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1) Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže 

zmeny pri udeľovaní pokút za dohody obmedzujúce hospodársku súťaž; zmeny v kompetenciách 
Protimonopolného úradu SR; odmena za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž 

 

Zámer opatrenia: priniesť ešte väčšie zefektívnenie a zrýchlenie správneho konania v prospech strán koncentrácie – 

podnikateľov. 

Obsah opatrenia: 

• Zakazujú sa dohody obmedzujúce súťaž, ktoré spočívajú v koordinácii podnikateľov: 

o  vo verejnom obstarávaní  

o  v obchodnej verejnej súťaži alebo inej obdobnej súťaži 

o  v súvislosti s verejným obstarávaním, obchodnou verejnou súťažou alebo inou  obdobnou súťažou 

• Lehota na rozhodnutie Protimonopolného úradu SR o udelení výnimky zo zákazu koncentrácií začne po novom 

plynúť odo dňa doručenia návrhu na udelenie výnimky (doteraz to bol deň nasledujúci po dni doručenia) 

a zároveň sa skráti z 25 na 20 pracovných dní 

• Úrad bude môcť podnikateľovi uložiť povinnosť obnoviť úroveň súťaže aj v prípade, keď došlo k výkonu práv 

a povinností vyplývajúcich z koncentrácie v rozpore s podmienkou uloženou v rozhodnutí o koncentrácii 

•  Rozširujú sa kompetencie úradu, pričom všeobecná vyšetrovacia právomoc na relevantnom trhu je 

podrobnejšie upravená do 3 okruhov: 

o vykonávať prešetrovanie v jednotlivých odvetviach hospodárstva na účel získania informácií o stave 

súťaže v danom odvetví 

o vykonávať prešetrovanie na účel zistenia, či je daný dôvod na začatie konania podľa zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže 

o vykonávať vyšetrovacie úkony a iné úkony právnej pomoci na žiadosť orgánu hospodárskej súťaže 

iného štátu na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná 

• Podľa novely sú subjekty povinné bezplatne poskytnúť úradu na jeho žiadosť informácie alebo podklady 

• Úrad si tiež bude môcť po novom vyžiadať od orgánov policajného zboru alebo od orgánom činných v trestnom 

konaní informácie získané podľa osobitných predpisov, predovšetkým bude úrad oprávnený nazerať do spisov 

vedených v trestnom konaní, robiť si zo spisov výpisy a poznámky a zaobstarať si na vlastné trovy kópie spisov 

a ich častí, a tieto použiť na účely podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže 

• Menia sa aj ustanovenia týkajúce sa pokút, kde bude môcť po novom úrad napríklad uložiť fyzickej osobe, ktorá 

nie je podnikateľom pokutu do výšky 1 650 €, a to za porušenie povinnosti predložiť úradu v určenej lehote 

podklady alebo informácie, za predloženie nepravdivých alebo neúplných podkladov alebo informácií, alebo za 

neumožnenie ich preverenia 

• Úrad bude môcť tiež uložiť podnikateľovi pokutu v prípade neumožnenia vstupu alebo porušení pečatí do 5% z 

obratu a v prípade neposkytnutia potrebnej súčinnosti a nezabezpečenia prístupu ku všetkým podkladom, 

informáciám a dátam až pokutu do 1% z obratu; fyzickej osobe, v prípade neposkytnutia potrebnej súčinnosti 

a nezabezpečenia prístupu ku všetkým podkladom, informáciám a dátam hrozí pokuta 25 000 €, v prípade 

neumožnenia vstupu do súkromných priestoroch alebo súkromných dopravných prostriedkov, v ktorých sa mala 

vykonať alebo sa vykonávala inšpekcia a pri porušení pečatí bude môcť úrad udeliť pokutu do výšky 80 000 €  

• V rámci programu zhovievavosti úrad neuloží pokutu podnikateľovi ak predloží: 

o  rozhodujúci dôkaz o takomto porušení alebo ako prvý požiada o rezerváciu poradia a predloží takýto 

dôkaz v lehote určenej úradom a splní podmienky účasti na programe zhovievavosti, alebo 

o informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie, ktorou sa má získať rozhodujúci 

dôkaz, alebo ako prvý požiada o rezerváciu poradia a predloží takúto informáciu a dôkaz v lehote 

určenej úradom a splní podmienky účasti na programe zhovievavosti 

• Úrad môže na žiadosť účastníka dohody obmedzujúcej súťaž znížiť pokutu vo vybraných prípadoch až do výšky 

50%.  

• Úrad môže po novom v záujme hospodárnosti konania alebo dosiahnutia rýchlej a účinnej nápravy na trhu z 

vlastného podnetu alebo na žiadosť účastníka konania uskutočniť rokovanie o urovnaní 

• Významnou zmenou ktorú prináša novela je odmena za predloženie dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž; 

nárok na odmenu bude mať len fyzická osoba, ktorá: 

o  nie je podnikateľom podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže 



Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 2. štvrťroku 2014 

 
Podnikateľská aliancia Slovenska | Bajkalská 25, 827 18 Bratislava | www.alianciapas.sk 

o  nie je zamestnancom podnikateľa, ktorý je žiadateľom o neuloženie pokuty alebo zníženie pokuty na 

základe programu zhovievavosti, pričom tento podnikateľ podal žiadosť skôr, ako oznamovateľ 

predložil dôkaz 

o  ako prvá úradu doručila informácie o dohode obmedzujúcej súťaž  

• Odmena je vo výške 1% zo súčtu pokút, uložených všetkým účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž, najviac 

však 100 000 €. Aby vznikol oznamovateľovi nárok, musí sa jednať o nasledujúce informácie: 

o  dokument v listinnej alebo elektronickej podobe, ktorý je rozhodujúcim dôkazom, alebo 

o  informáciu a dôkaz, ktorý je rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie 

 Ďalšími podmienkami vzniku nároku na odmenu sú: 

o  navrhovateľ musí o odmenu požiadať 

o  predložený dôkaz musí byť podstatný pre rozhodnutie o porušení zákona 

o  rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť a je vykonateľné 

o pokuta uložená rozhodnutím úradu bola zaplatená 

• Ak pokuta nebude zaplatená ani do 100 dní odo dňa, keď sa stalo rozhodnutie úradu vykonateľným alebo do 

dňa, keď sa stal právoplatným rozsudok súdu o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia úradu, oznamovateľ má 

nárok na 50 % odmeny, ktorá by mu inak patrila, najviac však 10 000 € 

• Ak oznamovateľ požiada o ochranu identity, úrad bude identitu oznamovateľa ochraňovať 

Názory proponentov: 

• Cieľom je posilniť boj proti najťažším porušeniam hospodárskej súťaže, teda proti kartelom. 

• Od inštitútu odmeny pre oznamovateľa kartelu očakávame zvýšenie motivácie ľudí, ktorí majú relevantné 

dôkazy a informácie o karteloch, aby s nimi prišli na PMÚ. 

Názory oponentov: 

• Inštitútu odmeny pre oznamovateľa nepokrýva všetky porušenia hospodárskej súťaže, ale len tie najťažšie – 

horizontálne dohody. 

• Odmena pre oznamovateľa je neprimerane znížená v prípade nezaplatenia pokuty, čo môže demotivovať 

prípadných nahlasovateľov. 

 
Primárny zdroj:  :  :  :  Novela zákona (č. 151/2014) o ochrane hospodárskej súťaže 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4849 

Stav opatrenia v legislatívnom procese:    Schválené v NRSR 14.5.2014 v 3. čítaní; účinnosť od: 1.7.2014 

Navrhovateľ:    Protimonopolný úrad    SR  


