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Analýza činnosti úradu v jednotlivých oblastiach ochrany hospodárskej súťaže 
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Graf 1: Vývoj počtu rozhodnutí, vedených správnych konaní, šetrení a prijatých podnetov v oblasti kartelov v období rokov 2013 až 2017 
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Analýza činnosti úradu v jednotlivých oblastiach ochrany hospodárskej súťaže 

Graf 2: Vývoj počtu rozhodnutí, vedených správnych konaní, šetrení a prijatých podnetov v oblasti vertikálnych dohôd v období rokov 2013 až 2017 
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Analýza činnosti úradu v jednotlivých oblastiach ochrany hospodárskej súťaže 

Graf 3: Vývoj počtu rozhodnutí, vedených správnych konaní, šetrení a prijatých podnetov v oblasti zneužívania dominantného postavenia  
v období rokov 2013 až 2017 
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Analýza činnosti úradu v jednotlivých oblastiach ochrany hospodárskej súťaže 

Graf 4: Vývoj počtu rozhodnutí, vedených správnych konaní, šetrení a prijatých podnetov v oblasti protisúťažných opatrení orgánov štátnej správy 
a samosprávy v období rokov 2013 až 2017 
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Analýza činnosti úradu v jednotlivých oblastiach ochrany hospodárskej súťaže 

Graf 5: Vývoj počtu rozhodnutí, vedených správnych konaní a šetrení v oblasti kontroly koncentrácií v období rokov 2013 až 2017 
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Analýza činnosti úradu v jednotlivých oblastiach ochrany hospodárskej súťaže 

Prehľad počtu rozhodnutí úradu za rok 2018 (do 7. 11. 2018) 
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Odbor/Typ rozhodnutia Počet rozhodnutí 

Odbor koncentrácií 28 

Súhlas s koncentráciou  22 

Uloženie pokuty 4 

Zastavenie konania 1 

Vrátenie poplatku 1 

Odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd 2 

Uloženie pokuty 2 

Odbor kartelov 5 

Uloženie pokuty 3 

Ustanovenie znalca 1 

Priznanie náhrady 1 

Oddelenie pre druhostupňové konanie 2 

Uloženie pokuty 1 

Vylúčenie zamestnanca pre zaujatosť 1 

Podpredseda 1 

Nevylúčenie zamestnanca pre zaujatosť 1 

Celkový súčet 38 



Plán hlavných úloh Protimonopolného úradu Slovenskej republiky na rok 2018 

OBLASŤ 
HOSPODÁRSKEJ 

SÚŤAŽE  

presadzovať právo 
hospodárskej súťaže v 
jeho národnom, ako aj 

medzinárodnom 
rozmere 

aktívne prispievať k 
rozvoju legislatívneho 

rámca ochrany 
hospodárskej súťaže 

zvyšovať povedomie o 
práve hospodárskej 

súťaže 

rozvíjať spoluprácu s 
ostatnými ústrednými 
orgánmi štátnej správy 

rozvíjať spoluprácu s 
renomovanými 

slovenskými 
univerzitami a 

inštitúciami 
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Plán hlavných úloh Protimonopolného úradu Slovenskej republiky na rok 2018 

Dňa 15. 3. 2018 bola podpísaná dohoda o vzájomnej 
spolupráci medzi PMÚ SR a ÚVO. Dohoda sa dotýka oblasti 

poskytovania dokumentácie a výmeny informácií 
a poznatkov, oblasti odborných stretnutí, konzultácií a 

vypracovávania stanovísk, oblasti školiacich aktivít 
a oblasti podávania podnetov, prípadne postúpení vecí. 

  
PMÚ SR verí, že dohoda o vzájomnej spolupráci vo veciach 

spoločného verejného záujmu prispeje aj k efektívnejšej 
a účinnejšej ochrane verejných zdrojov či rýchlejšiemu 

riešeniu prípadov kartelových dohôd vo verejných 
obstarávaniach. 

Dňa 9. 6. 2018 nadobudla účinnosť dohoda o vzájomnej 
spolupráci PMÚ SR s Úradom podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu. 
  

Cieľom dohody je posilnenie ochrany hospodárskej súťaže 
prostredníctvom efektívnejšieho odhaľovania dohôd 

obmedzujúcich súťaž a efektívnejšieho výkonu činností 
spojených s kontrolou verejného obstarávania 

spolufinancovaného z EŠIF. 
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Usmernenie k nazeraniu do spisov, vyhotovovaniu výpisov, odpisov a kópií z nich 

usmernenie upravujúce 
administratívno-technické 
podmienky nazerania do 
spisov a vyhotovovanie 

výpisov, odpisov a kópií z nich 

pre účastníkov konania a ich 
zástupcov, pripadne iné 

oprávnené osoby 

žiadateľ svoj záujem o prístup 
do spisu oznamuje úradu 

písomne 

prístup do spisu úrad 
žiadateľovi umožní v 

primeranej lehote s ohľadom 
na nevyhnutné zabezpečenie 

ochrany informácií 

úrad určí žiadateľovi termín 
na nazretie do spisu v 

pracovných dňoch v čase od 
9.00 do 15.00 hod. 

z nazerania do spisu úrad 
vyhotovuje záznam do spisu 

úhrada správnych poplatkov 
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Postup určovania pokút v prípadoch porušení súťažných pravidiel 

CIEĽ 

• novým znením metodického pokynu zohľadniť 
predchádzajúcu prax úradu a najnovší vývoj v oblasti 
ukladania pokút, ktorá reflektuje, okrem iného, aj zmeny vo 
vývoji štruktúry a charakteru prípadov v súčasnosti 
posudzovaných úradom 

• transparentne informovať verejnosť o postupe úradu pri 
ukladaní pokút za porušenie zákona o ochrane hospodárskej 
súťaže zneužitím dominantného postavenia alebo účasťou na 
dohode obmedzujúcej súťaž 

Verejná konzultácia a proces tvorby 

• návrh metodického pokynu úrad predstavil verejnosti minulý 
rok počas konferencie a následne otvoril verejnú konzultáciu 

• úrad bližšie predstavil znenie jednotlivých častí metodického 
pokynu vrátane vysporiadania sa s pripomienkami z verejnej 
konzultácie počas konferencie v októbri 2018 
https://www.antimon.gov.sk/konferencia-aktualne-trendy-v-
slovenskom-a-europskom-sutaznom-prave-sa-uskutocnila-v-
aule-univerzity-komenskeho/  

• účinnosť 1. septembra 2018 
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Postup určovania pokút v prípadoch porušení súťažných pravidiel 

Dôvody 
revízie  

dlhšie obdobie platnosti Metodického pokynu - praktické skúsenosti 
s aplikáciou od jeho prijatia v roku 2008  

zmena štruktúry prejednávaných prípadov – veľký počet podnetov v 
súvislosti s verejnými obstarávaniami financovanými z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov (prípady bid riggingu) 

ekonomická podstata systému ukladania pokút 

nejde o  významnú zmenu metodológie, skôr prispôsobenie 
aplikácie jednotlivých faktorov na charakter prejednávaných 
prípadov, spresnenie vzhľadom na aplikačnú prax    

legislatívne znenie sa nemení  
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Postup určovania pokút v prípadoch porušení súťažných pravidiel 

základná suma pokuty 

relevantný obrat                                
% závažnosť                         

koeficient dĺžky  

priťažujúce 
okolnosti 

poľahčujúce 
okolnosti 

zvýšenie 
pokuty - 

odstrašujúci 
účinok 

kontrola - 10% 
celkového 

obratu 

leniency 
urovnanie 

ITP 
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Prehľad vybraných rozhodnutí úradu 
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Rada úradu potvrdila rozhodnutie o karteloch podnikateľov na trhu so 
stravovacími a benefitnými poukážkami  

Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky potvrdila prvostupňové rozhodnutie Protimonopolného 
úradu Slovenskej republiky, odboru kartelov, č. 2016/KH/1/1/004 z 11. 2. 2016, ktorým piatim podnikateľom 
pôsobiacim na trhu emitovania, distribúcie a predaja stravovacích poukážok a benefitných poukážok, 
vrátane poskytovania služieb s tým súvisiacich, uložil pokutu za dve kartelové dohody.  
 
Rada úradu potvrdila závery prvostupňového orgánu o tom, že nižšie uvedení podnikatelia sa dopustili 
dvoch protisúťažných konaní a to:   
• kartelovej dohody spočívajúcej v rozdelení trhu a  
• kartelovej dohody spočívajúcej v limitácii maximálneho počtu stravovacích poukážok prijímaných v 
obchodných reťazcoch.  

 

Rozhodnutím Rady úradu boli potvrdené pokuty pre jednotlivých podnikateľov v nasledujúcich výškach:  

- DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina - 486 158 eur,  

- Edenred Slovakia, s. r. o., Bratislava - 845 237 eur,  

- LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava - 1 127 401 eur,  

- SODEXO PASS SR, s. r. o., Bratislava - 20 307 eur,  

- VAŠA Slovensko, s. r. o., Bratislava - 503 248 eur.  
  

Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 10. 2017 a v súčasnosti je preskúmavané súdom. 



Prehľad vybraných rozhodnutí úradu 
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PMÚ SR, odbor kartelov, rozhodol o pokute pre dvoch podnikateľov 
zabezpečujúcich pitný režim 

Odbor kartelov Protimonopolného úradu SR dňa 11. 4. 2018 vydal rozhodnutie, ktorým vo veci dohody 
spočívajúcej v koordinácii aktivít dvoch podnikateľov v oblasti zabezpečovania pitného režimu, predovšetkým 
prostredníctvom dodávky vody, galónov a dávkovačov, vrátane poskytovania služieb s tým súvisiacich, uložil 
pokuty v celkovej výške 281 218 eur.  

Zo zistení úradu vyplynulo, že v období rokov 2013 až 2014 dvaja podnikatelia koordinovali svoje aktivity v 
uvedenej oblasti zabezpečovania pitného režimu na území Slovenskej republiky, a to prostredníctvom schémy 
protisúťažných praktík, ktoré spočívali v dohode o určení cien, rozdelení trhu a koordinácie ich správania vo 
výberovom konaní.  

Úrad v súvislosti s vyhodnotením podozrenia, že medzi podnikateľmi došlo k dohode obmedzujúcej súťaž v 
rozpore s § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže a čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré 
nadobudol v rámci vlastného prešetrovania, pristúpil k vykonaniu inšpekcií v priestoroch dotknutých 
podnikateľov. Následne úrad v priebehu prešetrovania a správneho konania získal podklady, najmä emailovú 
komunikáciu podnikateľov, ktorá potvrdila závery o existencii dohody spočívajúcej v koordinácii ich aktivít v 
oblasti zabezpečovania pitného režimu a konanie podnikateľov úrad vyhodnotil ako dohodu obmedzujúcu 
súťaž podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže v znení účinnom do 30. 6. 2014 a čl. 101 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie.  

Uvedené protisúťažné konanie podnikateľov bolo z hľadiska závažnosti klasifikované ako tzv. ťažký kartel – 
cieľová dohoda a už svojou samotnou povahou predstavuje formu spolupráce vykazujúcu dostatočný stupeň 
škodlivosti na hospodársku súťaž. Zároveň v praxi súťažných úradov patrí k najtvrdšie postihovaným 
porušeniam zákona.  

Rozhodnutie úradu nie je právoplatné. Účastníci konania podali voči prvostupňovému rozhodnutiu rozklad.  



Prehľad vybraných rozhodnutí úradu 
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PMÚ SR, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd,  
rozhodol o zneužití dominantného postavenia bratislavským letiskom 

Odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd Protimonopolného úradu SR vydal dňa 18. 1. 2018 
rozhodnutie, v ktorom uložil spoločnosti Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s., (BTS), Bratislava (ďalej len „Letisko 
M. R. Štefánika“) pokutu vo výške 127 000 eur za zneužitie dominantného postavenia. Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika 
pôsobí ako prevádzkovateľ bratislavského letiska, pričom jeho úlohou je správa infraštruktúry letiska a poskytovanie 
leteckých a neleteckých služieb najmä dopravcom a cestujúcim.  

Dňa 1. 7. 2016 Letisko M. R. Štefánika zaviedlo poplatok za nadštandardné VIP služby poskytované na termináli všeobecného 
letectva, pričom poplatok platil každý odlietavajúci cestujúci, ktorý prechádzal terminálom všeobecného letectva. 
Protisúťažné správanie spoločnosti spočívalo v nastavení tohto poplatku – poplatok za nadštandardné VIP služby nebol 
prepojený s reálnym využitím nadštandardných VIP služieb cestujúcimi, ale bol naviazaný len na samotný vstup na terminál 
všeobecného letectva, pritom vstup na terminál je spoplatnený iným typom poplatku. Týmto dochádzalo k situácii, že 
poplatok za nadštandardné VIP služby platili aj klienti, ktorí o takéto služby nemali záujem a nevyužívali ich.  

Predmetné konanie Letiska M. R. Štefánika bolo úradom vyhodnotené ako zneužitie dominantného postavenia formou 
neprimeraných podmienok podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže a čl. 102 písm. a) Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie.  

Protisúťažné konanie bolo ukončené dňa 31. 8. 2017. V rámci správneho konania Letisko M. R. Štefánika predložilo žiadosť o 
urovnanie podľa § 1 ods. 1 Vyhlášky Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 171/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o podmienkach urovnania. Úrad po vyhodnotení všetkých skutočností súhlasil s procesom urovnania, na základe 
čoho bola Letisku M. R. Štefánika znížená pôvodne uložená pokuta o 30 %, a to na sumu 127 000 eur.  

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5. 2. 2018.  



Prehľad vybraných rozhodnutí úradu 

NOVINKY O ČINNOSTI PROTIMONOPOLNÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Rada úradu potvrdila približne 10 miliónovú pokutu v oblasti dodávok a 
predaja skupiny mliečnych výrobkov značky Rajo  

Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky potvrdila prvostupňové rozhodnutie Protimonopolného 
úradu Slovenskej republiky, odboru zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, č. 
2016/KV/2/1/029 zo dňa 13. 6. 2016, ktorým úrad uložil pokuty podnikateľovi RAJO, a.s., Bratislava a jeho 
odberateľom, obchodným reťazcom CBA Slovakia, a.s., Lučenec, COOP Jednota Slovensko, spotrebné 
družstvo, Bratislava, Diligentia R.C., s.r.o., Bratislava, Kaufland Slovenská republika, v.o.s., Bratislava, TERNO 
Group, k.s., Bratislava, BILLA, s.r.o., Bratislava, Retail Value Stores, a.s., Bratislava a TESCO STORES SR, a.s., 
Bratislava za to, že sa v čase od 28. 5. 2009 do 28. 2. 2014 dopustili protisúťažného správania vo forme 
vertikálnych dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž. Ich spoločným cieľom malo byť určenie cien pre ďalší 
predaj (tzv. RPM, resale price maintenance) v oblasti dodávok a predaja produktov značky Rajo v kategóriách 
mlieko, maslo, smotana pre koncových spotrebiteľov na území Slovenskej republiky.  

Takéto dohody sú podľa § 4 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane 
hospodárskej súťaže v znení účinnom do 30. 6. 2014 a podľa čl. 101 ods. 1 písm. a) Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie zakázané. Výšky pokút, ktoré prvostupňový orgán úradu uložil všetkým účastníkom konania 
Rada úradu potvrdila.  

Jednotlivé pokuty boli stanovené podľa závažnosti porušenia, a to vo výške 5 % z relevantného obratu a tá bola 
následne prenásobená počtom rokov porušovania, teda jeden rok v prípade účastníka konania Diligentia R.C., 
s.r.o., a päť rokov v prípade ostatných účastníkov konania. V prípade spoločnosti BILLA, s.r.o., Bratislava bola 
takto určená pokuta úradom znížená o 50 % na základe úspešného procesu urovnania. Úrad tak uložil pokuty v 
celkovej výške približne 10 mil. eur. Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 5. 2018 a v 
súčasnosti je preskúmavané súdom.  



Prehľad vybraných rozhodnutí úradu 

NOVINKY O ČINNOSTI PROTIMONOPOLNÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

KARTELY: PMÚ SR uložil pokuty za kartelovú dohodu podnikateľov v oblasti 
stavebníctva 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, dňa 5. 10. 2018 vydal rozhodnutie, ktorým uložil 
podnikateľom PINGUIN, s.r.o., so sídlom Garbiarska 11, 040 01 Košice a HORADSTAV, s.r.o., so sídlom Betliarska 12, 
851 07 Bratislava pokuty v celkovej výške 307 546 EUR za uzatvorenie kartelovej dohody. 
 
Jej predmetom bola koordinácia postupu podnikateľov pôsobiacich v oblasti realizácie stavebných prác a dodávok 
zariadení pri podávaní ponúk vo verejnom obstarávaní vyhlásenom dňa 2. 12. 2010 obstarávateľom PATRIA, n.o., 
so sídlom Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec, s predmetom zákazky „Realizácia stavby Rehabilitačný dom s 
ubytovaním pre dôchodcov, Drienovecké kúpele, Drienovec“. 
 
Uvedený projekt bol financovaný z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov. 
 
Z podkladov a informácií, ktoré mal úrad k dispozícii vyplynulo, že medzi uvedenými podnikateľmi došlo v roku 
2010 k dojednaniam o postupe pri podávaní súťažných ponúk v tomto konkrétnom verejnom obstarávaní. 
 
Konanie podnikateľov úrad vyhodnotil ako dohodu obmedzujúcu súťaž spočívajúcu v priamom alebo nepriamom 
určení cien tovaru, v rozdelení trhu a v koluzívnom správaní v procese verejného obstarávania, ktorá je podľa § 4 
zákona o ochrane hospodárskej súťaže zakázaná. 
 
Úrad v tejto súvislosti uvádza, že kolúzia v procese verejného obstarávania, resp. verejnej obchodnej súťaže patrí 
svojou povahou medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel. 
 
Rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 5. 11. 2018. 



Prehľad vybraných rozhodnutí úradu 
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PMÚ SR uložil pokuty za neoznámenie zmeny kontroly nad PANTA RHEI 

Odbor koncentrácií dňa 16. 10. 2018 vydal rozhodnutie, ktorým uložil pokuty podnikateľovi J&T FINANCE GROUP SE, Česká 
republika (ďalej len „JTFG“) v celkovej výške 600 000 EUR a Ladislav Bödők, Slovenská republika (ďalej len „LB“) v celkovej 
výške 7 571 EUR (ďalej len „účastníci konania“). 
 
Úrad v rozhodnutí konštatoval, že účastníci konania porušili zákon o ochrane hospodárskej súťaže tým, že neoznámili 
koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly podnikateľa JTFG a LB nad podnikateľom Panta Rhei. Zákon tiež porušili 
tým, že vykonávali práva a povinnosti vyplývajúce z tejto koncentrácie predtým, ako bolo úradom o nej právoplatne 
rozhodnuté, pričom došlo k úplnej implementácii koncentrácie, t. j. k nadobudnutiu obchodného podielu v spoločnosti Panta 
Rhei zo strany podnikateľa JTFG a k následnému  výkonu spoločnej kontroly účastníkov konania nad touto spoločnosťou. 
 
Spoločnosť Panta Rhei bola pred koncentráciou vo výlučnej kontrole LB. Už na jeseň roku 2012 začal úrad prešetrovanie v 
súvislosti s medializovanými informáciami ohľadom predaja tejto spoločnosti. Bolo zistené, že určitý podiel v spoločnosti 
Panta Rhei nadobudol podnikateľ Diversified Retail Company, a.s., Bratislava (ďalej len „DRC“). Na základe dostupných 
informácií mal úrad podozrenie vo vzťahu k reálnemu nadobúdateľovi podielu v Panta Rhei. Vzhľadom na tieto informácie 
úrad ďalej zisťoval, či prevodom podielu a nastavením rozhodovacích procesov nedošlo ku vzniku koncentrácie, ktorá by 
mala byť úradu oznámená. V rámci prešetrovania mimo správneho konania úrad využil viacero možností získavania 
informácií a podkladov, okrem iného vykonal inšpekciu v obchodných priestoroch podnikateľa DRC a podnikateľa Panta Rhei. 
 
Svoje zistenia vo vzťahu k porušeniam zákona úrad komunikoval vo vzťahu k účastníkom konania vo výzve na vyjadrenie pred 
vydaním rozhodnutia. V tomto prípade úrad začal na žiadosť účastníka rokovanie o urovnaní. Obaja účastníci konania, 
vzhľadom na prezentované závery úradu, pristúpili k urovnaniu, pričom výsledkom tohto procesu bolo zníženie pokuty o 50 
%. Pretože rozhodnutie vo veci je konečné, úrad očakáva vykonanie nápravy vo forme dodatočného oznámenia predmetnej 
koncentrácie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 11. 2018. 
 



Prehľad vybraných rozhodnutí úradu 

NOVINKY O ČINNOSTI PROTIMONOPOLNÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

KARTELY: PMÚ SR uložil pokuty za kartelovú dohodu podnikateľov pri 
výstavbe športových objektov 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, dňa 7. 11. 2018 vydal rozhodnutie, 
ktorým uložil trom podnikateľom pokuty v celkovej výške 117 690 EUR za uzatvorenie kartelovej 
dohody. 
  
Predmetom tejto kartelovej dohody bola koordinácia postupu troch podnikateľov pôsobiacich v 
oblasti realizácie stavebných prác na športových objektoch a dodávok súvisiacich tovarov a služieb 
pri podávaní ponúk v siedmich verejných obstarávaniach vyhlásených v mesiacoch september a 
október 2014 . Uvedené projekty boli čiastočne financované z verejných  prostriedkov poskytnutých 
Úradom vlády Slovenskej republiky. 
 
Konanie podnikateľov úrad vyhodnotil ako dohodu obmedzujúcu súťaž spočívajúcu v priamom 
alebo nepriamom určení cien tovaru, v rozdelení trhu a v koluzívnom správaní v procese verejného 
obstarávania, ktorá je podľa § 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže zakázaná.  
 
Úrad v tejto súvislosti uvádza, že kolúzia v procese verejného obstarávania, resp. verejnej 
obchodnej súťaže patrí svojou povahou medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel.  
 
Rozhodnutie úradu ešte nenadobudlo právoplatnosť. 
 



Rozhodnutia súdov vo vzťahu k rozhodnutiam úradu 

NOVINKY O ČINNOSTI PROTIMONOPOLNÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Najvyšší súd SR potvrdil rozhodnutie PMÚ SR o karteli v oblasti bankového 
sektora 
Dňa 23. 11. 2017 Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší súd“) vyhlásil rozsudok, ktorým 
zamietol žalobu Československej obchodnej banky, a.s., (ďalej len „ČSOB“), proti rozhodnutiu Rady 
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 11. 4. 2014 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím 
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky z 25. 10. 2013. Najvyšší súd tak definitívne potvrdil rozhodnutie 
úradu o dohode obmedzujúcej súťaž v oblasti bankového sektora.  

Protisúťažného konania sa banky ČSOB, Slovenská sporiteľňa, a.s., a Všeobecná úverová banka, a.s., dopustili 
tým, že koordinovali svoj postup pri vypovedaní zmlúv o bežných účtoch spoločnosti AKCENTA CZ a zároveň sa 
dohodli, že s ňou neuzavrú nové zmluvy. Cieľom ich konania bolo, aby vylúčili konkurujúcu spoločnosť 
AKCENTA CZ z trhu a aby získali jej klientov, resp. udržali si existujúcich klientov. V rozhodnutiach napadnutých 
žalobou sa úrad zaoberal už len účasťou ČSOB na dohode, pretože konečné rozhodnutie voči ďalším dvom 
účastníkom dohody – Slovenskej sporiteľni, a.s., a Všeobecnej úverovej banke, a.s., vydal Najvyšší súd. Najvyšší 
súd ešte v roku 2013, kedy zamietol žaloby týchto dvoch bánk a potvrdil pôvodné rozhodnutie úradu z roku 
2009.  

Rozhodnutie úradu z 25. 10. 2013, ktorým bola ČSOB uložená pokuta vo výške 3 183 427 eur za účasť na 
kartelovej dohode na trhu bezhotovostných devízových operácií potvrdila Rada úradu vo svojom rozhodnutí z 
11. 4. 2014, kedy zamietla rozklad ČSOB. Úradom uloženú pokutu ČSOB vo výške 3 183 427 eur potvrdil aj 
Najvyšší súd, čím zmenil rozsudok Krajského súdu v Bratislave, ktorý znížil výšku pokuty uloženej úradom na 1 
500 000 eur.   



Rozhodnutia súdov vo vzťahu k rozhodnutiam úradu 

NOVINKY O ČINNOSTI PROTIMONOPOLNÉHO ÚRADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Najvyšší súd Slovenskej republiky potvrdil rozsudok Krajského súdu v 
Bratislave vo veci žaloby Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.  

Najvyšší súd Slovenskej republiky potvrdil rozsudok Krajského súdu v Bratislave vo veci žaloby Železničnej 
spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., ktorým krajský súd zrušil rozhodnutie Rady PMÚ SR zo dňa 5. 11. 2014 a vec 
vrátil úradu na ďalšie konanie. 

Podľa prvostupňového rozhodnutia úradu potvrdeného rozhodnutím Rady úradu sa podnikateľ Železničná 
spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., dopustila správneho deliktu v podobe zneužitia dominantného postavenia 
podľa čl. 102 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podľa § 8 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane 
hospodárskej súťaže. Úrad vo veci rozhodol vo vzťahu ku konaniu podnikateľa Železničná spoločnosť Cargo 
Slovakia, a.s., v období od 01. 01. 2005 do 31. 12. 2010 na území Slovenskej republiky spočívajúceho 
v obmedzovaní  

• predaja a prenájmu elektrických rušňov súkromným železničným nákladným dopravcom pôsobiacim 
v SR, a to na relevantnom trhu predaja a prenájmu elektrických rušňov schopných prevádzky 
v Slovenskej republike a 

• doplňovania paliva do motorových rušňov súkromných železničných nákladných dopravcov pôsobiacich 
v SR, a to na relevantnom trhu poskytovania služieb doplňovania paliva do motorových rušňov na 
čerpacích staniciach pre rušne. 

Krajský súd vytkol úradu nedostatočne zistený skutkový stav, najmä to, že nedisponoval dostatočnými 
dôkazmi k dĺžke porušovania, teda k celému obdobiu rokov 2010 – 2015. Rovnako akceptoval námietku 
žalobcu, že vybrané otázky, týkajúce sa zastupiteľnosti zariadení mali byť zodpovedané odborným znalcom. 
Zároveň ako nezrozumiteľné a nedostatočné bolo podľa názoru súdu aj odôvodnenie výšky pokuty. 



Ďakujem za pozornosť  

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 
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