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Analýza činnosti úradu v jednotlivých oblastiach ochrany hospodárskej súťaže 

Graf 1: Vývoj počtu rozhodnutí, vedených správnych konaní, šetrení a prijatých podnetov v oblasti kartelov v období rokov 2015 až 2019 
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Súčet rozhodnutí 10 9 3 4 0

súčet správnych konaní 20 15 7 5 4

súčet všeobecných šetrení 24 47 60 40 63

súčet prijatých podnetov 94 86 58 41 49



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 2015 až 2019 
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Súčet rozhodnutí 0 6 3 0 1

súčet správnych konaní 6 8 2 0 1

súčet všeobecných šetrení 5 3 1 3 4

súčet prijatých podnetov 8 7 8 5 6



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 2015 až 2019 
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Súčet rozhodnutí 0 0 0 1 1

súčet správnych konaní 0 0 1 2 1

súčet všeobecných šetrení 3 5 7 8 10

súčet prijatých podnetov 78 42 61 46 37



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 2015 až 2019 
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Súčet rozhodnutí 0 0 0 0 1

súčet správnych konaní 0 0 0 0 1

súčet všeobecných šetrení 0 1 10 14 6

súčet prijatých podnetov 4 4 11 11 3



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 2014 až 2019 
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2014 2015 2016 2017 2018
2019 (do

31.10.2019)

súčet rozhodnutí - pokuty 0 1 1 1 4 0

súčet rozhodnutí - spojenie konaní 0 1 0 0 0 0

súčet rozhodnutí - zastavenie konania 1 0 5 2 1 1

súčet rozhodnutí - súhlas s koncentráciou s
podmienkou

0 0 0 1 0 0

súčet rozhodnutí - súhlas s koncentráciou 21 21 24 23 26 18

súčet správnych konaní 26 30 29 28 34 25

súčet všeobecných šetrení 19 7 3 5 2 3
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Analýza činnosti úradu v jednotlivých oblastiach ochrany hospodárskej súťaže 

Prehľad počtu rozhodnutí úradu za rok 2019 (do 31.10.2019) 

NOVINKY A „STARÉ BOLIESTKY“ V OBLASTI OCHRANY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE...  

Odbor/Typ rozhodnutia Počet rozhodnutí

Odbor kartelov 2

Uloženie pokuty 2

Odbor koncentrácií 19

Súhlas s koncentráciou 18

Zastavenie konania 1

Odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd 3

Uloženie pokuty 3

Podpredseda 2

Nevylúčenie zamestnanca pre zaujatosť 2

Predseda 3

Nevylúčenie zamestnanca pre zaujatosť 3

Rada úradu/Oddelenie pre druhostupňové konanie 3

Uloženie pokuty 2

Zrušenie prvostupňového rozhodnutia 1

Celkový súčet 32



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 

Rozvoj legislatívno-právneho rámca ochrany 
hospodárskej súťaže má potenciál výrazne 
ovplyvniť dňa 14. januára 2019 v Úradnom 
vestníku Európskej únie vydaná Smernica 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 
11. decembra 2018 o posilnení právomocí 
orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v 

členských štátoch na účely účinnejšieho 
presadzovania práva a o zabezpečení riadneho 

fungovania vnútorného trhu 

Zásadné prepracovanie rizikových indikátorov v 
rámci Systému riadenia EŠIF a vytvorenie 

pružného modelu spolupráce s CKO s cieľom 
pravidelnej aktualizácie hodnotiacej výbavy 

subjektov, ktoré sú zapojené do kontroly 
čerpania fondov tohto finančného mechanizmu 

NOVINKY A „STARÉ BOLIESTKY“ V OBLASTI OCHRANY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE...  



Transpozícia smernice o posilnení právomocí orgánov na ochranu súťaže 

•úpravy vnútroštátnych pravidiel, ktoré vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže bránia v účinnom 
presadzovaní práva, čím sa zabezpečí vyrovnanejšia ochrana podnikov v Európe, 

•zabezpečenia dostupnosti rovnakých záruk a nástrojov vo vnútroštátnom práve hospodárskej súťaže, v prípadoch, 
keď sa uplatňuje súbežne s čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tak, aby sa zaistila právna istota a 
rovnaké podmienky a 

•zavedenia účinných pravidiel týkajúcich sa vzájomnej pomoci s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného 
trhu a systému úzkej spolupráce v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 
z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu 
hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho 
presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania 
vnútorného trhu  

Protimonopolný úrad v januári 2019 vyzval verejnosť na zapojenie sa do 
odbornej diskusie a zaslanie prípadných návrhov a pripomienok na 
úpravu zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže, pričom 
prípadné návrhy a pripomienky na úpravu zákona o ochrane 
hospodárskej súťaže je možné zasielať aj nad rámec ustanovení smernice 
ECN+.  

NOVINKY A „STARÉ BOLIESTKY“ V OBLASTI OCHRANY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE...  



Transpozícia smernice o posilnení právomocí orgánov na ochranu súťaže 

Základné 
okruhy 
pripravovaných 
zmien  

Vymedzenie pojmu podnikateľ na účely zákona o ochrane hospodárskej súťaže vo 
vzťahu k ekonomickým skupinám, ktorých existencia je založená na zmluvných, 
majetkových, personálnych alebo organizačných prepojeniach 

Vymedzenie pojmu zamestnanec, ako aj postavenie oznamovateľa a odmena za 
predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž 

Prioritizácia a vyšetrovacie právomoci úradu od inšpekcií cez žiadostí o poskytnutie 
informácií a podkladov až po výsluch svedka a podanie ústneho vysvetlenia 

Rozhodovacie právomoci úradu vrátane dočasných opatrení, štrukturálnych a 
behoviorálnych opatrení a záväzkov 

Pokuty a sankcie, v rámci čoho úrad plánuje upraviť aj ukladanie zákazu účasti vo 
verejných obstarávaniach pri vybraných typoch porušení 

Procesnoprávne úpravy vrátane plynutia lehôt, prístupu k spisu správneho konania a 
oblasť medzinárodnej spolupráce 

NOVINKY A „STARÉ BOLIESTKY“ V OBLASTI OCHRANY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE...  



Transpozícia smernice o posilnení právomocí orgánov na ochranu súťaže 

NOVINKY A „STARÉ BOLIESTKY“ V OBLASTI OCHRANY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE...  

Podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky uloží 
podnikateľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
na dobu troch rokov, ak tomuto podnikateľovi uložil 
pokutu za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej 
súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov vo 
verejnom obstarávaní, v obchodnej verejnej súťaži 
alebo inej obdobnej súťaži, v súvislosti s verejným 
obstarávaním, obchodnou verejnou súťažou alebo 
inou obdobnou súťažou. Úrad neuloží podnikateľovi 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, ak bola 
podnikateľovi znížená pokuta na základe jeho účasti 
na programe zhovievavosti alebo uloží podnikateľovi 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu 
jedného roka, ak sa tento urovná a prizná svoju 
účasť na porušení a prevezme zodpovednosť za 
takúto účasť. 



Vybrané inštitúty ZOHS cez prizmu možného konfliktu záujmov 

NOVINKY A „STARÉ BOLIESTKY“ V OBLASTI OCHRANY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE...  

Program 
zhovievavosti 

Urovnanie 
Žiadosť o 

informácie 

Neohlásená 
inšpekcia  

Ochrana dôverných 
informácií 



Rizikové indikátory kolúzie vo verejnom obstarávaní 

NOVINKY A „STARÉ BOLIESTKY“ V OBLASTI OCHRANY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE...  

P. č. Názov rizikového indikátora Popis rizikového indikátora 

1 

  

Rotácia úspešných uchádzačov podľa 

regiónu, typu služby, tovaru alebo práce 

(bid rotation) 

Zloženie uchádzačov, ktorí predložili ponuku, je pri viacerých súťažiach 

takmer rovnaké, pričom ako úspešný je vyhodnotený vždy iný uchádzač, a to 

v závislosti od regiónu, alebo typu služby, tovaru  alebo práce alebo podľa 

typu zákazníkov a pod.  

2 
Neúspešný uchádzač je zazmluvnený 

úspešným uchádzačom ako subdodávateľ 

Pri kontrole RO zistí skutočnosť, že s uchádzačom, ktorý bol v súťaži 

vyhodnotený ako neúspešný, uzavrel úspešný uchádzač v rámci plnenia 

predmetnej zákazky subdodávateľskú zmluvu. 

3 
Medzi uchádzačmi je majetkové alebo 

osobné prepojenie 

Medzi úspešným uchádzačom a iným uchádzačom je majetkové alebo osobné 

prepojenie (napr. štatutár úspešného uchádzača a štatutár neúspešného 

uchádzača sú spoločne štatutárnymi zástupcami aj v inom subjekte (ktorý 

mohol alebo aj nemusel predložiť ponuku). 

4 
Niektorí uchádzači predkladajú opätovne 

svoju ponuku, avšak nikdy nie sú úspešní 

Vo viacerých súťažiach je možné identifikovať rovnakého uchádzača, ktorý sa 

zúčastní postupu VO, ale nikdy nie je úspešný. 

5 

Niektorí uchádzači predkladajú ponuku, 

avšak nespĺňajú rozsah požiadaviek pre 

účely splnenia podmienok 

účasti/požiadaviek na predmet zákazky 

V postupoch VO je možné pri kontrole zistiť, že ponuku predložili uchádzači, 

ktorí zjavne nespĺňajú podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky 

(napr. nedosahujú požadovaný obrat, nedisponujú požadovanými 

referenciami). 

6 

Dvaja alebo viacerí uchádzači 

predkladajú spoločnú ponuku (ako skupina 

dodávateľov), avšak aspoň jeden z nich je 

dostatočne kvalifikovaný aby mohol podať 

ponuku sám 

V súťaži je identifikovaný dodávateľ, o ktorom je všeobecne známe, že je 

kvalifikovaný podať ponuku aj bez vytvorenia skupiny dodávateľov, napriek 

tomu sa súťaže zúčastňuje v rámci spoločnej ponuky dvoch alebo viacerých 

dodávateľov. 

Nie všetko, čo má chvost a kopytá, je čert... 



Rizikové indikátory kolúzie vo verejnom obstarávaní 

NOVINKY A „STARÉ BOLIESTKY“ V OBLASTI OCHRANY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE...  

P. č. Názov rizikového indikátora Popis rizikového indikátora 

1 
Rotácia úspešných uchádzačov podľa regiónu, 

typu služby, tovaru alebo práce (bid rotation) 

Zloženie uchádzačov, ktorí predložili ponuku, je pri viacerých súťažiach takmer 

rovnaké, pričom ako úspešný je vyhodnotený vždy iný uchádzač, a to v závislosti od 

regiónu, alebo typu služby, tovaru  alebo práce alebo podľa typu zákazníkov a pod.  

2 
Neúspešný uchádzač je zazmluvnený 

úspešným uchádzačom ako subdodávateľ 

Pri kontrole RO zistí skutočnosť, že s uchádzačom, ktorý bol v súťaži vyhodnotený 

ako neúspešný, uzavrel úspešný uchádzač v rámci plnenia predmetnej zákazky 

subdodávateľskú zmluvu. 

3 
Medzi uchádzačmi je majetkové alebo osobné 

prepojenie 

Medzi úspešným uchádzačom a iným uchádzačom je majetkové alebo osobné 

prepojenie (napr. štatutár úspešného uchádzača a štatutár neúspešného uchádzača 

sú spoločne štatutárnymi zástupcami aj v inom subjekte (ktorý mohol alebo aj 

nemusel predložiť ponuku). 

4 
Niektorí uchádzači predkladajú opätovne svoju 

ponuku, avšak nikdy nie sú úspešní 

Vo viacerých súťažiach je možné identifikovať rovnakého uchádzača, ktorý sa 

zúčastní postupu VO, ale nikdy nie je úspešný. 

5 

Niektorí uchádzači predkladajú ponuku, avšak 

nespĺňajú rozsah požiadaviek pre účely 

splnenia podmienok účasti/požiadaviek na 

predmet zákazky 

V postupoch VO je možné pri kontrole zistiť, že ponuku predložili uchádzači, ktorí 

zjavne nespĺňajú podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (napr. 

nedosahujú požadovaný obrat, nedisponujú požadovanými referenciami). 

6 

Dvaja alebo viacerí uchádzači predkladajú 

spoločnú ponuku (ako skupina dodávateľov), 

avšak aspoň jeden z nich je dostatočne 

kvalifikovaný aby mohol podať ponuku sám 

V súťaži je identifikovaný dodávateľ, o ktorom je všeobecne známe, že je 

kvalifikovaný podať ponuku aj bez vytvorenia skupiny dodávateľov, napriek tomu sa 

súťaže zúčastňuje v rámci spoločnej ponuky dvoch alebo viacerých dodávateľov. 

Kategorizácia 
indikátorov a 
stanovenie 

optimálneho postupu 
ich detekcie. 



Rizikové indikátory kolúzie vo verejnom obstarávaní 

NOVINKY A „STARÉ BOLIESTKY“ V OBLASTI OCHRANY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE...  

P. č. Názov rizikového indikátora Popis rizikového indikátora 

7 
Predloženie tieňovej („krycej“) ponuky 

(cover bidding) 

- určitý uchádzač alebo uchádzači predložia vyššiu cenovú ponuku ako 

vopred dohodnutý úspešný uchádzač 

- určitý uchádzač predloží cenovú ponuku, ktorá je príliš vysoká na to, aby 

bola akceptovaná, 

- určitý uchádzač predloží ponuku s podmienkami, ktoré sú pre verejného 

obstarávateľa neakceptovateľné, resp. v rozpore so súťažnými podkladmi 

8 Zrušenie cenovej ponuky (bid suppresion) 

- niektorí uchádzači neočakávane stiahli svoje ponuky 

- pravidelní uchádzači o určitý typ zákazky nepredložili ponuku, aj keď sa 

očakávala ich účasť, nakoľko v iných súťažiach na obdobný predmet 

zákazky ponuku predložili 

9 Nízky počet ponúk/žiadostí o účasť 
V rámci súťaže bol predložený nízky počet ponúk alebo žiadostí o účasť (1 až 

2)  

Aktualizácia popisov 
indikátorov a uvedenie 

príkladov alternatívnych 
vysvetlení zistených 

skutočností. 



Rizikové indikátory kolúzie vo verejnom obstarávaní 

NOVINKY A „STARÉ BOLIESTKY“ V OBLASTI OCHRANY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE...  

P. č. Názov rizikového 

indikátora 

Popis rizikového indikátora 

10 
Podozrivé schémy 

v stanovovaní cien 

- ceny predložené uchádzačmi sa oproti úspešnej ponuke zvyšujú o pravidelný % prírastok , 

- na stanovenie ceny sú pri viacerých uchádzačoch použité rovnaké kalkulácie (cenový index), 

- hodnoty všetkých predložených ponúk sú v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky 

buď nad touto hodnotou, alebo tesne pod ňou, 

- výsledná suma  ponuky úspešného uchádzača je neprimerane vysoká vzhľadom na sumy, 

ktoré vie RO porovnať z verejne dostupných zdrojov alebo z vlastných databáz a zdrojov 

informácií o hodnotách podobných tovarov, prác a služieb, 

- v súťaži je možné pozorovať náhly pokles ponukových cien (v porovnaní s inými súťažami na 

obdobný predmet zákazky) pri vstupe uchádzača do súťaže, ktorý v predošlých podobných 

súťažiach nepredkladal ponuku, 

- zľavy neboli ponúknuté, aj keď ide o trh, kde sú zľavy pravidelne poskytované 

- ceny sú použité ako signalizácie v e-aukciách alebo pri zákazkách zadávaných s využitím 

elektronického trhoviska 

- miestni dodávatelia predkladajú vyššie ceny pre miestne dodávky ako pre dodávky do 

vzdialenejších destinácií 

  

Aktualizácia popisov 
indikátorov a uvedenie 

príkladov alternatívnych 
vysvetlení zistených 

skutočností. 



Rizikové indikátory kolúzie vo verejnom obstarávaní 

NOVINKY A „STARÉ BOLIESTKY“ V OBLASTI OCHRANY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE...  

P. č. Názov rizikového 

indikátora 

Popis rizikového indikátora 

11 
Podozrivé vyhlásenia 

a správanie 

- vyhlásenia naznačujúce, že určitý uchádzač pozná (nezverejnené) ceny alebo detaily 

ponuky iného uchádzača alebo vopred „pozná“ úspešného uchádzača 

- vyhlásenia, že určití uchádzači nepredávajú tovary alebo neponúkajú služby v určitej 

oblasti alebo určitých odberateľom 

- použitie rovnakej alebo podobnej terminológie pri vysvetľovaní ponuky alebo vysvetľovaní 

mimoriadne nízkej ponuky 

- niekoľko uchádzačov adresovalo verejnému obstarávateľovi rovnaké žiadosti o vysvetlenie 

súťažných podkladov  

Aktualizácia popisov 
indikátorov a uvedenie 

príkladov alternatívnych 
vysvetlení zistených 

skutočností. 
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P. č. Názov indikátora Popis rizikového indikátora 

12 

Podozrivé indície 

v dokumentácii 

z verejného 

obstarávania 

- dokumenty obsahujú rovnaký rukopis, druh písma, rovnakú formu alebo boli použité rovnaké kancelárske 

potreby (napr. ponuky sú podpísané rovnakým atramentom, sú na rovnakom kancelárskom papieri),  

- rovnaké chyby v jednotlivých dokumentoch, napr. pravopisné chyby, tlačiarenské chyby (rovnaké nedostatky 

tlače), matematické chyby (identické chyby v počítaní), 

- zhodné nepravidelnosti, napr. zoradenie dokumentov do ponuky s prehodenými stranami, chybné číslovanie 

strán, 

- dokumenty v elektronickej forme ukazujú, že ich vytvorila alebo upravovala jedna osoba, 

- obálky od rôznych uchádzačov majú podobné poštové pečiatky, sú zasielané z jednej pošty, majú rovnaké 

frankovacie značky a známky, na podacích lístkoch je rovnaký rukopis, čísla kolkov v rôznych ponukách na seba 

nadväzujú,  

- niekoľko ponúk (alebo akýchkoľvek iných dokumentov, napr. žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov) je 

posielaných z rovnakej emailovej adresy, z rovnakého faxového čísla alebo naraz prostredníctvom jedného 

kuriéra, 

- dokumenty o cenových ponukách obsahujú veľký počet opráv ako gumovanie, škrtanie alebo iné viditeľné 

zmeny, 

- ponuky jedného uchádzača obsahujú jednoznačný odkaz na ponuky ostatných konkurentov, v hlavičke sa 

vyskytuje faxové číslo iného uchádzača alebo využívajú hlavičkový papier konkurenta, 

- ponuky viacerých uchádzačov obsahujú podstatný počet rovnakých odhadov nákladov na jednotlivé položky. 

Aktualizácia popisov 
indikátorov s ohľadom na 
prebiehajúcu digitalizáciu 

procesu verejných 
obstarávaní a aj samotných 

súťažných ponúk. 
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Informácie a podklady  

Identifikácia rizikových 
indikátorov v rámci 

kontrolovaného 
verejného obstarávania 

Analýza správania 
dotknutých subjektov v 

rámci 
príbuzných/súvisiacich 
verejných obstarávaní 

Posúdenie existencie 
možných alternatívnych 

vysvetlení zistených 
podozrivých skutočností 

Vyhodnotenie miery 
závažnosti a relevancie 

zistených indícií 

Podanie podnetu na 
Protimonopolný úrad 
Slovenskej republiky 



Prehľad vybraných rozhodnutí úradu 

PMÚ SR rozhodol o vyše 9-miliónovej pokute za kartelovú dohodu pri predaji 
motorových vozidiel  

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 30. 11. 2018 vydal 
rozhodnutie, ktorým uložil 15 podnikateľom pokuty v celkovej výške 9 386 456 EUR za porušenie 
ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže spočívajúce v uzatvorení kartelových dohôd o cenách, 
rozdelení trhu, výmene citlivých obchodných informácií a koordinácii v procese verejného obstarávania 
pri predaji osobných a ľahkých úžitkových motorových vozidiel. 

 
Predmetom tejto kartelovej dohody boli dojednania o cenách, o rozdelení trhu, výmena citlivých 
obchodných informácií a koordinácia v procese verejného obstarávania, obchodných verejných súťaží 
alebo v inej obdobnej súťaži. Uvedená dohoda sa týkala predaja osobných a ľahkých úžitkových 
motorových vozidiel. 

Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) dňa 12. 7. 2019 vydala 
rozhodnutie, ktorým rozhodla o rozkladoch účastníkov konania voči prvostupňovému rozhodnutiu 
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru kartelov vo veci. 

 
Rada úradu zrušila rozhodnutie prvostupňového orgánu úradu a vec mu vrátila na nové prejednanie 
a rozhodnutie. Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 7. 2019. 
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Prehľad vybraných rozhodnutí úradu 

PMÚ SR zastavil správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Tatra 
Billing, a.s., PMK Invest, s.r.o., COPY GENERAL INTERNATIONAL, LLC, 
Cromwell, a.s., a COPY GENERAL ONSITE SERVICES, s. r. o. 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, (ďalej len „úrad“) dňa 10. 6. 2019 na 
základe § 32 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) zastavil správne 
konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v získaní  

• nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Tatra Billing, a. s., Bratislava a PMK Invest, s. r. o., Bratislava 
nad podnikateľom Cromwell, a. s., Bratislava a v získaní 

• spoločnej kontroly podnikateľov Tatra  Billing, a. s., Bratislava,  PMK Invest, s. r. o., Bratislava a COPY 
GENERAL INTERNATIONAL, LLC., USA nad podnikateľom COPY GENERAL ONSITE SERVICES, s. r. o., Česká 
republika 

z dôvodu, že účastníci konania vzali svoj návrh na začatie konania späť.   
 
Správne konanie vo veci predmetnej koncentrácie bolo začaté dňa 15. 11. 2018. Predmetnú koncentráciu 
úrad v súlade s § 11 ods. 2 zákona podrobil hlbšej analýze, keďže identifikoval súťažné obavy. Dňa 30. 5. 
2019 vzali všetci účastníci konania svoj návrh na začatie konania v celom rozsahu späť. 
 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 6. 2019. 
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Prehľad vybraných rozhodnutí úradu 

PMÚ SR znova rozhodol o zneužití dominantného postavenia v oblasti 
železničnej nákladnej dopravy 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len 
„úrad“) dňa 19. 7. 2019 vydal rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľovi pôsobiacemu v oblasti železničnej nákladnej dopravy 
pokutu vo výške 2 990 651 eur za zneužitie dominantného postavenia. 

 
Zo zistení úradu vyplynulo, že podnikateľ v dominantnom postavení v období rokov  2005 – 2010 odmietal 
predávať/prenajímať elektrické rušne a tiež odmietal poskytnúť službu doplňovania paliva do motorových rušňov. 
Predmetné správanie bolo posúdené úradom ako praktika odmietnutia dodávať v zmysle § 8 ods. 2 písm. b) zákona 
o ochrane hospodárskej súťaže a článku 102 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.   

  
Rozhodnutie bolo vydané v konaní, v ktorom úrad už raz rozhodol, ale pôvodné rozhodnutie bolo zrušené Krajským súdom 
v Bratislave a Najvyšším súdom SR. V aktuálnom rozhodnutí úrad zohľadnil námietky súdov. 
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Prehľad vybraných rozhodnutí úradu 

PMÚ SR rozhodol o vertikálnej dohode v oblasti distribúcie a predaja 
detského tovaru 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, (ďalej len 
„úrad“) dňa 15. 7. 2019 vydal rozhodnutie, v ktorom spoločnosti ags 92, s.r.o., Bratislava (ďalej len „ags 92, s.r.o.“) uložil 
pokutu vo výške 20 632 eur za vertikálnu dohodu obmedzujúcu súťaž podľa § 4 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 4 písm. a) zákona o 
ochrane hospodárskej súťaže a čl. 101 ods. 1 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie v oblasti distribúcie a predaja 
detského tovaru. 

  
Protisúťažné konanie spoločnosti ags 92, s.r.o., ktorá bola ako distribútor vždy jednou zo strán predmetnej vertikálnej 
dohody, spočívalo v určení cien pre ďalší predaj tovaru značky Chicco predávaného maloobchodnými odberateľmi – 
prevádzkovateľmi internetových obchodov/e-shopov s detským tovarom koncovým zákazníkom na území Slovenskej 
republiky a na území Českej republiky. Obmedzovanie súťaže vo forme určovania cien pre ďalší predaj (obmedzenie vo forme 
tzv. RPM, z anglického „resale price maintenance“) je pritom v európskom súťažnom práve považované za tzv. hardcore 
obmedzenie, ktoré má už zo svojej podstaty za cieľ obmedziť súťaž s negatívnym dopadom na konečného spotrebiteľa. 

  
V danom prípade ide zároveň o posudzovanie protisúťažného konania v oblasti e-commerce – obchodovania cez internet. 
Význam tejto formy predaja a nákupu tovaru dlhodobo v rámci EÚ aj v podmienkach SR rastie, je preto v poslednom období 
stredobodom záujmu všetkých súťažných autorít. 

 
V rámci správneho konania predložila spoločnosť ags 92, s.r.o., 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 účastníkovi 
konania znížená pôvodne uložená pokuta o 50 %, a to na vyššie uvedenú sumu 20 632 eur. 

  
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 9. 8. 2019. 
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Prehľad vybraných rozhodnutí úradu 

Rada PMÚ SR potvrdila pokutu pre podnikateľa VEREX HOLDING, a.s., za 
predloženie nepravdivých informácií  

Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Rada úradu“) rozhodnutím č. 
2019/NPI/POK/R/10 dňa 4. 4. 2019 potvrdila prvostupňové rozhodnutie Protimonopolného úradu 
Slovenskej republiky, odboru koncentrácií, (ďalej len „úrad“), č. 2018/NPI/POK/3/27 zo dňa 12. 9. 2018, 
ktorým úrad uložil pokutu podnikateľovi VEREX HOLDING, a.s., za to, že predložil úradu nepravdivé 
informácie. Predmetné informácie si úrad vyžiadal v súvislosti s prešetrovaním možného porušenia zákona 
spočívajúceho v neoznámení koncentrácie týkajúcej sa oblasti prevádzkovania rekreačných zariadení 
a poskytovania súvisiacich služieb. 

 
Podľa § 38a ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“) úrad za porušenie povinnosti 
predložiť úradu v určenej lehote podklady alebo informácie, za predloženie nepravdivých alebo neúplných 
podkladov alebo informácií, alebo za neumožnenie ich preverenia uloží 

• podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom pokutu do 1 % z obratu podľa § 3 ods. 
5 zákona za predchádzajúce účtovné obdobie, 

• fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom pokutu do 1 650 eur. 

 

Úrad uložil podnikateľovi VEREX HOLDING, a.s., pokutu vo výške 19 122 eur. Výšku pokuty, ktorú 
prvostupňový orgán úradu uložil účastníkovi konania, Rada úradu potvrdila. 

Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 9. 4. 2019. Voči tomuto rozhodnutiu sa účastník 
konania môže domáhať preskúmania súdom. 
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Prehľad vybraných rozhodnutí úradu 

PMÚ SR uložil pokutu mestu v Nitrianskom kraji za nedovolené 
obmedzovanie súťaže v oblasti lekárenskej starostlivosti 

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor kartelov, (ďalej len „úrad“) dňa 2. 10. 2019 vydal 
rozhodnutie, ktorým uložil mestu v Nitrianskom kraji pokutu v celkovej výške 15 000 eur za porušenie 
ustanovenia § 39 zákona o ochrane hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon“). 

Na základe zhromaždených dôkazov úrad dospel k záveru, že dané mesto zjavnou podporou 
zvýhodňujúcou určitého podnikateľa alebo iným spôsobom obmedzilo súťaž na trhu poskytovania 
lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach. Mesto svojim konaním tak zvýhodnilo podnikateľov, ktorí 
v posudzovanom období pôsobili na predmetnom trhu. 

Rozhodnutie úradu ešte nenadobudlo právoplatnosť. 

Keďže ide o prvostupňové rozhodnutie, proti ktorému účastník konania môže podať rozklad, úrad v tejto 
fáze neuvádza ďalšie podrobnosti k predmetnému rozhodnutiu. 
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Ďakujem za pozornosť  

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

 

pmusr@antimon.gov.sk | www.antimon.gov.sk | tel: +421/2/48 29 72 21 
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