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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 2016 podľa § 29 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 2016 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. 

 
 
 
 
 
 



3 

 

 
1. Správa o hospodárení kapitoly 
 
1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2016 
 
1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly 
 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej i „úrad“, „Protimonopolný 

úrad SR“, „PMÚ SR“) je nezávislý ústredný orgán štátnej správy Slovenskej 

republiky, ktorého poslaním je chrániť a podporovať hospodársku súťaž a 

tiež vytvárať podmienky pre jej ďalší rozvoj.  

 

Kompetencie úradu vyplývajú zo 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.  

 

V rámci svojich právomocí vykonáva predovšetkým prešetrovanie na 

relevantnom trhu, v správnom konaní rozhoduje o porušení zákona 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 hospodárskej súťaže. 

 

Úrad aplikuje okrem slovenského aj európske právo hospodárskej súťaže 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. 

                   

Od 01. 01. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave 

niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), ktorým prešli kompetencie v 

oblasti koordinácie štátnej pomoci z Ministerstva financií Slovenskej republiky na 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky. 

 

V zmysle uvedeného zákona o štátnej pomoci sa od 01. 01. 2016 rozšíril 

rozsah úloh a kompetencií úradu, a teda ako koordinátor štátnej pomoci zabezpečuje 

ochranu hospodárskej súťaže aj v oblasti štátnej pomoci.  

 

Snahou úradu v roku 2016 bolo pokračovať v nastúpenom trende svojho 

pôsobenia ako modernej súťažnej autority, ktorá svojou činnosťou reaguje na 

požiadavky trhu a účastníkov hospodárskej súťaže, aktuálne problémy, a tak 

prispieva k rozvoju súťažného prostredia a z globálneho hľadiska napomáha rozvoju 

ekonomiky aj konkurencieschopnosti.  
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V roku 2016 vydal úrad celkovo 54 rozhodnutí1 vo veci porušenia pravidiel 

hospodárskej súťaže a v oblasti kontroly koncentrácií. Z toho v prvostupňovom 

konaní vydal úrad (odbor kartelov, odbor zneužívania dominantného postavenia 

a vertikálnych dohôd a odbor koncentrácií) celkom 45 rozhodnutí a druhostupňový 

orgán, Rada úradu, vydala 9 rozhodnutí2. 

 

Prehľad rozhodovacej činnosti v roku 2016 

Počet 
rozhodnutí Celkovo Koncentrácie 

Zneužívanie 
dominantného 

postavenia 

Dohody 
obmedzujúce 

súťaže  § 39 

Pokuty za 
nespoluprácu s 

úradom 

1. stupeň 45 29 0 14 0 2 

2. stupeň 9 0 0 5 0 4 

SPOLU 54 29 0 19 0 6 

 

 

Odbor kartelov a odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych 

dohôd sa v uplynulom roku zaoberali približne 100 podnetmi na možné protisúťažné 

správanie v rôznych sektoroch. V prvej fáze vyhodnotenia podnetu úrad 

predovšetkým skúma otázku svojej kompetencie vo veci konať, resp. vyhodnocuje, či 

ide o súťažný problém. Vzhľadom na limitované finančné a personálne zdroje úradu 

musí úrad tieto podnety aj prioritizovať3, a preto sa zameriava najmä na prípady 

porušení s väčším negatívnym dopadom (skutočným alebo potenciálnym) na úroveň 

súťaže a na spotrebiteľa. Prioritizácia zároveň umožňuje úradu viac sa sústrediť na 

aktuálne problémy v rôznych sektoroch v oblasti súťaže a reagovať tak na potreby 

trhu a jeho účastníkov, pričom centrom záujmu je pozitívny dopad na spotrebiteľa. 

Do fázy podrobnejšieho prešetrovania sa tak dostalo niekoľko desiatok prípadov. 

Odbor kartelov sa zaoberal, okrem iných prípadov dohôd, aj dohodami 

obmedzujúcimi súťaž vo verejnom obstarávaní (tzv. bid rigging), vydal 8 rozhodnutí 

týkajúcich sa dohôd obmedzujúcich súťaž a vedie niekoľko správnych konaní, ktoré 

presahujú do prebiehajúceho kalendárneho roka. 

 

V potravinárskom sektore vydal úrad rozhodnutie, ktorým uložil 9 podnikateľom 

pôsobiacim v oblasti dodávok a maloobchodného predaja produktov zo skupiny 

mlieko, maslo, smotana pokutu vo výške 10 266 260,00 eur. V tomto prípade išlo 

o vertikálnu dohodu a konkrétne o praktiku „resale price maintenance“. Vzhľadom na 

to, že jeden z účastníkov konania využil inštitút urovnania, pokuta mu bola znížená o 

50 %. 

 

Zákaz zúčastňovať sa verejných obstarávaní uložila Rada Protimonopolného 

úradu SR podnikateľom, ktorí vzájomnou koordináciou svojho správania v procese 

                                                 
1 Na účely tejto správy rozhodnutiami rozumieme i také rozhodnutia, ktoré majú procesnoprávny charakter, nielen teda 

rozhodnutia, ktorými bolo prvostupňové alebo druhostupňové konanie ukončené. 
2 Rozhodnutia druhostupňového orgánu boli vydané v rámci preskúmania prípadov riešených úradom v rámci 

prvostupňového konania. 
3 K tomu viď bližšie prioritizačnú politiku úradu http://www.antimon.gov.sk/prioritizacna-politika/ 
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verejného obstarávania na výstavbu zdravotníckeho zariadenia - Urgentného príjmu 

Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach obmedzili hospodársku súťaž na trhu 

stavebných prác, vrátane dodávok zariadenia na území SR. Rada Protimonopolného 

úradu svojim rozhodnutím tak potvrdila a doplnila rozhodnutie prvostupňového 

orgánu o uzatvorenej kartelovej dohode týkajúceho sa predmetného verejného 

obstarávania. 

 

Protisúťažné správanie piatich podnikateľov pôsobiacich na trhu so 

stravovacími a benefitnými poukážkami úrad zaradil medzi najzávažnejšie porušenia 

súťažných pravidiel, tzv. ťažké kartely a udelil im pokutu v celkovej výške 

2 982 321,00 eur.  

 

V oblasti poskytovania popredajných služieb súvisiacich s predajom motorových 

vozidiel istých značiek úrad ukončil päť samostatných správnych konaní vydaním 

záväzkových rozhodnutí. 

 

Okrem všeobecného prešetrovania a rozhodovacej činnosti sa úrad intenzívne 

venoval činnosti v oblasti súťažnej advokácie. Prostredníctvom týchto aktivít sa úrad 

snaží o presadzovanie princípov fungovania zdravej hospodárskej súťaže 

a predchádzať tak možným deformáciám alebo vyriešiť potenciálne alebo existujúce 

súťažné obavy či nedostatky.  

 

V rámci medzirezortného pripomienkového konania v roku 2016 zaslal úrad 

pripomienky k 33 návrhom zákonov alebo iných právnych materiálov. K 5 návrhom 

mal úrad zásadné pripomienky, k 21 návrhom odporúčacie a k 7 návrhom si uplatnil 

zásadné i odporúčacie pripomienky súčasne. Úrad teda uplatnil zásadné pripomienky 

k 12 materiálom (uvedený počet zahŕňa pripomienky, ktoré boli dané z pohľadu 

ochrany súťaže, ako aj pripomienky mimo tohto rámca). Pripomienky úradu sa týkali 

napríklad zákona o súdnych exekútoroch, zákona o poisťovníctve, zákona 

o dôveryhodných službách, zákona o zdravotnom poistení, či návrhov na poskytnutie 

investičných pomocí rôznym subjektom, konkrétne k návrhu investičnej pomoci pre 

I.D.C. Holding, k návrhu na poskytnutie investičnej pomoci Gestamp Nitra, k návrhu 

na poskytnutie investičnej pomoci Hyunnam SK a pod. 

 

K rozvoju povedomia o pravidlách hospodárskej súťaže a prínosoch pre jej 

účastníkov prispeli aj pracovné stretnutia s podnikateľmi, orgánmi štátnej správy 

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

úradov. Úrad prezentoval výsledky svojej práce a rozsiahlejšie stanoviská, ktoré sa 

dotýkajú širšej verejnosti počas niekoľkých tlačových konferencií zorganizovaných 

pre zástupcov masmédií i pre odbornú verejnosť. Úspešne rozvíjal tradíciu 

konferencií o aktuálnych trendoch v práve hospodárskej súťaže, na ktorej sa 

každoročne stretávajú odborníci z rôznych krajín, inštitúcií a profesií, aby si vymieňali 

informácie a názory na dianie v hospodárskej súťaži a usporiadal aj tlačovú 
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konferenciu venovanú aktualitám Protimonopolného úradu SR, počas ktorej referoval 

o zakázaných kartelových dohodách na trhu so stravovacími poukážkami. 

 

S cieľom pestovať súťažnú kultúru a vnímavosť problematiky hospodárskej 

súťaže u budúcich odborníkov, najmä v oblasti práva a ekonómie, úrad naďalej 

udržiaval spoluprácu s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave a s Ekonomickou univerzitou 

v Bratislave, s ktorými má uzatvorené memorandá o spolupráci v oblasti práva 

hospodárskej súťaže.  

 

V oblasti štátnej pomoci úrad ako koordinátor pomoci intenzívne spolupracuje 

s poskytovateľmi pomoci na úrovni ústrednej štátnej správy, ale aj na úrovni 

samosprávy a zabezpečuje informovanie širokej verejnosti o pravidlách štátnej 

pomoci.  

 

Keďže úrad plní úlohy, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z členstva 

v Európskej únii, minulý rok, v období od 1. 7. do 31. 12., plnil okrem vykonávania 

svojej bežnej, každodennej pracovnej činnosti i úlohy súvisiace s predsedníctvom 

Slovenskej republiky v Rade EÚ. Zrealizoval niekoľko významných aktivít a v rámci 

Rady EÚ predsedal viacerým zasadnutiam pracovnej skupiny Rady pre hospodársku 

súťaž, počas ktorých sa prerokovali stanoviská k legislatívnym návrhom aktov EÚ. 

Usporiadal aj dve expertné podujatia, a to zasadnutie expertnej pracovnej skupiny 

v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž a expertnú konferenciu s názvom 

European Competition Day – Európsky deň hospodárskej súťaže, ktorá býva 

organizovaná každých šesť mesiacov súťažnou autoritou členského štátu EÚ, ktorý 

v tom čase predsedá Rade EÚ. Úrad prispel k pozitívnemu zviditeľneniu Slovenska i 

v priestoroch OECD v Paríži na zasadnutí Výboru pre hospodársku súťaž, počas 

ktorého prezentoval výsledky projektu previerky uplatňovania odporúčaní OECD 

v oblasti hospodárskej súťaže na Ukrajine 

 

V komunikácii s verejnosťou úrad využíval svoju webovú stránku a sociálnu sieť 

Twitter, prostredníctvom ktorých v priebehu celého roka poskytoval širokej verejnosti 

aktuálne informácie o svojich rozhodnutiach, dôležitých výstupoch a o ďalšej činnosti. 

Zároveň spolupracoval s redakciami masovokomunikačných prostriedkov, ktorým 

zasielal tlačové správy o svojich rozhodnutiach, začatých správnych konaniach aj 

o iných dôležitých stanoviskách a taktiež sa vyjadroval k ich početným otázkam. Úrad 

už ôsmy rok vydával Súťažného spravodajcu, v ktorom kvartálne prinášal súhrn 

zaujímavých a stručných aktualít tak o svojej činnosti, ako aj o činnosti Európskej 

komisie a iných súťažných inštitúcií v zahraničí. Pravidelne ho publikoval i na svojej 

webovej stránke. Popri tom v máji publikoval výročnú správu za predchádzajúci rok 

a v priebehu roka prispieval do odborných diskusií v rámci Európskej siete súťažných 

úradov, odborných domácich a zahraničných fór a do odborných časopisov a iných 

druhov masmédií zameraných na právne a súťažné problémy. 
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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 1 172 586,0 

z toho: prijaté z rozpočtu EÚ     

Výdavky spolu: 2 166 2 781 2 716 97,7 

z toho: kryté prostriedkami EÚ 0 22 22 100,0 

Saldo príjmov a výdavkov: -1 966 -2 581 -1 544 59,8 

z toho: z prostriedkov EÚ     

 

 

Hospodárenie rozpočtovej kapitoly Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

vykazuje záporné saldo 1 544 tis. eur. Kapitola Protimonopolný úrad Slovenskej 

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

v sume 1 172 tis. eur, čo predstavuje plnenie schváleného rozpočtu na 586,0 %. 

 

 Výdavky, vrátane finančných prostriedkov na zabezpečenie predsedníctva SR 

v Rade EÚ čerpala kapitola vo výške 2 716 tis. eur, čo predstavuje čerpanie 

upraveného rozpočtu na 97,7 %. 

 

Saldo príjmov a výdavkov predstavuje v rozpočte kapitoly schodok v sume 1 

544 tis. eur. 

 
1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 

 

 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2016 bol prerokovaný 

v orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky a schválený dňa 20. 11. 2015 

zákonom č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016. 

 

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

MF/021850/2015-441 zo dňa 23. 10. 2015 pre kapitolu Protimonopolného úradu SR 

rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016. 

 

 V priebehu roka 2016 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, 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 2016 schválené v sume 2 166 tis. eur a  

rozpočtovými opatreniami boli upravené na 2 781 tis. eur. Čerpanie bolo vo výške 2 

716 tis. eur, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu čerpanie na 97,7 %.  

Záväzný ukazovateľ nebol prekročený. 

 

 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli 

rozpočtované v sume 1 094 tis. eur, rozpočtovými opatreniami MF SR č. 1/2016, č. 

2/2016, č. 3/2016, č. 4/2016, č. 8/2016 upravené na 1 431 tis. eur a čerpané vo 

výške 1 431 tis. eur, 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 40,2 tis. eur. Čerpanie bolo vo výške 

40,2 tis. eur, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu čerpanie na 100,0 %. 

 

 Kapitálové výdavky boli schválené boli schválené v sume 5,6 tis eur. 

Upravené boli pri zaokrúhľovaniach za účelom štatistiky zo strany MFSR na 6 tis. eur 

a čerpané vo výške 5,6 tis. eur (schválené 5 600 eur, skutočne čerpané 5 576,34 

eur) a to tak, ako boli schválené. Ku skresleniu percentuálneho podielu čerpania 

prišlo v procese zaokrúhľovania zo strany MF SR, čím toto percento kleslo zo 

skutočného čerpania 99,58 % na čerpanie vo výške 83,3 % oproti upravenému 

rozpočtu. 

  

1.2. Príjmy kapitoly 

 

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016 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 1 172 tis. eur. Ide o príjmy patriace do kategórie 

náhodných a doplnkových príjmov, ktoré úrad dosiahol úhradou 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 972 tis. eur predstavuje 586,0 % 

oproti schválenému rozpočtu vo výške 200 tis. eur. 

 
1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

Štruktúra dosiahnutých príjmov: 

200 - Nedaňové príjmy  1 172 tis. eur 

220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 1 166 tis. eur 

290 – Iné nedaňové príjmy                                                                                                                            6 tis. eur 

Príjmy celkom  1 172 tis. eur 
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Administratívne poplatky a iné poplatky a platby za porušenie predpisov – 

pokuty boli vo výške 1 166 tis. eur. Ostatné príjmy vo výške 6 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 2016 hospodárila aj s prostriedkami 

prijatými z rozpočtu EÚ v rámci projektu Zabezpečenie financovania miezd a odmien 

zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní 

finančných prostriedkov z EŠIF, ktorý je zameraný na zabezpečenie kapacít 

potrebných na implementáciu a uplatňovanie pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci. 

Projekt je spolufinancovaný z EŠIF prostredníctvom Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a to v programe 084 a podprograme 08402 a  zo zdrojov 

3AA1 (Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ z 3. programového 

obdobia 2014-2020), 3AA2 (Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky na 

spolufinancovanie z 3. programového obdobia 2014-2020) a 3AA3 (Európsky fond 

regionálneho rozvoja – pro rata – prostriedky na spolufinancovanie z 3. 

programového obdobia 2014-2020). Financovanie projektu je realizované formou 

refundácie. V rámci projektu bola z jednotlivých zdrojov financovania refundovaná 

suma 22 307 tis. eur. 

 

1.2.3. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka 

 

V rozpočtovom roku 2016 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 1 172 586,0 
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1.3. Výdavky kapitoly 
 

Výdavky kapitoly celkom boli na rok 2016 schválené v sume 2 166 tis. eur 

a realizovanými rozpočtovými opatreniami boli upravené na 2 781 tis. eur. Rozdiel 

medzi schváleným a upraveným rozpočtom predstavuje realizované rozpočtové 

opatrenia MF SR v roku 2016. 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 2 166 2 781 2 716 97,7 

z toho: 

600 - Bežné výdavky 2 161 2 775 2 711 97,7 

v tom: 

/610/ - mzdy, platy, 
služobné príjmy a 
ostatné osobné 
vyrovnania 1 094 1 431 1 431 100,0 

/620/ - poistné a 
príspevok do poisťovní 396 511 511 100,0 

/630/ - tovary a služby 651 796 732 92,0 

/640/ - bežné transfery 20 37 37 100,0 

 700 - Kapitálové 
výdavky 5 6 5 83,3 

 
 
1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 

600 - Bežné výdavky boli v priebehu roka upravené rozpočtovými 

opatreniami na 2 775 tis. eur. Skutočné čerpanie predstavovalo sumu 2 711 tis. 

eur čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu čerpanie na 97,7 %.  

 

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

rozpočtované v sume 1 094 tis.  eur. Po realizovaní rozpočtových opatrení MF SR č. 

1/2016, č. 2/2016, č. 3/2016, č. 4/2016, č. 8/2016 upravené na 1 431 tis. eur. 

Skutočné čerpanie predstavovalo sumu 1 431 tis. eur, oproti upravenému rozpočtu je 

to čerpanie na 100,0 %. 

  

Navýšenie limitu výdavkov v kategórii 610 v roku 2016 súviselo 

s prechodom zamestnancov v rámci delimitácie, ktorou prešlo delimitačným 
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protokolom pod číslom zmluvy odovzdávajúceho 2015355202 uzatvoreného dňa 15. 

12. 2015 medzi Ministerstvom financií SR a Protimonopolným úradom SR 

k preloženiu/presunu zamestnancov z MF SR na PMÚ SR (11 

štátnozamestnaneckých miest a 1 miesto pri výkone práce vo verejnom záujme, 3 

štátnozamestnanecké miesta v súvislosti s plnením ,,Akčného plánu pre štátnu 

pomoc - Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020" a 5 zamestnancov podľa 

uznesenia vlády SR č. 519 z 15. októbra 2014 k Štruktúre subjektov implementácie 

európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 

a zabezpečenie administratívnych kapacít („AK“) do roku 2016. Rozpočtovým 

opatrením číslo 3 bol upravený počet 5 zamestnancov prijatých na základe 

uznesenia vlády SR číslo 519 z 15. októbra 2014 k Štruktúre subjektov 

implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové 

obdobie 2014-2020 a zabezpečenie administratívnych kapacít do roku 2016 a taktiež 

počet 3 zamestnancov v súvislosti s plnením „Akčného plánu pre štátnu pomoc – 

Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020“. V uznesení vlády SR číslo 461 z 5. 

októbra 2016 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 boli vyššie 

uvedené počty zamestnancov už zapracované a limit počtu zamestnancov na rok 

2017 uvádza 78 zamestnancov (v prípade potreby bude tento počet, na základe 

dohody s MF SR upravený o nové AK, na základe uznesenia vlády číslo 181 z 11. 

apríla 2017 k Analýze stavu a určenia počtu administratívnych kapacít pre európske 

štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020). 

 

V roku 2016 bola kategória 610 ekonomickej klasifikácie mzdy, platy, služobné 

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

v programovej štruktúre v programe 084 a podprograme 08401 a zo zdrojov 3AA1 

(Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ z 3. programového obdobia 

2014-2020), 3AA2 (Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky na 

spolufinancovanie z 3. programového obdobia 2014-2020) a 3AA3 (Európsky fond 

regionálneho rozvoja – pro rata – prostriedky na spolufinancovanie z 3. 

programového obdobia 2014-2020) v programovej štruktúre v podprograme 08402 

a zo zdroja  111 (štátny rozpočet) v medzirezortnom podprograme v celkovom 

objeme 1 431 tis. eur. Vzhľadom na zavedenie podprogramov v priebehu roka 2016 

sa čerpanie uskutočňovalo na programe 084 Hospodárska súťaž a podprograme 

08401 HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ – riadenie, kontrola a podpora činnosti úradu  

a podprograme 08402 OPTP – projekt refundácia miezd, čo predstavovalo sumu 

1 391 tis. eur a v medzirezortnom podprograme 0D409 - SK PRES 2016 - PMÚ SR 

sumu 40 tis. eur, t. j. spolu 1 431 tis. eur. 

 

Limit miezd vo výške 1 431 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 396 tis. eur a upravené na 511 tis. eur. Čerpanie predstavuje sumu 511 tis. 

eur, čo je 100 % oproti upravenému rozpočtu. Čerpanie finančných prostriedkov 
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v programe 084 Hospodárska súťaž, podprograme 08401 HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ 

– riadenie, kontrola a podpora činnosti úradu, podprograme 08402 OPTP – projekt 

refundácia miezd a v medzirezortnom podprograme 0D409 - SK PRES 2016 - PMÚ 

SR predstavovalo spolu sumu 511 tis. eur  

 

630 - Tovary a služby boli rozpočtované v sume 651 tis. eur, rozpočtovými 

opatreniami Ministerstva financií SR boli upravené na 796 tis. eur. Čerpanie bolo vo 

výške 732 tis. eur, čo je 92 % z upraveného  rozpočtu.  

 

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

Zdroj 111 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

631 - Cestovné náhrady 29 63 45 

632 - Energie, voda 
a komunikácie 19 11 11 

633 - Materiál 37 60 60 

634 - Dopravné  30 15 15 

635 - Rutinná a štandardná 
údržba 11 12 12 

636 - Nájomné za nájom 426 372 326 

637 - Služby 99 263 263 

 630 - Tovary a služby 651 796 732 

 
V roku 2016 sa nepodarilo zabezpečiť nevyhnutné priestory pre 

delimitovaných zamestnancov (priestory sú zabezpečené až od roku 2017), čo viedlo 

k nižšiemu čerpaniu prostriedkov v položke 636 a tým aj nedočerpaniu v celej 

kategórii výdavkov 630. Na nedočerpaní prostriedkov sa taktiež podieľalo aj 

nevyčerpanie sumy určenej pre zahraničné pracovné cesty v programe 0D409 SK 

PRES 2016.  

 

631 – Cestovné náhrady 
 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 45 tis. eur, z toho na 

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

čiastka 43 tis. eur. 

 

 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 



13 

 

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 

prehľad o nových 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. Zúčastňovali sa aj na odborných konferenciách zameraných na súťažnú 

politiku a jej aplikáciu. 

 
632 – Energie, voda a komunikácie 
 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej sume 11 tis. eur, hlavne na 

zabezpečenie úhrad telefónnych poplatkov, poštových služieb a za prístup k 

internetu.  

 
633 – Materiál  

 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej sume 60 tis. eur. Prostriedky boli 

použité na interiérové vybavenie úradu kancelárskym nábytkom (6 tis. eur), na 

zakúpenie výpočtovej techniky (17 tis. eur), na nákup prevádzkových strojov (1 tis. 

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

kompaktné disky a pod. (11 tis. eur), na nákup licencií (8 tis. eur), softvéru (4 tis. eur) 

odborných kníh a časopisov (11 tis. eur), na telekomunikačnú techniku (1 tis. eur) 

a na reprezentačné účely (1 tis. eur).  

 
634 – Dopravné 
 
Finančné prostriedky v celkovej sume 15 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. 

 
635 – Rutinná a štandardná údržba 

 

Finančné prostriedky v sume 12 tis. eur boli použité hlavne na údržbu 

prevádzkových strojov a zariadení, softvéru a na údržbu nábytku. 
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636 – Nájomné za nájom 
 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej sume 326 tis. eur na úhradu 

nájomného a služieb súvisiacich s nájmom kancelárskych priestorov, parkovacích 

miest. 

 
637 – Služby 
 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej sumee 263 tis. eur. Prostriedky 

boli vynaložené najmä na školenia a kurzy zamestnancov (9 tis. eur), na všeobecné 

služby (14 tis. eur), na špeciálne služby (7 tis. eur), na prídel do sociálneho fondu (21 

tis. eur), na stravovanie zamestnancov (28 tis. eur), na odmeny na základe dohôd 

vykonávaných mimo pracovného pomeru a odmeny členom Rady Protimonopolného 

úradu SR (32 tis. eur), na cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom (6 tis. 

eur), na miestne dane a poplatky (1 tis. eur), na náhrady, vrátenie pokuty (133 tis. 

eur) a pod. 

 
640 – Bežné transfery  

 
Na rok 2016 boli rozpočtované v sume 20 tis. eur, rozpočtovými opatreniami 

upravené na 37 tis. eur. Čerpanie predstavovalo sumu 37 tis. eur, čo je 100,0 % 

z upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na nemocenské dávky 

počas prvých desiatich dní práceneschopnosti zamestnancov úradu, na odchodné 

a odstupné.  

 
700 – Kapitálové výdavky  
 
Na rok 2016 boli schválené v sume 5,6 tis eur. Upravené boli pri 

zaokrúhľovaniach za účelom štatistiky zo strany MFSR na 6 tis. eur a čerpané vo 

výške 5,6 tis. eur (schválené 5 600 eur, skutočne čerpané 5 576,34 eur) a to tak, ako 

boli schválené. Ku skresleniu percentuálneho podielu čerpania prišlo v procese 

zaokrúhľovania zo strany MF SR, čím toto percento kleslo zo skutočného čerpania 

99,58 % na čerpanie vo výške 83,3 % oproti upravenému rozpočtu. Uvedený 

ukazovateľ bol dodržaný. Prostriedky boli použité na nákup výpočtovej techniky. 

 

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie 

 
Výdavky kapitoly sú z hľadiska funkčnej klasifikácie zatriedené do troch skupín.  

Za sledované obdobie boli čerpané vo výške 2 716 tis. eur, čo predstavuje čerpanie 

na 97,7 % z upraveného rozpočtu.  
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Prehľad čerpania výdavkov úradu podľa funkčnej klasifikácie v roku 2016: 

     (v tis. eur) 

Kód a názov 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% 
k uprave-

nému 
rozpočtu 

03  VEREJNÝ PORIADOK A 
BEZPEČNOSŤ  1 1 1 100,0 

03.2  Ochrana pred požiarmi 1 1 1 100,0 

03.2.0  Ochrana pred požiarmi 1 1 1 100,0 

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ 2 155 2 771 2 706 97,7 

04.1 Všeobecná ekonomická, 
obchodná a pracovná oblasť      2 155 2 771 2 706 97,7 

04.1.1 Všeobecná ekonomická a 
obchodná oblasť 2 155 2 771 2 706 97,7 

04.1.1.4 Protimonopolný úrad SR 2 155 2 771 2 706 97,7 

09  VZDELÁVANIE 10 9 9 100,0 

09.5  Vzdelávanie nedefinované 
podľa úrovne 10 9 9 100,0 

09.5.0  Vzdelávanie nedefinované 
podľa úrovne 10 9 9 100,0 

     

SPOLU 2 166 2 781 2 716 97,7 

 

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

PMÚ SR v roku 2016 hospodáril s prostriedkami z rozpočtu EÚ v sume 16,5 

tis. eur, ktorá bola použitá na refundáciu platov zamestnancov v položke 610 Mzdy, 

platy, služobné príjmy a ostatné osobné výdavky a 5,7 tis. eur, ktorá bola použitá na 

refundáciu odvodov zamestnancov v položke 620 Poistné a príspevok 

zamestnávateľa do poisťovní. 

 
 
1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka 
 

Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo v priebehu roka 2016 ovplyvnené 

realizovanými rozpočtovými opatreniami nasledovne: 

 

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

financií SR 

 

R.O. č. 1 – povolené prekročenie limitu výdavkov – SK PRES  

 

Výdavky spolu zvýšené o  100 591,00 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zvýšené o 40 

164,00 eur, bežné výdavky v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 
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zvýšené o 14 038, 00 eur a bežné výdavky v kategórii 630 – Tovary a služby zvýšené 

o 46 389 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. 2 – povolené prekročenie limitu výdavkov – delimitácia z MF SR 

 

Výdavky spolu zvýšené o 338 164,00 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 202 200,00 

eur, v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 72 600 eur, bežné výdavky 

v kategórii 630 – Tovary a služby zvýšené o 62 043 eur a v kategórii 640 – Bežné 

transfery zvýšené o 1 321 eur. 

 

Ministerstvo financií SR zároveň povolilo kapitole PMÚ SR týmto rozpočtovým 

opatrením zvýšiť počet zamestnancov PMÚ SR o 12 osôb. 

 

Uvedené rozpočtové opatrenie sa realizovalo v zmysle podpísaného 

Delimitačného protokolu uzatvoreného medzi Ministerstvom financií SR 

a Protimonopolným úradom SR pod číslom zmluvy odovzdávajúceho 2015355202, 

kde v čl. II je upravený prechod kompetencií, práv, povinností, úloh a činností na 

úseku koordinácie štátnej pomoci z MF SR na PMÚ SR. V tejto súvislosti došlo 

k prechodu 11 štátnozamestnaneckých miest a 1 miesta pri výkone práce vo 

verejnom záujme a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2016. 

 

R.O. č. 3 – povolené prekročenie limitu výdavkov 

 

Výdavky spolu zvýšené o 42 119,00 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 610 

– Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 31 211,00 eur a 

v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 10 908 eur. 

 

Rozpočtovým opatrením sa zvýšil limit výdavkov nasledovne: 

1. Zvýšil sa limit počtu zamestnancov v priemernom prepočítanom počte o 2 

osoby (3 štátnozamestnanecké miesta od 01. 06. 2016 do 31. 12. 2016), 

v súvislosti s plnením „Akčného plánu pre štátnu pomoc – Partnerská 

dohoda SR na roky 2014-2020“ a zvýšili sa výdavky v kategórii 610 - Mzdy, 

platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 31 211,00 eur a 

v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 10 908 eur (suma je 

uvedená vrátane valorizácie 4 %). 

2. Zvýšil sa limit počtu zamestnancov o administratívne kapacity o 5 osôb 

v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 519/2014 k Štruktúre subjektov 

implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na 



17 

 

programové obdobie 2014-2020 a zabezpečenie administratívnych kapacít 

do roku 2016, na plnenie úloh vyplývajúcich z „Akčného plánu pre štátnu 

pomoc – Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020“, bez finančného 

krytia. 

 

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

 

Výdavky spolu zvýšené o 63 087,00 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 610 

– Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 46 894,00 eur 

a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 16 193,00 eur.   

 

Ministerstvo financií SR v súvislosti s ustanovením § 5 zákona č. 411/2015 Z. 

z. o štátnom rozpočte na rok 2016, uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho 

stupňa na rok 2016, nariadením vlády SR, ktorými sa ustanovujú zvýšené platové 

tarify, resp. stupnice platových taríf uvoľnilo finančné prostriedky súvisiace s ich 

zvýšením o 4 % od 1. januára 2016. 

 

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

 

Výdavky spolu zvýšené o 132 770,00 eur, z toho rozpočtové prostriedky 

kapitoly (kód zdroja 111) na programe 084 – Hospodárska súťaž o 132 770,00 eur. 

 

Uvedené rozpočtové opatrenie sa realizovalo v nadväznosti na rozsudok 

Najvyššieho súdu zo dňa 28. 04. 2016, v ktorom bola PMÚ SR uložená povinnosť 

vrátiť zaplatenú pokutu vo výške 132 770,00 eur spoločnosti Siemens 

Aktienbesellschaft Österreich. Toto súdne rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 13. 

júna 2016. 

 

R.O. č. 6 - viazanie rozpočtových prostriedkov  

 

Výdavky spolu znížené o 55 945,00 eur, z toho rozpočtové prostriedky kapitoly 

(kód zdroja 111) na programe 084 – Hospodárska súťaž o 55 945,00 eur. 

 

Potreba viazania rozpočtových prostriedkov vznikla z dôvodu nízkych 

výkupných cien mlieka a valorizácie miezd pedagogických a odborných 

zamestnancov a učiteľov vysokých škôl.   

  

R.O. č. 7 – povolené prekročenie limitu výdavkov 

 

Rozpočtovým opatrením sa povolilo prekročenie limitu kapitálových výdavkov 

v sume 29 000 eur pri súčasnom viazaní v rámci kategórie bežných výdavkov 630 – 

Tovary a služby na podprograme 08401 – Hospodárska súťaž – riadenie, kontrola 

a podpora činnosti úradu. 
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 Uvedené sa realizovalo vzhľadom na potreby zabezpečenia finančných 

prostriedkov na nákup motorového vozidla pre skvalitnenie a zefektívnenie celkového 

chodu úradu. 

 

 

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

 

Výdavky spolu znížené o 29 000,00 eur, z toho kapitálové výdavky (700) 

znížené o 29 000,00 eur.  

 

Ministerstvo financií SR v súlade s ustanovením § 8 ods. 6 a § 18 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov viazalo kapitálové výdavky kapitole v sume 29 000,00 

eur na programe 084 – Hospodárka súťaž, podprogram 08401 Hospodárska súťaž – 

riadenie, kontrola a podpora činnosti úradu, na kóde zdroja 111. Uvedené finančné 

prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku na nákup motorového 

vozidla. 

 

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, 

taktiež na základe schválenia priebežnej žiadosti o platbu č. 500101 k projektu č. 

301011A597 bolo realizované rozpočtové opatrenie na podprograme 08402 – OPTP 

– projekt refundácie miezd. 

Limity a ukazovatele po rozpočtových opatreniach: 

               (v tis. eur) 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% k 
upravenému 

rozpočtu 

 Výdavky kapitoly spolu 2 166 2 781 2 716 97,7 

z toho: 
 /610/ - mzdy, platy, 

služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania 1 094 1 431 1 431 100,0 

700 - Kapitálové výdavky 5 6 5 83,3 
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1.4. Finančné operácie 

 

 

1.4.1. Príjmové finančné operácie – nehodnotí sa. 

 

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 2016 stanovilo kapitole 

Protimonopolný úrad SR záväzný ukazovateľ v položke ekonomickej klasifikácie 610 

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

prostriedky v sume 1  094 169, 00 eur pre stanovený limit 63 zamestnancov. 

 

Rozpočtovým opatrením č. 1/2016 v súvislosti s medzirezortným programom 

OD409 - SK PRES – 2016, ktoré sa týka 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 40 164,00 eur   

a zvýšenie limitu počtu zamestnancov o 2 zamestnancov.  

 

Rozpočtovým opatrením č. 2/2016 na základe zákona č. 358/2015 Z. z. 

o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) bol podpísaný Delimitačný 

protokol o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci 

medzi MF SR a PMÚ SR, na základe uvedeného od 01. 01. 2016 povolilo MF SR 

prekročenie limitu výdavkov v položke ekonomickej klasifikácie 610 Mzdy, platy, 

služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 202 200,00 eur a zvýšenie limitu 

počtu zamestnancov o 12 zamestnancov. 

 

Rozpočtovým opatrením č. 3/2016 v súvislosti s plnením Akčného plánu pre 

štátnu pomoc – Partnerská dohoda na roky 2014 - 2020 povolilo MF SR prekročenie 

limitu výdavkov v položke ekonomickej klasifikácie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 

a ostatné osobné vyrovnania o 31 211,00 eur a prekročenie limitu počtu 

zamestnancov o 2 zamestnancov ( t. j. prepočet 3 štátnozamestnaneckých miest od 

01. 06. 2016 do 31. 12. 2016), ako aj zvýšenie limitu počtu zamestnancov 

o administratívne kapacity, t. j. o 5 zamestnancov v nadväznosti na uznesenie vlády 

SR č. 519/2014 k Štruktúre subjektov implementácie európskych štrukturálnych 

a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020 a zabezpečenie 

administratívnych kapacít do roku 2016, na plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného 

plánu pre štátnu pomoc bez finančného krytia. 
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Rozpočtovým opatrením č. 4/2016 v súvislosti s uzatvorenými kolektívnymi 

zmluvami vyššieho stupňa a vydanými nariadeniami vlády SR, ktorými sa ustanovujú 

zvýšené platové tarify, resp. stupnice platových taríf, MF SR povolilo prekročenie 

limitu výdavkov v položke ekonomickej klasifikácie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 

a ostatné osobné vyrovnania o 46 894,00  eur. 

 

Počas roka 2016 úrad hospodáril s európskymi finančnými prostriedkami 

v položke ekonomickej kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

výdavky vo výške 16,5 tis. eur.  Uvedené finančné prostriedky vstúpili do rozpočtu na 

zdrojoch 3AA1 (Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ z 3. 

programového obdobia 2014-2020), 3AA2 (Európsky fond regionálneho rozvoja – 

prostriedky na spolufinancovanie z 3. programového obdobia 2014-2020) a 3AA3 

(Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – prostriedky na spolufinancovanie 

z 3. programového obdobia 2014-2020). 

 
Po premietnutí rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR bol upravený 

rozpočet kapitoly Protimonopolný úrad SR v položke ekonomickej kategórie 610 

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

 

 

 

 

 

(v tis. eur) 
610 - mzdy, platy, 
služobné príjmy 

a ostatné osobné 
vyrovnania 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% 
k upravenému 

rozpočtu 

 

Program 084 
Hospodárska 
súťaž 1  094 1 391 1 391 100,0 

Medzirezortný 
podprogram 
OD409 - SK - 
PRES 2016 0 40 40 100,0 

SPOLU  1 094 1 431 1 431 100,0 

 

Dňa 01. 01. 2016 prešli povinnosti koordinátora štátnej pomoci z MF SR na 

PMÚ SR na základe zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti 

štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o štátnej pomoci). V nadväznosti na § 2 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy § 40 y, bol 

podpísaný Delimitačný protokol číslo zmluvy odovzdávajúceho 20153555202, medzi 

MF SR a PMÚSR, ktorý upravuje podrobnosti o prechode práv a povinností 

vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov 
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zamestnancov zabezpečujúcich výkon koordinácie štátnej pomoci. Na základe 

Delimitačného protokolu bolo delimitovaných 15 zamestnancov odboru štátnej 

pomoci z MF SR na PMÚ SR. 

 

Celkový evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2016 bol 78 

zamestnancov, z toho 67 zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu v 

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

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov a 11 

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 58 

žien. V priebehu roka nastúpilo na úrad 22 nových zamestnancov (bez 

delimitovaných zamestnancov) a 14 zamestnancov skončilo 

štátnozamestnanecký/pracovnoprávny vzťah. Ku koncu roku bolo 6 zamestnancov 

na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Priemerný evidenčný počet 

zamestnancov za rok 2016 bol 75. V roku 2016 realizoval úrad 27 výberov 

a výberových konaní. 

 

V nasledujúcich tabuľkách je uvedená štruktúra zamestnancov podľa 

viacerých hľadísk: 

 
 

Štruktúra 
zamestnancov 

Počet 
zamestnancov  
k 31. 12. 2016 

Štruktúra 
zamestnancov podľa 
veku 

Počet 
zamestnancov  
k 31. 12. 2016 

celkový počet 
zamestnancov 

78 do 30 rokov 18 

vedúci štátni 
zamestnanci 

15 od 31 do 50 rokov 43 

ostatní 63 nad 50 rokov 17 
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Štruktúra zamestnancov 
podľa druhu vzdelania 

Počet 
zamestnancov   
k 31. 12. 2016 

Štruktúra 
zamestnancov 

podľa zamerania  
VŠ vzdelania 

Počet 
zamestnancov   
k 31. 12. 2016 

vysokoškolské III. stupňa 4 právnické 29 

vysokoškolské II. stupňa 62 ekonomické 25 

úplné stredné  12 iné 12 

 
 
 
 
 

 
 

Zamestnanci, ktorí boli zaradení na medzirezortný program OD409 – SK 

PRES 2016 – PMÚ SR sa aktívne podieľali na príprave predsedníctva SR. 
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PMÚ SR pokračoval v náročne nastavených požiadavkách na odborné kritéria 

pri prijímaní nových štátnych zamestnancov z hľadiska jazykových požiadaviek, ako 

aj vysoko odborných znalostí 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.  

 

 

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 2016 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. Napriek náročným 

finančným podmienkam PMÚ SR v roku 2016 zabezpečil svoj chod a splnil takmer 

všetky úlohy na medzinárodnej i národnej úrovni v požadovanej kvalite, aj vďaka 

mimoriadnym úsporným a racionalizačným opatreniam. V hodnotenom období 

pretrvával dlhodobý nedostatok prostriedkov na kapitálové výdavky nevyhnutné pre 

kvalitné a plneniu úloh adekvátne technické zabezpečenie úradu, potrebné na výkon 

inšpekcií. 


