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Úvod  
 

 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky („úrad“ alebo „PMÚ SR“) predkladá 

Návrh záverečného účtu kapitoly 40 - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky za 

rok 2014 podľa § 9 ods. 4 zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o rozpočtových 

pravidlách“). Návrh Záverečného účtu kapitoly PMÚ SR za rok 2014 je vypracovaný v 

zmysle Smernice Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. októbra 2014 č. 

MF/23510/2014-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a 

štátnych fondov. 
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1. Správa o hospodárení kapitoly 
 
 
1.1. Súhrnná charakteristika rozpočtovej kapitoly a jej hospodárenia v roku 
2014 
 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky  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“). Úrad aplikuje okrem slovenského aj európske súťažné právo v zmysle 

Nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel 

hospodárskej súťaže ustanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie („EÚ“). V rámci svojich právomocí vykonáva 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. 

 
1. 1. 1. Charakteristika činnosti rozpočtovej kapitoly 
 

V roku 2014 vydal úrad celkovo 32 rozhodnutí1 o protisúťažných praktikách 

(prípady zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž) a 

koncentráciách. Z toho v prvostupňovom konaní vydal úrad (odbor kartelov, odbor 

zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd a odbor koncentrácií) 

celkom 29 rozhodnutí a druhostupňový orgán, Rada úradu, vydala 3 rozhodnutia2. 

 

Prehľad rozhodovacej činnosti úradu v roku 2014 

 

Počet 
 rozhodnutí 

Celkovo Koncentrácie 
Zneužívanie 

dominantného 
postavenia 

Dohody  
obmedzujúce 

súťaže 
§ 39 

1. stupeň 29 22 0 6 1 

2. stupeň 3 0 1 2 0 

Spolu 32 22 1 8 1 

 
 
 V uplynulom roku sa odbor kartelov a odbor zneužívania dominantného 

postavenia a vertikálnych dohôd zaoberali približne 250 podnetmi na možné 

protisúťažné správanie v rôznych sektoroch. Z dôvodu veľkého počtu podnetov 

                                                 
1
 Na účely tejto správy rozhodnutiami rozumieme len rozhodnutia, ktorými bolo prvostupňové alebo 

druhostupňové konanie ukončené. 
2
 Rozhodnutia druhostupňového orgánu boli vydané v rámci preskúmania prípadov riešených úradom v rámci 

prvostupňového konania.  



4 

 

musel úrad prioritizovať svoje aktivity a zamerať sa na prípady, ktoré majú významný 

dopad na spotrebiteľa. Týmito sú najmä kartelové dohody, ktoré patria medzi 

najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel, nakoľko vzájomnou dohodou medzi 

konkurentmi sa odstráni ich konkurenčný boj, čo má za následok výrazné zvýšenie 

cien, menší výber tovarov a služieb a spomalenie inovácií. V počte riešených 

prípadov dominovali kartelové dohody vo verejnom obstarávaní (tzv. bid rigging). 

Úrad odhalil a pokutoval spolu 5 kartelových dohôd a v prípade ďalších podozrení 

prebiehajú správne konania. V rámci svojich kompetencií sankcionovať za 

protisúťažné konanie aj orgány štátnej správy a samosprávy, udelil pokutu mestu 

Rimavská Sobota za zvýhodňovanie podnikateľa na trhu pohrebných a cintorínskych 

služieb. 

 

 Po dôkladnej analýze spotrebiteľsky citlivých sektorov finančníctva 

a potravinárstva, ktoré si úrad vytýčil za svoje priority v marci 2013, sa dostavili 

ďalšie výsledky. Vo finančnom sektore vydal úrad správu, v ktorej zhrnul výsledky 

prešetrovania oblasti poskytovania finančných služieb obyvateľstvu, malým a 

stredným podnikateľom a samosprávam v SR. Okrem sumáru zistení vyzval úrad 

banky ku konkrétnym krokom, ktoré by viedli k zlepšeniu konkurenčného prostredia 

na tomto trhu. Úrad sa tiež intenzívne zaoberal fungovaním hospodárskej súťaže pri 

poskytovaní bežných účtov fyzickým osobám – nepodnikateľom. Výsledky 

prešetrovania a následné kroky úradu budú verejnosti prezentované v priebehu roka 

2015. Počas monitoringu bankového sektora získal úrad viaceré podklady 

a informácie, ktoré nasvedčovali tomu, že na pôde jedného z prešetrovaných 

subjektov sa vytvorila platforma, na ktorej jej členovia  diskutovali o koordinácii 

svojho postupu pri príprave legislatívnych zmien, ktoré zasahovali do činnosti 

bankového sektora. Tento subjekt zároveň zbieral od svojich členov informácie o ich 

podnikateľskej činnosti, ktoré mohli obsahovať zo súťažného hľadiska citlivé 

informácie a umožňovali by tak jeho členom predvídať správanie konkurentov na 

trhu. Na základe podozrenia z možného protisúťažného správania bánk, resp. 

účastníka konania, začal úrad v tejto veci v apríli 2014 správne konanie a v decembri 

2014 vydal pokutové rozhodnutie. 

 

 V potravinárskom sektore úrad v roku 2014 nadviazal na svoje aktivity 

v oblasti mlieka a mliečnych výrobkov z roku 2013, kedy v rámci svojej prioritizačnej 

politiky uskutočnil rozsiahly prieskum a oslovil subjekty pôsobiace na všetkých 

úrovniach distribučného reťazca, od prvovýroby cez spracovanie surového kravského 

mlieka až po predaj mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi. Na 

základe analýzy získaných podkladov a informácií, ako aj na základe ďalších 

skutočností vykonal úrad v máji 2014 neohlásenú inšpekciu v priestoroch štyroch 

obchodných reťazcov a jedného dodávateľa mlieka a mliečnych výrobkov. Úrad začal 

v danej oblasti prešetrovanie pre podozrenie z možného uzavretia vertikálnych 

dohôd. 
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 1. júla 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane 

hospodárskej súťaže. Novela je súčasťou celkovej stratégie úradu, ktorej hlavným 

cieľom je vybudovať modernú súťažnú autoritu so zameraním na prospech 

spotrebiteľa. Reaguje na potrebu legislatívnych úprav určitých okruhov, ktoré 

vyplynuli z aplikačnej praxe a zavádza nové prvky, ktorých cieľom je zefektívniť 

presadzovanie súťažných pravidiel. Úpravou prešli všetky oblasti slovenského 

súťažného práva: posudzovanie koncentrácií, oblasť dohôd obmedzujúcich súťaž a 

zákazu zneužívania dominantného postavenia, ako aj procesné inštitúty. Súčasne s 

novelou zákona vstúpili do platnosti štyri vyhlášky a jeden výnos Protimonopolného 

úradu, ktoré reagujú na zmeny vykonané v zákone o ochrane hospodárskej súťaže. 

 

 Okrem všeobecného prešetrovania a rozhodovacej činnosti sa úrad intenzívne 

venoval advokačným aktivitám, ktoré v mnohých prípadoch efektívne riešia 

potenciálne a existujúce súťažné nedostatky. V roku 2014 sa úrad zaoberal približne 

425 materiálmi, ktoré mu boli predložené na pripomienkovanie v rámci 

medzirezortného pripomienkového konania. Svoje pripomienky zaslal k 28 

materiálom. V 5 materiáloch formuloval úrad zásadné pripomienky k pripravovanej 

legislatíve, k 19 materiálom mali pripomienky odporúčací charakter a 4 materiály 

obsahovali kombinované pripomienky. Pripomienky úradu sa týkali najmä zákona 

o odpadoch, civilného sporového poriadku, správneho súdneho poriadku, zákona 

o notároch, zákona o poisťovníctve a zákona o geodézii a kartografii. 

 

 K rozvoju súťažnej kultúry a rozširovaniu poznatkov verejnosti o súťažných 

pravidlách prispeli aj pracovné stretnutia s podnikateľmi, orgánmi štátnej správy 

a samosprávy, študentmi, akademickou obcou a odborníkmi z iných súťažných 

úradov. Úrad úspešne nadviazal na tradíciu májových konferencií o aktuálnych 

trendoch v súťažnom práve, na ktorej sa každoročne stretávajú odborníci z rôznych 

krajín, inštitúcií a profesií, aby si vymieňali informácie a názory na dianie 

v hospodárskej súťaži. Pre veľký záujem pokračoval v organizovaní školení o 

kartelových dohodách vo verejnom obstarávaní. O seminár prejavili záujem najmä 

orgány štátnej správy zodpovedné za realizáciu operačných programov 

štrukturálnych a investičných fondov EÚ. 

 

 V rámci memoránd o spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského 

v Bratislave a Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave umožnil úrad stáže 

pre študentov. Stáž na úrade absolvovala aj študentka Národohospodárskej fakulty 

Ekonomickej univerzity v Bratislave.  

 

 O svojich rozhodnutiach a ďalších aktivitách informoval úrad prostredníctvom 

svojej webovej stránky a sociálnej siete Twitter. Okrem toho spolupracoval s 

médiami, ktorým poskytoval tlačové správy o svojich výstupoch a odpovedal na 

početné otázky novinárov. Pre zástupcov médií zorganizoval spolu tri tlačové 

konferencie, na ktorých informoval o najhorúcejších témach, ktoré zaujímajú širokú 

verejnosť. Už šiesty rok pokračoval úrad vo vydávaní Súťažného spravodajcu, ktorý 
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informuje o rozhodnutiach a iných aktivitách úradu, Európskej komisie, ako aj 

zahraničných súťažných inštitúcií. Popri tom úrad pravidelne informoval v odborných 

domácich i zahraničných periodikách venovaných problematike hospodárskej súťaže 

a zamestnanci úradu aktívne prispievali do odborných diskusií na domácich aj 

zahraničných fórach.  

 

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly 
 

    (v tis. eur) 

 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% k 
upravenému 

rozpočtu 

1 2 3 4 5 

Príjmy spolu: 200   200 14 322 7 161,0 

z toho: prijaté z rozpočtu EÚ     

Výdavky spolu: 2 017 1 980 1 980 100,0 

z toho: kryté prostriedkami EÚ     

Saldo príjmov a výdavkov: -1 817 -1 780 12 342 -693,4 

z toho: z prostriedkov EÚ     

 

 

Hospodárenie rozpočtovej kapitoly Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

vykazuje kladné saldo 12 342 tis. eur. Kapitola Protimonopolný úrad Slovenskej 

republiky rozpočtovala príjmy vo výške 200 tis. eur. Skutočné príjmy boli dosiahnuté 

v sume 14 322 tis. eur, čo predstavuje plnenie schváleného rozpočtu na 7 161,0 %. 

 

 Výdavky, vrátane finančných prostriedkov na zabezpečenie predsedníctva SR 

v Rade EÚ čerpala kapitola vo výške 1 980 tis. eur, čo predstavuje čerpanie 

upraveného rozpočtu na 100,0 %. 

 

Saldo príjmov a výdavkov predstavuje v rozpočte kapitoly prebytok v sume + 

12 342 tis. eur. 

 
1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 

 

 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2014 bol prerokovaný 

v orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky a schválený dňa 12. decembra 2013 

zákonom č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014. 

 

 Ministerstvo financií Slovenskej republiky („MF SR“) stanovilo prílohou listu č. 

MF/027759/2013-441 zo dňa 17. 12. 2013 pre kapitolu Protimonopolného úradu SR 

rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014. 

 

 V priebehu roka 2014 úrad hospodáril s finančnými prostriedkami štátneho 

rozpočtu v súlade s kritériami hospodárnosti a efektívnosti, v nadväznosti na 
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hospodársku politiku štátu a legislatívne predpisy Slovenskej republiky, najmä na 

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, uznesenia vlády a metodické 

pokyny a usmernenia Ministerstva financií SR.  

 

 Výška schválených záväzných ukazovateľov bola v priebehu rozpočtového 

roka ovplyvnená rozpočtovými opatreniami. 

 

 Výdavky kapitoly celkom boli na rok 2014 schválené v sume 2 017 tis. eur a  

rozpočtovými opatreniami boli upravené na 1 980 tis. eur. Čerpanie bolo vo výške 

1 980 tis. eur, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu čerpanie na 100,0 %.  

Záväzný ukazovateľ nebol prekročený. 

 

 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli 

rozpočtované v sume 1 055 tis. eur, rozpočtovými opatreniami MF SR č. 2/2014, č. 

3/2014, č. 4/2014 a č. 5/2014 upravené na 1 072 tis. eur a v uvedenej výške aj 

čerpané, čo je čerpanie na 100,0 % oproti upravenému rozpočtu. Uvedený 

ukazovateľ bol dodržaný. V rámci ekonomickej kategórie miezd, platov, služobných 

príjmov a ostatných osobných výdavkov boli kapitole Protimonopolný úrad 

Slovenskej republiky poskytnuté finančné prostriedky z dôvodu zabezpečenia 

predsedníctva SR v Rade EÚ evidované na medzirezortnom podprograme 0D409 – 

SK PRES 2016 – PMÚ SR v celkovej výške 29 tis. eur. Čerpanie bolo vo výške 29 

tis. eur, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu čerpanie na 100,0 %.  

 

 Kapitálové výdavky boli schválené v sume 20 tis. eur, rozpočtovými 

opatreniami MF SR č. 1/2014, č. 3/2014, č. 6/2014 a č. 7/2014 upravené na 8 tis. eur 

a v uvedenej výške aj čerpané, čo je čerpanie na 100,0 % oproti upravenému 

rozpočtu. Uvedený ukazovateľ bol dodržaný. 

 

 

1.2. Príjmy kapitoly 

 

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2014 mala 

kapitola Protimonopolný úrad Slovenskej republiky rozpočtované príjmy v celkovej 

výške 200 tis. eur. V hodnotenom období kapitola Protimonopolný úrad Slovenskej 

republiky dosiahla príjmy vo výške 14 322 tis. eur. Ide o príjmy patriace do kategórie 

náhodných a doplnkových príjmov, ktoré úrad dosiahol udelením pokút za porušenie 

ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Predpoklad vývoja ich plnenia 

nemožno odhadnúť, rozpočtované príjmy pre PMÚ SR predstavujú vysokú mieru 

rizika a v kapitole PMÚ SR by sa nemali rozpočtovať. Celkové prekročenie 

záväzného ukazovateľa príjmov o 14 122 tis. eur predstavuje 7 161,0 % 

k schválenému rozpočtu vo výške 200 tis. eur. 
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1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

Štruktúra dosiahnutých príjmov: 

222 - Pokuty, penále a iné sankcie  14 319 tis. eur 

292 - Ostatné príjmy  3 tis. eur 

  200 - Nedaňové príjmy  14 322 tis. eur 

  Príjmy celkom  14 322 tis. eur 

  

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby za porušenie predpisov – 

pokuty boli vo výške 14 319 tis. eur. Ostatné príjmy vo výške 3 tis. eur predstavovali 

refundácie a vratky. 

 

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté 

Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi 

Slovenskou republikou a inými štátmi 

 

Kapitola PMÚ SR v rozpočtovom roku 2014 nehospodárila s prostriedkami 

prijatými z rozpočtu EÚ, preto sa táto časť nehodnotí. 

 

1.2.3. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka 

 

V rozpočtovom roku 2014 nebolo vykonané žiadne rozpočtové opatrenie zo 

strany Ministerstva financií Slovenskej republiky, na základe ktorého by bol upravený 

záväzný ukazovateľ príjmov kapitoly Protimonopolný úrad Slovenskej republiky vo 

výške 200 tis. eur.  

Limity a ukazovatele po rozpočtových opatreniach: 

    (v tis. eur) 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% 
k upravenému 

rozpočtu 

 Príjmy kapitoly  200 200 14 322 7 161,0 

 
 
1.3. Výdavky kapitoly 
 

Výdavky kapitoly celkom boli na rok 2014 schválené v sume 2 017 tis. eur 

a realizovanými rozpočtovými opatreniami boli upravené na 1 980 tis. eur. Skutočné 

čerpanie bolo 1 980 tis. eur, oproti upravenému rozpočtu je to čerpanie na 100,0 %. 

Rozdiel medzi schváleným a upraveným rozpočtom predstavuje realizované 
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rozpočtové opatrenia MF SR v roku 2014. Prehľad rozpočtových opatrení MF SR a 

rozdiel medzi schváleným a upraveným rozpočtom je vysvetlený v časti 1.3.4. Úpravy 

pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka. 

Prehľad čerpania výdavkov:        

              (v tis. eur) 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% 
k upravenému 

rozpočtu 

 Výdavky kapitoly 
spolu 2 017 1 980 1 980 100,0 

z toho: 

600 - Bežné výdavky 1 997 1 972 1 972 100,0 

v tom: 

/610/ - mzdy, platy, 
služobné príjmy a 
ostatné osobné 
vyrovnania 1 055 1 072 1 072 100,0 

/620/ - poistné a 
príspevok do poisťovní 368 388 388 100,0 

/630/ - tovary a služby 550 494 494 100,0 

/640/ - bežné transfery 24 18 18 100,0 

 700 - Kapitálové 
výdavky 20 8 8 100,0 

 
 
1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 

600 - Bežné výdavky boli schválené v čiastke 1 997 tis. eur, po realizovaní  

rozpočtových opatrení boli upravené na 1 972 tis. eur. Skutočné čerpanie 

predstavovalo čiastku 1 972 tis. eur, oproti upravenému rozpočtu je to čerpanie na 

100,0 %.  

 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli 

rozpočtované v čiastke 1 055 tis.  eur. Po realizovaní rozpočtových opatrení MF SR 

č. 2/2014, 3/2014, 4/2014 a 5/2014 bol upravený rozpočet v čiastke 1 072 tis. eur 

a v tejto čiastke boli aj rozpočtované výdavky čerpané na 100,0 %. 

 

V roku 2014 bola kategória 610 ekonomickej klasifikácie mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné vyrovnania čerpaná len zo zdroja 111 (štátny rozpočet) 

a v programovej štruktúre v jednom programe a jednom medzirezortnom 

podprograme v celkovom objeme 1 072 tis. eur, t. j. do výšky upraveného rozpočtu. 

Úrad nemal počas roka žiadne zdroje z finančných prostriedkov EÚ, vrátane 

spolufinancovania. V programe 084 Hospodárska súťaž čerpanie predstavovalo 
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čiastku 1 043 tis. eur a v medzirezortnom podprograme 0D409 - SK PRES 2016 -

PMÚ SR čiastku 29 tis. eur, t. j. spolu 1 072 tis. eur. 

 

Limit miezd vo výške 1 072 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 sume 368 tis. eur a upravené na 388 tis. eur. Čerpanie predstavuje čiastku 388 tis. 

eur, čo je 100,0 % oproti upravenému rozpočtu. Čerpanie finančných prostriedkov 

v programe 084 Hospodárska súťaž predstavovalo čiastku 378 tis. eur 

a v medzirezortnom podprograme 0D409 - SK PRES 2016 - PMÚ SR čiastku 10 tis. 

eur, t. j. spolu 388 tis. eur. 

 

630 - Tovary a služby boli rozpočtované v čiastke 550 tis. eur, rozpočtovými 

opatreniami Ministerstva financií SR boli upravené na 494 tis. eur. Čerpanie bolo vo 

výške 494 tis. eur, čo je 100,0 % z upraveného  rozpočtu. Viazaním výdavkov (R.O. 

č. 3) v ekonomickej kategórii 630 - Tovary a služby došlo k čiastočnej izolácii úradu 

v medzinárodnej spolupráci, kde sme pozastavili účasť zamestnancov PMÚ SR na 

medzinárodných rokovaniach a fórach v oblasti hospodárskej súťaže. Výrazne sme 

obmedzili nákup všeobecného materiálu, softvéru a licencií, čo malo negatívny 

dopad na zabezpečenie bezproblémového chodu úradu. V zoskupení podpoložiek 

637 – Služby sme pozastavili činnosti realizované dodávateľským spôsobom. 

 

Rozpis kategórie Tovary a služby:       
              (v tis. eur) 

Zdroj 111 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

631 - Cestovné náhrady 29 13 13 

632 - Energie, voda 
a komunikácie 19 11 11 

633 - Materiál 27 33 33 

634 - Dopravné  31 30 30 

635 - Rutinná a štandardná 
údržba 19 6 6 

636 - Nájomné za nájom 330 327 327 

637 - Služby 95 74 74 

 630 - Tovary a služby 550 494 494 

 
 
631 – Cestovné náhrady 
 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 13 tis. eur, z toho na 

tuzemské pracovné cesty pripadá čiastka 1 tis. eur a na zahraničné pracovné cesty 

čiastka 12 tis. eur. 
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 V rámci tuzemských pracovných ciest boli uskutočnené neohlásené inšpekcie 

v podnikateľských priestoroch s cieľom získať relevantné dôkazy napomáhajúce 

odhaleniu nezákonných kartelových dohôd. 

 

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 sa počas zahraničných pracovných ciest aktívne podieľali 

na činnosti 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 11 tis. eur, hlavne na 

zabezpečenie úhrad telefónnych poplatkov, poštových služieb a za prístup k 

internetu.  

 
633 – Materiál  

 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 33 tis. eur. Prostriedky 

boli použité na interiérové vybavenie úradu kancelárskym nábytkom (2 tis. eur), na 

zakúpenie výpočtovej techniky (9 tis. eur), na nákup prevádzkových strojov (2 tis. 

eur), všeobecného materiálu - kancelárske potreby, xerografický papier, tonery, 

kompaktné disky a pod. (6 tis. eur), na nákup licencií (6 tis. eur), odborných kníh 

a časopisov (7 tis. eur) a na reprezentačné účely (1 tis. eur).  

 
634 – Dopravné 
 
Finančné prostriedky v celkovej čiastke 30 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, na zákonné a havarijné 

poistenie služobných osobných motorových vozidiel. 
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635 – Rutinná a štandardná údržba 
 

Finančné prostriedky v čiastke 6 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 327 tis. eur na úhradu 

nájomného a služieb súvisiacich s nájmom kancelárskych priestorov, parkovacích 

miest. 

 
637 – Služby 
 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 74 tis. eur. Prostriedky 

boli vynaložené najmä na školenia a kurzy zamestnancov (8 tis. eur), na všeobecné 

služby (7 tis. eur), na špeciálne služby (1 tis. eur), na prídel do sociálneho fondu (13 

tis. eur), na stravovanie zamestnancov (26 tis. eur), na odmeny na základe dohôd 

vykonávaných mimo pracovného pomeru a odmeny členom Rady Protimonopolného 

úradu SR (15 tis. eur), na cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom (1 tis. 

eur), na miestne dane a poplatky (1 tis. eur) a pod..  

 
 

640 – Bežné transfery  
 

Na rok 2014 boli rozpočtované v sume 24 tis. eur, rozpočtovými opatreniami 

upravené na 18 tis. eur. Čerpanie predstavovalo čiastku 18 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 2 tis. 

eur, na odstupné zamestnancom v čiastke 8 tis. eur a na odchodné zamestnancom 

v čiastke 8 tis. eur.  

 
 

700 – Kapitálové výdavky  
 
Na rok 2014 boli schválené v čiastke 20 tis. eur. Rozpočtovými opatreniami 

MF SR č.  1/2014, č. 3/2014, č. 6/2014 a č. 7/2014 upravené na 8 tis. eur 

a v uvedenej výške aj čerpané, čo je čerpanie na 100,0 % oproti upravenému 

rozpočtu. Uvedený ukazovateľ bol dodržaný. Prostriedky boli použité na nákup 

forenzného softvéru (8 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 
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výške 1 980 tis. eur, čo predstavuje čerpanie na 100,0 % z upraveného rozpočtu. 

Výdavky zatriedené pod inou funkčnou klasifikáciou neboli čerpané.  

Prehľad čerpania výdavkov úradu podľa funkčnej klasifikácie v roku 2014: 

     (v tis. eur) 

Kód a názov 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% 
k uprave-

nému 
rozpočtu 

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ 2 017 1 980 1 980 100,0 

04.1 Všeobecná ekonomická, 
obchodná a pracovná oblasť      2 017 1 980 1 980 100,0 

04.1.1 Všeobecná ekonomická a 
obchodná oblasť 2 017 1 980 1 980 100,0 

04.1.1.4 Protimonopolný úrad SR  2 017 1 980 1 980 100,0 

 

 

1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k 
nim 
 

PMÚ SR v roku 2014 nehospodáril s prostriedkami z rozpočtu EÚ. 
 

1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka 
 

Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo v priebehu roka 2014 ovplyvnené 

realizovanými rozpočtovými opatreniami nasledovne: 

 

Rozpočtové opatrenie („R.O.“) realizované na základe súhlasu Ministerstva 

financií SR 

 

R.O. č. 1 – povolené prekročenie limitu výdavkov - § 8 KV  

 

Výdavky spolu zvýšené o 10 084,00 eur, z toho kapitálové výdavky (700) 

zvýšené o 10 084,00 eur.  

 

Ministerstvo financií SR v súlade s ustanovením § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách povolilo kapitole PMÚ SR prekročiť limit výdavkov 

v celkovej sume 10 084,00 eur na zdroji 131D, na programe 084 Hospodárska súťaž 

s tým, že finančné prostriedky budú použité na nákup osobného motorového vozidla 

v sume 6 084,00 eur a na nákup forenzného zariadenia v sume 4 000,00 eur. 

 

R.O. č. 2 – povolené prekročenie limitu výdavkov – SK PRES  

 

Výdavky spolu  zvýšené o 38 866,00 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zvýšené o 28 
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800,00 eur a bežné výdavky v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 

zvýšené o 10 066,00 eur.   

 

Ministerstvo financií SR povolilo kapitole PMÚ SR prekročiť limit výdavkov na 

medzirezortnom podprograme 0D409 – SK PRES 2016 – PMÚ SR z dôvodu 

zabezpečenia predsedníctva SR v Rade EÚ. Zároveň sa týmto rozpočtovým 

opatrením zvýšil počet zamestnancov PMÚ SR o 2 osoby. 

 

R.O. č. 3 - viazanie rozpočtových prostriedkov  

 

Výdavky spolu znížené o 99 970,00 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 600 

spolu znížené o 80 054,00 eur a kapitálové výdavky znížené o 19 916,00 eur. 

Viazanie bežných výdavkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania o 22 125,00 eur, v kategórii 620 – Poistné a príspevok do 

poisťovní o 8 075,00 eur, v kategórii 630 -Tovary a služby o 49 854,00 eur a 

viazanie kapitálových výdavkov v kategórii 710 – Obstarávanie kapitálových aktív 

o 19 916,00 eur. 

 

Ministerstvo financií SR viazalo kapitole PMÚ SR finančné prostriedky 

v objeme 99 970,00 eur v nadväznosti na čl. 12 ods. 5 ústavného zákona č. 

493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti a v súlade s § 15 a 18 zákona č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách.  

 

R.O. č. 4 – povolené prekročenie limitu výdavkov  

 

Výdavky spolu zvýšené o 14 232,00 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 610 

– Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 10 608,00 eur 

a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 3 624,00 eur.   

 

Ministerstvo financií SR v súvislosti s uplatnením § 5 zákona č. 473/2013 Z. z. 

o štátnom rozpočte na rok 2014 a nariadením vlády SR upravilo stupnice platových 

taríf a platové tarify v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa 

na rok 2014.  

 

R.O. č. 5 – povolené prekročenie limitu výdavkov – SK PRES  

 

Výdavky spolu zvýšené o 389,00 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 610 – 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zvýšené o 288,00 eur 

a bežné výdavky v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní zvýšené 

o 101,00 eur.  

 

Ministerstvo financií SR povolilo kapitole PMÚ SR prekročiť limit výdavkov na 

medzirezortnom podprograme 0D409 – SK PRES 2016 – PMÚ SR z dôvodu 

zabezpečenia predsedníctva SR v Rade EÚ.  
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R.O. č. 6 – povolené prekročenie limitu výdavkov 

 

Výdavky spolu zvýšené o 9 551,00 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 630 - 

Tovary a služby o 1 200,00 eur a kapitálové výdavky v kategórii 710 - Obstarávanie 

kapitálových aktív o 8 351,00 eur. 

 

Ministerstvo financií SR povolilo kapitole PMÚ SR prekročiť limit výdavkov na 

nákup nového forenzného systému a výdavkov s tým súvisiacich.  

 

R.O. č. 7 – viazanie rozpočtových prostriedkov - § 8 KV 

 

Výdavky spolu znížené o 10 084,00 eur, z toho kapitálové výdavky (700) 

znížené o 10 084,00 eur.  

 

  Ministerstvo financií SR v súlade s ustanovením § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách viazalo v kapitole PMÚ SR kapitálové výdavky v celkovej 

sume 10 084,00 eur na zdroji 131D, na programe 084 Hospodárska súťaž s tým, že 

finančné prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku na výmenu 

vyradených opotrebovaných hardvérových komponentov, ktoré zabezpečujú 

nepretržitú činnosť virtuálneho systému. 

 

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 2 017 1 980 1 980 100,0 

z toho: 
 /610/ - mzdy, platy, 

služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania 1 055 1 072 1 072 100,0 

700 - Kapitálové výdavky 20 8 8 100,0 
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1.4. Finančné operácie 

 

1.4.1. Príjmové finančné operácie 

 
 Kapitola PMÚ SR má dva mimorozpočtové účty: Účet cudzích prostriedkov a 
Sociálny fond  

      (v tis. eur) 

Účet cudzích prostriedkov  
 Počiatočný stav k 1. 1. 2014 195  

Sociálny fond 
 

Počiatočný stav k 1. 1. 2014 7  

 
Na začiatku roka mal úrad príjem z ostatných finančných operácií vo výške 

202 tis. eur, ktorý predstavoval súčet počiatočných stavov na mimorozpočtových 

účtoch. 

 

1.4.2. Výdavkové finančné operácie  - nehodnotí sa. 

 

 

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti 

 

Ministerstvo financií SR rozpisom záväzných ukazovateľov vládou 

schváleného návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014 stanovilo kapitole 

Protimonopolný úrad SR pre záväzný ukazovateľ v položke ekonomickej klasifikácie 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kód zdroja 111) 

finančné prostriedky v sume 1 054  tis. eur pre stanovený limit 68 osôb. 

Rozpočtovým opatrením č. 2/2014 zo dňa 21. 03. 2014 v súvislosti s 

medzirezortným programom OD409 - SK PRES - 2016 zabezpečenia predsedníctva 

SR v Rade EÚ povolilo MF SR prekročenie limitu výdavkov v položke ekonomickej 

klasifikácie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 29 tis. 

eur pre 2 osoby v termíne od 01. 04. 2014.  

Počas roka 2014 úrad nehospodáril v položke ekonomickej kategórii 610 

mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné výdavky so žiadnymi zdrojmi 

európskych finančných prostriedkov, vrátane spolufinancovania.  

 

Po premietnutí rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR bol upravený 

rozpočet kapitoly Protimonopolný úrad SR v položke ekonomickej kategórii 610 

mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania nasledovný: 

 
  (v tis. eur) 

610 - mzdy, platy, 
služobné príjmy 

a ostatné osobné 
vyrovnania 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% 
k upravenému 

rozpočtu 
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Program 084 
Hospodárska súťaž 1 055 1 043 1 043 100,0 

Medzirezortný 
podprogram OD409 - SK 
- PRES 2016 0 29  29 100,0 

SPOLU  1 055 1 072 1 072 100,0 

 
Celkový evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2014 

bol 56 zamestnancov, z toho 46 zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu v 

štátnozamestnaneckom pomere podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a 10 zamestnancov v pracovnoprávnom 

vzťahu podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, ktorí boli 

odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Z celkového počtu zamestnancov bolo 37 žien (66 %), z toho 3 (33 %) štátne 

zamestnankyne v riadiacich funkciách na štátnozamestnaneckom mieste vedúceho 

štátneho zamestnanca/riaditeľky odboru. Vnútorné riadenie PMÚ SR vykonáva 9 

vedúcich štátnych zamestnancov.  

 

Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry zamestnancov malo 46 zamestnancov 

vysokoškolské vzdelanie, z toho 16 ekonomické, 22 právnické a 8 iné a 10 

zamestnancov malo stredoškolské vzdelanie.  

 

         
 

 

Na materských a rodičovských dovolenkách evidoval PMÚ SR k 31. 12. 2014 

sedem zamestnankýň. Počas roka 2014 bol priemerný evidenčný počet 

zamestnancov (prepočítaný) 54,1 zamestnancov. Traja zamestnanci boli zamestnaní 

na skrátený pracovný čas.  
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 V priebehu roka 2014 ukončilo štátnozamestnanecký pomer 7 štátnych 

zamestnancov a 3 zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme, 2 

zamestnanci odišli do starobného dôchodku. Počas roka bol uzatvorený 

štátnozamestnanecký pomer s 9 zamestnancami.  

 

PMÚ SR pokračoval v náročne nastavených požiadavkách na odborné kritéria 

pri prijímaní nových štátnych zamestnancov z hľadiska jazykových požiadaviek, ako 

aj vysoko odborných znalostiach z oblasti ekonomiky a práva, pričom sa zameral na 

prijatie takých zamestnancov, ktorí by boli schopní aplikovať v oblasti hospodárskej 

súťaže ekonometrické, analyticko-matematické a štatistické metódy. Vzhľadom na 

náročnosť výberov na štátnozamestnanecké miesta a rozpočtové opatrenia sa PMÚ 

SR nepodarilo v priebehu roka 2014 stanovený rozpočtovaný stav zamestnancov 

naplniť. 

 

Viazanie výdavkov kapitoly PMÚ SR v programe 084 – Hospodárska súťaž v 

ekonomickej kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

bolo rozpočtovým opatrením č. 3/2014 zo dňa 14. 05. 2014 realizované vo výške 

22 125 eur. Viazanie mzdových výdavkov ohrozilo zamestnanosť úradu a zastavilo 

proces prijímania nových zamestnancov v III. štvrťroku 2014.  

 

PMÚ SR realizoval 4 výberové konania a výbery na obsadenie 

štátnozamestnaneckých miest, s cieľom skvalitniť a doplniť odbornú štruktúru najmä 

výkonných odborov v odbore štátnej služby 2.21 – Hospodárska súťaž. 

 

V personálnej a mzdovej oblasti PMÚ SR pokračoval v stabilizovaní 

zamestnancov najmä na výkonných odboroch, ktorí sa zaoberajú hospodárskou 

súťažou. Počas roka 2014 sa pristúpilo k personálnemu posilneniu odborov hlavného 

ekonóma, koncentrácií, kartelov, zneužívania dominantného postavenia a 

vertikálnych dohôd. 

   

 

1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly  

 

 PMÚ SR je rozpočtovou organizáciou, ktorá nemá vo svojej pôsobnosti žiadne 

podriadené príspevkové organizácie. 
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Záver 

Návrh záverečného účtu kapitoly 40 - Protimonopolný úrad Slovenskej 

republiky za rok 2014 bol vypracovaný v zmysle Smernice Ministerstva financií 

Slovenskej republiky z 23. októbra 2014 č. MF/23510/2014-31 na vypracovanie 

záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov. Rozpočet v roku 

2014 mal výrazne reštrikčný charakter vzhľadom na viazanie limitu výdavkov v 

nadväznosti na čl. 12 ods. 5 ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej 

zodpovednosti. Napriek týmto náročným finančným podmienkam PMÚ SR v roku 

2014 zabezpečil chod úradu a splnil takmer všetky úlohy na medzinárodnej i 

národnej úrovni v požadovanej kvalite, aj vďaka mimoriadnym úsporným a 

racionalizačným opatreniam. V hodnotenom období pretrvával nedostatok 

prostriedkov na tovary a služby a dlhodobým osobitne vážnym problémom zostáva 

nedostatočné technické zabezpečenie úradu, potrebné na výkon inšpekcií. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


