÚ SR náročne nastavené požadované odborné, ako aj jazykové 
kritéria na uchádzačov, ktoré musia splniť. Od uchádzačov o zaradenie do štátnej služby sa vyžadujú 
vysoko odborné znalosti v oblasti ekonómie v spojení s právnickým vzdelaním. Prevažná časť 
štátnozamestnaneckých miest je zameraná na aplikovanie ekonomicko-matematických metód. 
Vzhľadom na túto náročnosť výberov resp. výberových konaní sa zatiaľ PMÚ SR nepodarilo 
v priebehu roka 2013 stanovený rozpočtovaný stav zamestnancov naplniť. V personálnej  a mzdovej 
oblasti sa v roku 2013 presadzovala snaha o ďalšiu stabilizáciu zamestnancov PMÚ SR, 
predovšetkým odborníkov na výkonných odboroch zaradených v odbore štátnej služby 2.21 – 
Hospodárska súťaž, na organizačných odboroch: na odbore kartelov, odbore zneužívania 
dominantného postavenia a vertikálnych dohôd a odbore koncentrácií. 
 
Prehľad vzdelanostnej úrovne zamestnancov PMÚ SR v roku 2013:  
 

 
  

K 31. 12. 2013 bol fyzický stav zamestnancov úradu 57 zamestnancov, z toho bolo 46 
štátnych zamestnancov a 11 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Mimo evidenčného 
stavu zamestnancov mal úrad 8 zamestnancov, ktorí čerpali rodičovskú a materskú dovolenku. Na 
PMÚ SR bolo zamestnaných 37 žien. Počas roka 2013 bol priemerný počet obsadených miest 58 
zamestnancov. 
 

V priebehu roka 2013 na PMÚ SR nastúpilo 9 novoprijatých štátnych zamestnancov a 12 
skončilo štátnozamestnanecký pomer resp. pracovnoprávny vzťah so služobným úradom PMÚ SR. 
Z toho bolo 11 štátnych zamestnancov a 1 zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme. K 31. 
12. 2013 odišli do starobného a predčasného starobného dôchodku 3 zamestnanci. 
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 Celkovo boli rozpočtové prostriedky v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania v roku 2013 čerpané do výšky upraveného rozpočtu 1 107 eur, t. j. na 100,0 %. 
Z toho aj paušálne náhrady boli čerpané na 100,0 %, t. j. v čiastke 15 tis. eur. Priemerný plat za rok 
2013 predstavoval 1 596 eur. 
 
 V priebehu roka 2013 bolo v ekonomickej kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania zrealizované len jedno rozpočtové opatrenie zo strany MF SR a to 
viazanie rozpočtových zdrojov. PMÚ SR realizoval operatívne úpravy rozpočtu podľa potreby v súlade 
so svojimi rozpočtovými kompetenciami. Počas roka 2013 nehospodáril so žiadnymi zdrojmi 
európskych finančných prostriedkov, vrátane spolufinancovania. Celkové finančné zdroje, ktoré mal 
PMÚ SR na financovanie svojej hlavnej činnosti t. j. na ochranu a rozvoj hospodárskej súťaže, boli 
finančné prostriedky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013, schválené pre rozpočtovú 
kapitolu PMÚ SR. 

 
 
1.7. Zhodnotenie výsledkov kontrol 
 
 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal v termíne od 12. 02. 2013 do 15. 02. 
2013 Kontrolu splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR 
v roku 2011 v Protimonopolnom úrade SR. Porušenie finančnej disciplíny nebolo zistené. 

Úrad vlády Slovenskej republiky vykonal v termíne od 25. 11. 2013 do 11. 12. 2013 kontrolu 
plnenia úloh z uznesení vlády SR, dodržiavania Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na 
rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na 
rokovanie vlády SR, plnenia legislatívnych úloh  vlády Slovenskej republiky v 3. štvrťroku 2013 
a dodržiavania § 7 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. 
Porušenie finančnej disciplíny nebolo zistené. 

 
Podľa Organizačného poriadku  PMÚ SR, Referát  vnútornej  kontroly  plnil  úlohy na úseku 

vykonávania vnútorných kontrol na úrade podľa plánov vnútornej kontroly na I. a II. polrok 2013 a 
operatívne podľa požiadavky predsedu úradu. Referát vnútornej kontroly vykonával kontrolu v súlade 
so Smernicou č. 1/2007 o vnútornom kontrolnom systéme zo dňa 28. 06. 2007 s účinnosťou od 01. 
07. 2007. Referát vnútornej kontroly, ako vyplýva z informačných správ o kontrolnej činnosti za I. a II. 
polrok 2013 vykonal spolu 16 kontrol, ktoré boli zamerané na  plnenie vybraných úloh z vybraných 
uznesení vlády SR týkajúcich sa PMÚ SR, na vykonávanie následnej finančnej kontroly finančných 
operácií týkajúcich sa vyúčtovania zahraničných pracovných ciest realizovaných v roku 2012 na PMÚ 
SR, na dodržiavanie Smernice na prípravu a predkladanie materiálov PMÚ SR na rokovanie vlády, na 
dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní na PMÚ SR, na plnenie návrhu opatrení, ktoré stanovujú 
spôsob prístupu k informáciám v súlade s dokumentom AUDIT a so zákonom o slobodnom prístupe 
k informáciám na PMÚ SR. Vykonanými kontrolami nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe. 

 
 
 

1.8. Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly 
 
 

 AKTÍVA 
 

Hodnota majetku kapitoly PMÚ SR po korekcii k 31. 12. 2013 bola v čiastke 63 219 tis. eur. 
Pozostáva z neobežného majetku v sume 53 tis. eur po zohľadnení oprávok, obežného majetku 
v čiastke 63 142 tis. eur po zohľadnení opravných položiek a časového rozlíšenia vo výške 24 tis. eur.  
 
 Neobežný majetok sa člení na: 
 

- dlhodobý nehmotný majetok (programové vybavenie, licencie) v čiastke 17 tis. eur, 
- dlhodobý hmotný majetok (stroje, prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky) vo výške 36 tis. 

eur. 
 
Obežný majetok sa člení na: 
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- dlhodobé pohľadávky (voči Chemat služby za vrátené stravné lístky, z dôvodu ukončenia 

podávania stravy) vo výške 1 tis. eur, 
- krátkodobé pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov vo výške 62 925 tis. eur, 
- finančné účty (súčet zostatkov účtov cudzích prostriedkov, sociálneho fondu a devízového 

účtu) v čiastke 215 tis. eur, z toho bankové účty v čiastke 209 tis. eur. 
     

Najvyššiu zložku majetku predstavujú pohľadávky z pokút a penále uložené za porušenie 
ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Celkový stav pohľadávok k 31. 12. 2013  bol vo 
výške 62 927 tis. eur. K týmto pohľadávkam boli vytvorené opravné položky v celkovej hodnote 2 tis. 
eur. Ide o prípady, ktoré sú v exekučnom alebo konkurznom konaní. Všetky pohľadávky sú v riešení. 
Veľa rozhodnutí o pokutách, najmä tie, ktoré ukladali vyššie pokuty, majú súdom povolený odklad 
vykonateľnosti.  

 
V porovnaní s rokom 2012 boli tieto pohľadávky znížené o 16 047 tis. eur. Účtovné zníženie 

pohľadávok predstavuje úhradu pokút v roku 2013, a to od subjektov Hlavné mesto SR Bratislava 
v čiastke 10 tis. eur, ide o pohľadávku z roku 2012, od Slovnaft, a.s. Bratislava v čiastke 9 029 tis. eur, 
ide o pohľadávku z roku 2011 a pohľadávky z roku 2009 v celkovej čiastke 7 008 tis. eur. V sume 
7 008 tis. eur sú zahrnuté uhradené pokuty od Všeobecnej úverovej banky, a. s. v čiastke 3 810 tis. 
eur a od Slovenskej sporiteľne, a. s. v čiastke 3 198 tis. eur. 

 
Pohľadávka z  roku 2004 vo výške 1 tis. eur  (Republika, a. s. Pusté Úľany) bola na základe 

rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky v súlade so zákonom o správe majetku 
štátu odpísaná z účtovníctva dňa 1. februára 2013. Pribudli pohľadávky z pokút za rok 2013 vo výške 
3 tis. eur.  

 
Časové rozlíšenie vo výške 24 tis. eur predstavuje náklady budúcich období, zaplatené faktúry 

v predchádzajúcom roku, týkajúce sa roka 2013. 
 
 
 PASÍVA 
 

Vlastné imanie a záväzky spolu sú vo výške 63 219 tis. eur. Z toho vlastné imanie, výsledok 
hospodárenia je vo výške -24 387 tis. eur, záväzky vo výške 87 577 tis. eur a časové rozlíšenie vo 
výške 29 tis. eur.   

 
Zloženie záväzkov : 

 
- rezervy (zákonné na nevyčerpanú dovolenku a na poistné v čiastke 43 tis. eur) a ostatné 

rezervy (na súdne spory vo výške 8 076 tis. eur) vo výške  24 161 tis. eur, 
- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových 

organizácií do rozpočtu zriaďovateľa vo výške 79 215 tis. eur a zúčtovanie transferov štátneho 
rozpočtu vo výške 52 tis. eur) v čiastke 79 267 tis. eur, 

- dlhodobé záväzky (zrážky z miezd 12/13, zostatky účtov devízového a sociálneho fondu 
a neodvedené správne poplatky DÚ Bratislava II) v sume 16 tis. eur, 

- krátkodobé záväzky (čistá mzda 12/13, zúčtovanie s inštitúciami zdravotného poistenia 
a sociálneho zabezpečenia za zamestnávateľa a zamestnanca, ostatné priame dane zo mzdy 
12/13) vo výške 192 tis. eur. 

 
Časové rozlíšenie vo výške 29 tis. eur predstavujú výdavky budúcich období  spočívajúce 

z došlých faktúr koncom roka, ktoré sa už nestihli uhradiť a z faktúr, ktoré boli doručené začiatkom 
roka a týkali sa rozpočtového roka 2013.  

 
 

1.9. Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach  
 
 PMÚ SR je rozpočtová organizácia a nemá majetkové účasti v  obchodných spoločnostiach. 
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1.10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly  

 
 PMÚ SR je rozpočtovou organizáciou, ktorá nemá vo svojej pôsobnosti žiadne podriadené 
príspevkové organizácie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


