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ABSTRAKT 

 

BLAŽO Ondrej, KALESNÁ Katarína, KOVÁČIKOVÁ Hana, SLAŠŤAN Miroslav, STRÉMY Jana: 

Hospodárska súťaž – verejné obstarávanie – etablovanie: Úniové pravidlá versus slovenské - 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021. 

 

Predložená monografia sa zameriava na vnútorný trh Európskej únie, podnikateľov 

nachádzajúcich sa v rôznych situáciách podnikateľského života, horizontálne vzťahy medzi 

súťažiteľmi i vertikálne vzťahy medzi štátom a podnikateľmi, ponukou a dopytom. 

 

Kľúčové slová: verejné obstarávanie, hospodárska súťaž, náhrada škody, podnik, likvidácia, 

štátna pomoc 

 

ABSTRACT 

BLAŽO Ondrej, KALESNÁ Katarína, KOVÁČIKOVÁ Hana, SLAŠŤAN Miroslav, STRÉMY Jana: 

Competition – Public Procurement – Establishment: Union Rules versus Slovak Rules 

 

Presented monograph is focused on the Internal Market of the European Union, 

entrepreneurs in various situations of their business life, horizontal relations between 

competitors as well as vertical relations between State and entrepreneurs, supply, and 

demand. 

 

Key words: public procurement, competition, damages, undertaking, liquidation, state aid  
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PREDHOVOR 

 

Predkladaná publikácia je súčasťou systematickej akademickej a vedeckej práce 

autorov, dlhodobo sa venujúcim rôznym oblastiam fungovania vnútorného trhu Európskej 

únie. Zároveň predstavuje jeden z dôležitých výstupov v rámci projektu 

Jean Monnet č. 600587-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE: Klinické vzdelávanie vo 

vybraných oblastiach vnútorného trhu Európskej únie. 

Vnútorný trh Európskej únie predstavuje jednu z najdôležitejších politík Únie a  prístup 

naň je možné považovať za  najväčší stimulant pre integráciu. V predkladanej publikácii autori 

skúmajú koreláciu práva hospodárskej súťaže s právom verejného obstarávania 

Oblasť verejného obstarávania nadobudla na význame najmä v súvislosti s prijatím 

štvrtej generácie smerníc o verejnom obstarávaní,1 ktoré podstatným spôsobom zmenili 

spôsob obstarávania, a to nielen pokiaľ ide o formu (zaviedla sa povinná elektronizácia) ale i s 

ohľadom na ciele, ktoré sa obstarávaním majú dosiahnuť popri „tradičnom“ otváraní trhu 

verejných zákaziek pre hospodársku súťaž (inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a 

zabezpečenie čo najefektívnejšieho využitia verejných finančných prostriedkov). 

V jednotlivých kapitolách autori skúmajú význam hospodárskej súťaže vo verejnom 

obstarávaní, dopady horizontálnych dohôd medzi podnikmi na verejné obstarávanie i na 

podniky samotné, následky nesprávne realizovaných verejných obstarávaní, zvýhodňovanie 

súťažiteľov v dôsledku nedovolene poskytnutej štátnej pomoci, či následky nie úspešného 

podnikania. 

Autori zároveň vyjadrujú poďakovanie kolegom z Ústavu európskeho práva 

Právnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorí ich pri práci podporovali podnetnými 

diskusiami i konštruktívnou kritikou.  

 
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií, Ú. v. L 094, 
28.3.2014, s. 1 (ďalej len „Smernica o koncesiách“), Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. 
februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, Ú. v. L 094, 28.3.2014, s. 65 (ďalej len 
„Smernica o verejnom obstarávaní“) a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ EÚ z 26. februára 
2014 o verejnom obstarávaní v odvetviach hodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb 
a o zrušení smernice 2004/17/ES, Ú. v. L 094, 28.3.2014, s. 243 (ďalej len „Smernica o službách vo verejnom 
záujme“). 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

 

EÚ Európska únia 

MSP Malé a stredné podniky 

OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  

(z ang. Organisation or Economic Co-operation and Development) 

SD EÚ Súdny dvor Európskej únie 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

ZEÚ Zmluva o Európskej únii 

ZFEÚ  Zmluva o fungovaní Európskej únie 

ZOHS Zákon č. 187/2021 o ochrane hospodárskej súťaže 

ZVO Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

ObZ Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

ZKR Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 

LSC Kráľovský dekrét 1/2010, z 2. júla, ktorým sa prijíma zákon o kapitálových 

spoločnostiach v Španielskom kráľovstve (La Ley de Sociedades de Capital) 

GmbHG Zákon z 20. apríla 1892 o spoločnostiach s ručením obmedzeným v Nemeckej 

spolkovej republike (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung) 
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ÚVOD 

 

Európska únia vytvára vnútorný trh (článok 3:3 ZEÚ), ktorý zahŕňa priestor bez 

vnútorných hraníc, v ktorom je garantovaný voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu 

(článok 29:2 ZFEÚ). V tomto kontexte pravidlá verejného obstarávania predstavujú právnu 

nadstavbu pravidiel pre voľný pohyb tovarov a služieb. Pravidlá hospodárskej súťaže 

a podnikania  potom regulujú správanie súťažiteľov na vnútornom trhu.  

Verejné obstarávanie a hospodárska súťaž v rámci vnútorného trhu predstavujú dva 

významné (a zároveň samostatné) regulačné systémy vnútorného trhu. Ich korelácii je 

venovaná prvá kapitola. Výskum je zameraný najmä na tie oblasti, kde dochádza k ich stretu, 

t. j. na ponukovej i dopytovej strane trhu verejného obstarávania. Poukazuje na nerovnakú 

pozornosť, ktorá sa doposiaľ venovala uplatneniu súťažného princípu na trhu verejného 

obstarávania. Kým ponukovú stránku trhu verejného obstarávania možno považovať za 

relatívne prepracovanejšiu z hľadiska uplatnenia súťažných princípov, dopytová stránka trhu 

verejného obstarávania sa stala predmetom záujmu až v poslednom období v súvislosti 

s celkovou modernizáciou verejného obstarávania, ktorej jadrom je jeho centralizácia a 

profesionalizácia. Autorka skúma popri benefitoch modernizácie aj súťažné riziká spojené 

s agregáciou dopytu. V súvislosti s prevenciou a postihom možných rizík pozitívne hodnotí 

význam rozhodovacej praxe Súdneho dvora EÚ (judikát vo veci Easy Pay2) a s tým súvisiacu 

možnosť aplikácie súťažných pravidiel aj na verejných obstarávateľov. V závere prináša 

konkrétne návrhy na posilnenie súťažného princípu na oboch stranách trhu. 

Druhá kapitola sa zameriava náhradu škody. Ide o tému, ktorá je vždy aktuálna. 

Osobitne v prípade, ak ide o vzťahy, kde škodlivé konanie môže spôsobiť veľké finančné 

straty. Verejné obstarávanie je oblasťou, kde sa v jednotlivých krajinách i celej Únii ročne  

investuje do obstarávania verejných nákupov tovarov, služieb a stavebných prác v priemere 

až 14% HDP tej-ktorej krajiny. Škodlivé konanie preto môže mať mimoriadne negatívne 

dopady na verejné financie, deformáciu hospodárskej súťaže i na samotné hospodárske 

 
2 Rozsudok Súdneho dvora z 22. októbra 2015 vo veci Easy Pay AD, Finance Engineering AD v Ministerski savet 
na Republika Bălgarija, Nacionalen osiguritelen institut, C-185/14, ECLI:EU:C:2015:716 
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subjekty. Únia prostredníctvom Revíznej smernice3 vytvára právny rámec, ktorý by mal 

zabezpečiť účinnú ochranu práv uchádzačov vo verejnom obstarávaní, a to vrátane garancie 

možnosti domáhať sa náhrady škody. Predmetom výskumu v tejto kapitole preto je, či tento 

právny rámec je dostatočný a ako sa ho  darí presadzovať Slovenskej republike. 

Dopĺňanie medzier v európskej právnej úprave zodpovednosti za škodu spôsobenú 

porušením práva hospodárskej súťaže judikatúrou Súdneho dvora EÚ v konfrontácii so 

slovenským  právnym poriadkom je predmetom výskumu v tretej kapitole. Autor v tomto 

kontexte analyzuje najmä otázky uplatňovania princípov ekvivalencie a efektívnosti pri 

uplatňovaní nárokov na náhradu škody v súťažnom práve. 

Podnikateľom – obchodným spoločnostiam je venovaná štvrtá kapitola. Efektívny 

rámec správy a riadenia obchodných spoločností vytvára v Únii priaznivé podnikateľské 

prostredie. Sloboda etablovania a v jej rámci právo spoločností na premiestnenie sídla 

predstavuje základnú slobodu vnútorného trhu garantovanú v článkoch 49 a 54 ZFEÚ. 

Základným cieľom v tejto oblasti je umožniť etablovanie podnikov kdekoľvek v Európskej únii 

a využívať pritom slobodu pohybu osôb, služieb, kapitálu. Subsidiárnym cieľom je 

poskytnutie ochrany personálnemu substrátu spoločností (t. j. spoločníkom, či akcionárom, 

ako aj  ďalším subjektom, ktoré majú v spoločnostiach osobitné postavenie (napr. 

zamestnancom), zvyšovať konkurencieschopnosť podnikov a stimulovať podniky k 

cezhraničnej spolupráci. Hoci právo spoločností na premiestnenie sídla vyplýva priamo 

z primárneho práva, členské štáty k výkonu tohto práva pristupujú opatrne. Ide však o oblasť 

práva, ktorá doposiaľ v jednotlivých  štátoch nie je legislatívne vyriešená homogénnym 

spôsobom. Dôsledkom toho je, že členské štáty v skutočnosti výkon práva spoločností na 

premiestnenie sídla sťažujú rôznymi prekážkami – napríklad absenciou zrozumiteľných 

procedurálnych pravidiel postupu cezhraničného premiestnenia sídla. To v aplikačnej praxi 

častokrát zakladá potrebu absolvovania procesu likvidácie (v domovskom štáte) a 

opätovného založenia podnikateľského subjektu (v druhom štáte). Tým fakticky dochádza 

k popretiu slobody etablovania, keďže štáty takto účinne bránia slobodnému premiestneniu 

sídla bez neprimeraných ťažkostí. Harmonizáciu práva v oblasti premiestňovania sídla 

 
3 Smernica Rady 89/665/EHS z  21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych 
opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác, Ú. 
v. L 395, 30. 12. 1989, s. 33 
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kapitálovej spoločnosti (ako aj jej zlúčenia a splynutia alebo rozdelenia) z jedného členského 

štátu do druhého preto autori považujú za kruciálnu. Únia na tento problém reflektuje 

v podobe Smernice o cezhraničnej premene, zlúčení alebo splynutí a rozdelení4.  V súčasnosti 

plynie transpozičná lehota na jej prenos do vnútroštátnych poriadkov (do 31. 1. 2023).  Status 

quo je taký, že spoločnosti, ktoré chcú premiestniť svoje sídlo do iného členského štátu, sa v 

súčasnej dobe aj naďalej musia opierať o právne predpisy členských štátov, prípadne 

judikatúru Súdneho dvora. Tieto právne predpisy, ak existujú, sú častokrát buď nezlučiteľné 

s právom Únie a judikatúrou Súdneho dvora (napr. Cartesio5, Überseering6), alebo navzájom 

nekorelujú. Keďže podmienky uplatňované vo vybraných členských štátoch voči 

spoločnostiam pri cezhraničnom premiestnení sídla spoločnosti nie sú  konformné s právom 

Únie, cieľom kapitoly č. 4 je in genere poukázať na koreherentné a diferentné znaky procesu 

likvidácie obchodných /kapitálových/ spoločností ako predpokladu na zmenu sídla na 

selektívnej vzorke členských štátov Európskej únie  (Slovenská republika, Nemecká spolková 

republika a Španielske kráľovstvo) inter alia aj z pohľadu čistoty a efektivity podnikateľského 

prostredia na vnútornom trhu Európskej únie.  

Napokon, autori považovali za vhodné aspoň parciálne reflektovať aj na súčasnú 

pandemickú situáciu a jej dopad na podnikateľský sektor. Piata kapitola preto ponúka 

priblíženie procesu  poskytovania štátnej pomoci podnikateľskému sektoru. Tak ako iné 

oblasti práva, aj pravidlá štátnej pomoci boli aktuálne vystavené bezprecedentnej situácii v 

dôsledku pandémie COVID-19, ktorá spôsobila otras pre svetové hospodárstvo a 

hospodárstvo Únie. Pre zmiernenie hospodárskych dôsledkov v EÚ má kľúčový význam 

koordinovaná hospodárska reakcia členských štátov a inštitúcií EÚ. Totiž vzhľadom na 

mimoriadne okolnosti spôsobené vypuknutím nákazy COVID-19, podniky všetkých druhov 

čelia vážnemu nedostatku likvidity.7 V tomto smere v roku 2020 a 2021 smerovala 

bezprecedentná štátna pomoc predovšetkým podnikateľským subjektom. Analýza v tejto 

 
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 
2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia (Ú. v. L 321, 12. 12. 2019, s.1-
44) 
5 Rozsudok Súdneho dvora zo 16. decembra 2008 vo veci Cartesio Oktató és Szolgáltató bt, C-210/06, 
ECLI:EU:C:2008:723. 
6 Rozsudok Súdneho dvora z 5. novembra 2002 vo veci Überseering BV proti Nordic Construction Company 
Baumanagement GmbH (NCC), C-208/00, ECLI:EU:C:2002:632. 
7 Oznámenie Komisie - Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej 
situácii spôsobenej nákazou COVID-19, 2020/C 91 I/01, Ú. v. EÚ C 91I , 20.3.2020, s. 1 – 9, body 1 až 5. 
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kapitole je preto zameraná na podmienky dovolenej a nedovolenej štátnej pomoci, ako 

i aktuálne aplikačné problémy v tejto oblasti. 

 

CIELE PUBLIKÁCIE 

 

Cieľom práce je zistiť, či a do akej miery sa Slovenskej republike darí presadzovať 

pravidlá vnútorného trhu pri výkone podnikateľskej činnosti podnikov a podnikateľov, ako 

i regulovať vertikálne vzťahy medzi štátom a podnikateľmi konformne s právom Únie. 

Špecificky sú výskumu podrobené vybrané otázky práva hospodárskej súťaže, verejného 

obstarávania a slobody etablovania. 

Za účelom formulovania konkrétnych záverov k týmto otázkam autori stanovili 

hypotézu: Súčasná slovenská právna úprava v oblastiach verejného obstarávania, 

hospodárskej súťaže a slobody etablovania dostatočným spôsobom zohľadňuje právne 

ciele vnútorného trhu. 

Napokon cieľom práce je aj otvorenie diskusie na danú tému v slovenskej právnej 

vede. 

 

SÚČASNÝ STAV SKÚMANEJ PROBLEMATIKY 

  

Opomínajúc rôzne strategicko-politicko-ideové dokumenty, východiskový právny 

rámec skúmanej problematiky tvoria Zmluva o fungovaní Európskej únie8 a sekundárne 

právo prijaté na jej vykonanie (napr. Smernica o verejnom obstarávaní,9 Revízna smernica,10 

Smernica o niektorých aspektoch práva obchodných spoločností,11 Nariadenie 

 
8 Zmluva o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie), OJ C 202, 7.6.2016, s.1-388. 
9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení 
smernice 2004/18/ES. 
10 Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov 
a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania 
tovarov a prác. 
11 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektoch 
práva obchodných spoločností (konsolidované znenie). 
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o uplatňovaní článkov 107 a 108 ZFEÚ na určité druhy štátnej pomoci12). Na európske 

právne predpisy nadväzujú tie vnútroštátne, prostredníctvom ktorých dochádza 

k transpozícii úniových pravidiel do Slovenského právneho poriadku. Predmetom analýzy sú 

najmä (nový) zákon o ochrane hospodárskej súťaže13, zákon o verejnom obstarávaní14 

a Obchodný zákonník.15 

Záväzný právny rámec dotvára aplikačná prax. Vnútorný trh je oblasťou, kde 

mimoriadne dôležitú úlohu zohráva Súdny dvor EÚ, ktorý nielen vytvára limity aplikácie toho-

ktorého právneho pravidla, zároveň však interpretuje význam a obsah pojmov, ktoré nie sú 

legálne definované.  Judikatúra Súdneho dvora preto predstavuje významný zdroj poznatkov 

a informácií dôležitých pre autorov tejto publikácie. Dopĺňa ju aplikovateľná judikatúra 

vnútroštátnych súdov a orgánov aplikácie práva. 

Dôležitým informačným zdrojom využitým autormi pri písaní tejto publikácie je aj 

odborná a vedecká spisba iných autorov (napr. A. Sanchez-Graells, Mokrá, Blažo, Petr).   

Napokon, prameňom skúmanej oblasti je aj soft law tvorené v rámci OECD. I keď 

nejde o právne záväzný prameň práva, je možné ho považovať za „univerzálny ideologický 

základ a zdroj príkladov dobrej praxe vo verejnom obstarávaní a v hospodárskej súťaži, ktoré 

jednotlivé právne režimy viac či menej preberajú do svojich úprav“ (Kováčiková, 2020, s. 13).  

 

ŠTRUKTÚRA PRÁCE 

 

Štruktúra práce zodpovedá jej cieľom. Každej zo skúmaných oblastí je venovaná 

samostatná kapitola. V prvej kapitole je spracovaná oblasť vzťahu súťažného práva k právu 

verejného obstarávania. Výskum je zameraný najmä na ponukovú a dopytovú stranu trhu 

verejných zákaziek. Druhá kapitola sa sústredí na uplatňovanie nárokov na náhradu škody 

spôsobenej verejným obstarávateľom v predkontraktačnej fáze verejného obstarávania. 

Tretia kapitola je zameraná na konformnosť uplatňovania princípov ekvivalencie 

 
12 Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci. 
13 Zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane  hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
14 Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
15 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
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a efektívnosti v procese uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením 

pravidiel súťažného práva.   Uplatňovanie slobody etablovania v kontexte prekážok mobility 

kapitálových spoločností a analýza procesu likvidácie spoločnosti v slovenskom, nemeckom 

a španielskom právnom poriadku je  predmetom výskumu v štvrtej kapitole. Piata kapitola 

reflektuje na dopad pandémie COVID-19 na podnikateľov. Predmetom výskumu je 

poskytovanie štátnej pomoci podnikom a problémy aplikačnej praxe. 

Autori svoje čiastkové zistenia zosumarizujú v zhrnutiach jednotlivých kapitol 

a napokon v závere syntetickým spôsobom vyhodnotia výsledky jednotlivých zistení 

v kontexte nastavených hypotéz. 

 

METODOLÓGIA  

 

Autori pri spracovaní práce využívali štandardné vedecké metódy, a to najmä 

doktrinálnu analýzu, komparáciu, dedukciu a syntézu.  

Analýza vykonaná v tejto publikácii sa opiera najmä o právne texty aktov Európskej 

únie, zákony Slovenskej republiky, judikatúru Súdneho dvora EÚ a vnútroštátnych súdov ako 

i o vyššie popísanú  súčasnú vedeckú a odbornú literatúru. Analyzované právne predpisy 

autori komparujú a synteticky vyhodnocujú ich obsah s ohľadom na celkové vecné zameranie 

publikácie.  

Zo systematického hľadiska je práca štruktúrovaná od analýzy všeobecného 

k osobitnému. Štruktúra práce reflektuje na jej výskumné ciele. Závery analýzy  skúmanej 

problematiky autori sústredili do záverečnej časti tejto kapitoly. 

 

Analýza reflektuje právny stav platný k 31. augustu 2021. 
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1. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ  

(Katarína Kalesná) 

 

1. ÚVOD 

 

Verejné obstarávanie a hospodárska súťaž predstavujú významné regulačné systémy 

vnútorného trhu, Význam hospodárskej súťaže na vnútornom trhu je dôsledkom jej 

všeobecných ekonomických funkcií vo vzťahu k organizácii každého trhového priestoru, 

keďže súťaž sa považuje za jeho najdôležitejší samoregulačný mechanizmus; mechanizmus, 

bez ktorého kolabuje trh. Z toho vyplýva potreba ochrany hospodárskej súťaže, ktorá na 

vnútornom trhu plní navyše  aj významné integračné úlohy ako garancia jeho fungovania a 

realizácie trhových slobôd – voľného pohybu tovaru, osôb, služieb a kapitálu.16 

Verejné obstarávanie možno považovať za umelý regulačný systém „vytvorený 

s cieľom simulovať konkurenčné tlaky v situácii, keď tovary, práce a služby nakupuje verejný 

sektor.“17 Ide pritom o významný trh, keďže podľa údajov OECD výdavky na verejné zákazky 

reprezentujú 10-15 % HDP. Základnou funkciou verejného obstarávania je vybrať spomedzi 

existujúcich ponúk tú, ktorá je ekonomicky najvýhodnejšia z hľadiska pomeru kvalita – cena. 

Je nepochybné, že túto základnú funkciu verejného obstarávania možno naplniť len 

v súťažnom prostredí, preto „verejné obstarávanie bude otvorené pre hospodársku súťaž.“18 

Práve „konkurenčný tlak zabezpečuje efektívnosť využívania verejných prostriedkov.“19 

Žiada sa dodať, že vo verejnom obstarávaní je potrebné chrániť súťaž ako inštitúciu; 

to znamená, že neexistuje rozdiel medzi (všeobecnou) súťažou medzi nezávislými operátormi 

 
16 KALESNÁ, K., HRUŠKOVIĆ, I., ĎURIŠ, M. (2011). Európske právo, UK v Bratislave, Právnická fakulta, 
Bratislava, s. 246. ISBN: 978-80-7160-326-9 
17 ZEMANOVIČOVÁ, D., SEMANČÍKOVÁ, L. ŠRAMELOVÁ, S., ŠUFLIARSKY, J., DEMČÁK, P. (2010). Kartelové 
dohody vo verejnom obstarávaní, Protimonopolný úrad SR, s. 4.  
18 Smernica 2014/24 o verejnom obstarávaní, preambula, bod č. 1. 
19 Dielo cit. v pozn. č. 17, s. 4. 
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na vnútornom trhu a (špecifickejšou) súťažou v procesoch vedúcich k získaniu verejnej 

zákazky.20 

       Je teda zrejmé, že verejné obstarávanie a hospodárska súťaž pôsobia na vnútornom 

trhu vo vzájomnej interakcii, pričom k stretu dochádza jednak v procesoch, kde hospodárske 

subjekty súťažia o získanie verejnej zákazky ponukou čo najvýhodnejších podmienok a 

jednak na druhej strane trhu, kde sami verejní obstarávatelia môžu excesívnou kúpnou silou 

deformovať podmienky súťaže.21 

      Obmedzenie konkurenčného tlaku je vo všeobecnosti pre ekonomiku škodlivé. 

V podmienkach verejného obstarávania k jeho negatívnym dôsledkom patrí umelý rast cien, 

neefektívne využívanie verejných prostriedkov a celkový nepriaznivý dopad na podnikateľské 

prostredie.22 

      Vzhľadom na tieto nežiadúce dopady je dôležité podriadiť procesy verejného 

obstarávania kontrole, ktorú vykonáva aj sám trh, ale najmä špecializované inštitúcie. 

Z tohoto hľadiska podlieha proces verejného obstarávania kontrole Úradu pre verejné 

obstarávanie, protisúťažné konanie vo verejnom obstarávaní Protimonopolnému úradu SR a 

prípady korupcie posudzujú orgány činné v trestnom konaní.23 

 

2.  OCHRANA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE NA PONUKOVEJ STRANE TRHU 

 

1.1 FAKTORY KOLUZÍVNEHO SPRÁVANIA NA TRHOCH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA. PREVENCIA 

A FORMY KARTELOVÝCH DOHÔD VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ. 

      

 
20 K tomu porov. Opinion of AG Campos Sanchez-Bordona zo dňa 22.novembra 2017, vec C-531/16. Podľa neho 
„v oblasti tendrových konaní nie je natoľko cieľom chrániť (všeobecnú) súťaž medzi nezávislými operátormi na 
vnútornom trhu ako chrániť (špecifickejšiu) súťaž, ktorá musí pôsobiť v procesoch na získanie verejnej zákazky.“ 
(In: KALESNÁ, K. Independence of Bids in Public Procurement, Bratislava Law Review, 2/2019, s. 69-75.) 
21 SÁNCHEZ GRAELLS, A. (2015). Competition Law and Public Procurement. [online: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2643763]  
22 Dielo cit. v pozn. č. 17, s. 5 
23 Tamže, s. 4. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2643763
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Ochrana hospodárskej súťaže na ponukovej strane trhu patrí v súčasnosti už ku klasickým 

doménam súťažného práva. Pozornosť sa jej venuje v judikatúre, či rozhodnutiach súťažných 

orgánov, ale aj v právnych reguláciách,24 ktoré v čoraz väčšej miere postihujú protisúťažné 

správanie prísnymi sankciami. 

Riziká pre zachovanie súťažného prostredia vo verejnom obstarávaní môžu prameniť 

z rôznych faktorov; ide najmä o uplatnenie nesúťažných metód, neexistenciu pravidiel pre 

subdodávky, možnosť uzatvárať rôzne dodatky k zmluvám, ale najčastejšie o koluzívne 

správanie.25 „Kolúzia vo verejnom obstarávaní je dohoda medzi uchádzačmi v tendri, na základe 

ktorej je vopred dohodnutý víťaz.“26 Tým sa v podstate marí zmysel verejného obstarávania, 

v ktorom má súťaž viesť k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Únik z konkurenčného 

tlaku pre hospodárske subjekty zúčastnené v tendri znamená „možnosť dodávať za vyššie 

ceny, vyhnúť sa inováciám a tlaku na kvalitu.“27 Benefity protisúťažného správania pre 

podnikateľov sú však, ako sme už uviedli, „vykúpené“ umelým rastom cien, neefektívnym 

využívaním verejných prostriedkov i všeobecne nepriaznivým vplyvom na podnikateľské 

prostredie. 

Verejné obstarávanie je prostredím veľmi náklonným na koluzívne správanie, a to 

z viacerých dôvodov. Vedie k tomu nielen transparentnosť procesu verejného obstarávania 

umožňujúca jeho verejnú kontrolu, ale aj účasť tých istých hospodárskych subjektov 

v rôznych tendroch, čo im umožňuje alternovať vo víťazných ponukách na základe vzájomnej 

dohody i kontrolovať dodržiavanie zvolenej kartelovej schémy.28 K náchylnosti na koluzívne 

správanie prispieva aj znížená ostražitosť verejných obstarávateľov, ktorí nehospodária 

s vlastnými zdrojmi, a preto môžu byť na prípadné koluzívne správanie menej citliví.29 

Náchylnosť na kolúziu zvyšuje aj vysoká koncentrácia trhu, symetria medzi podnikateľmi, 

stabilné trhové podmienky, či štandardizácia obstarávaných produktov.30 

 
24 Smernica 2014/24 o verejnom obstarávaní, Zákon č.187/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže, zákon č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 
25 Dielo cit. v pozn. č. 17, s. 4. 
26 Tamže. 
27 Tamže. 
28 Tamže. 
29 Tamže. 
30 Tamže, s. 10. 
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      Vzhľadom na uvedené charakteristiky trhov verejného obstarávania, ktoré zvyšujú ich 

náchylnosť na koluzívne správanie, treba venovať osobitnú pozornosť jeho prevencii, a to ako 

dizajnovaním obstarávacieho procesu, tak aj v štádiu vykonania tendra.31 V tejto súvislosti 

treba spomenúť maximalizáciu počtu uchádzačov vo verejnom obstarávaní, presnú definíciu 

cieľa verejného obstarávania, presné vymedzenie kritérií, vyhodnotenie tendra bez možnosti 

zvýhodnenia incumbentov a s poskytnutím možnosti účasti malých a stredných podnikov.32  

K posilneniu generálnej prevencie, či budovaniu súťažnej kultúry vo všeobecnosti 

môže prispieť aj sama právna úprava, napríklad aj vo forme formulácie osobitnej skutkovej 

podstaty kolúzie vo verejnom obstarávaní, prípadne inej obdobnej súťaži (§ 4 ods. 3 písm. f) 

zák. č. 187/2021 Z. Z.).33 

      Kartel o manipulácii ponúk sa považuje za ťažký kartel, čím sa zaraďuje medzi 

najškodlivejšie protisúťažné praktiky.34 Čo do foriem týchto dohôd, ktorých spoločným 

menovateľom je vždy manipulácia obstarávacieho konania s cieľom určenia víťaznej ponuky 

vopred, prichádza do úvahy viacero princípov. Pri rotácii dochádza k striedaniu  víťazov vo 

verejnom obstarávaní podľa vopred dohodnutej schémy. Ďalšou možnosťou je rozdelenie 

trhu, či už na geografickom princípe alebo podľa súťažiteľov či charakteru zákaziek. Princíp 

kompenzácie nahrádza neúspešnému kandidátovi verejného obstarávania víťazstvo v tendri 

prísľubom kompenzácie či už vo forme peňažného plnenia alebo realizácie subdodávok vo 

víťaznej ponuke. Spektrum foriem uzatvára princíp doplnkových ponúk a kontrolovaných 

ponúk, ktoré môžu dopĺňať predchádzajúce princípy.35 V praxi sa na dosiahnutie cieľa 

manipulácie ponúk používajú rôzne modality správania spočívajúce v nepredložení/stiahnutí 

ponúk, podaní krycej ponuky, prípadne ich kombinácie.36 

 

 
31 OECD (2021): Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments Fighting Bid Rigging in Public 
Procurement. OECD/LEGAL/0396. [online: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-
0396], S. 7-9. 
32 KALESNÁ, K. (2020). Fighting Bid Rigging in the Euroean Union. In: Bratislavské právnické fórum 2020: právne 
výzvy pre novú Európsku komisiu-Bratislava: Právnická fakulta UK, s. 23-30. ISBN 978-80-7160-573-7. [online:  
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/2020-12-30_Bratislava_Legal_Forum2020.pdf] 
33 KALESNÁ, K. (2015). Tendrové kartely a ich špecifiká. In: POVAŽANOVÁ, K. (ed.) Aktuálne otázky súťažného 
práva v Európskej únii a na Slovensku. Bratislava: UK, Právnická fakulta, s. 23-31. ISBN 978-80-7160-408-2 
34 Dielo cit. v pozn. č. 17, s. 5. 
35 RAUS, D., ORŠULOVÁ, A. (2009). Kartelové dohody. 1. vyd. Praha, C. H. Beck, s. 355. ISBN: 978-80-7400-016-
4, s. 122-123. 
36 Dielo cit. v pozn. č. 17, s. 9. 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0396
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0396
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/2020-12-30_Bratislava_Legal_Forum2020.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Zborniky/2020-12-30_Bratislava_Legal_Forum2020.pdf
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1.2 HOSPODÁRSKE SUBJEKTY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ. 

 

2.2.1 Pojem podnik 

 

Z hľadiska účasti subjektov vo verejnom obstarávaní a s tým súvisiacou ochranou 

súťažného prostredia za optimálne možno považovať konzistentné chápanie pojmu podnik 

v oboch oblastiach regulácie vnútorného trhu.37 

Ako je všeobecne známe, európske súťažné právo nedisponuje legálnou definíciou 

pojmu podnik, hoci podnik je adresátom základných súťažných pravidiel v čl. 101 a 102 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej „ZFEÚ“). Judikatúra Súdneho dvora EÚ (napr. 

Shell,38 Enichem39) však vytvorila širokú definíciu pojmu podnik ako súboru osobných, 

vecných a imateriálnych faktorov, s ktorými subjekt sleduje určitý hospodársky účel. Právna 

forma ani konkrétne zameranie hospodárskej činnosti nie sú na vymedzenie tohoto pojmu 

relevantné (Höfner40). Kriteriálna z hľadiska jeho pojmového vymedzenia je jeho činnosť, nie 

povaha samotnej entity.41 Táto široká definícia pojmu podnik je nepochybne motivovaná 

ambíciou dosiahnuť široký záber aplikácie súťažných pravidiel EÚ. Pojem podnik sa tak 

aplikuje na podniky vo verejnej i súkromnej sfére, na samostatné podniky, spoločnosti, ale aj 

na celé hospodárske jednotky, zahŕňajúce najčastejšie  materské a dcérske spoločnosti, ktoré 

pôsobia na trhu ako jediný hospodársky subjekt, hoci sú právne samostatné.42 To znamená, 

že pojem ekonomická jednotka nie je v EÚ nevyhnutne viazaný na samostatné fyzické alebo 

právnické osoby.43 Judikatúra Súdneho dvora EÚ tak vytvorila funkčný a neformálny prístup 

 
37 KALESNÁ, K. (2019). Kto sa môže zúčastniť verejného obstarávania? In: Právny obzor, -Roč. 102/2019, č. 3, s. 
224-233. ISSN: 0032-6984 
38 Rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. marca 1992 vo veci Shell International Chemical Company Ltd proti 
Komisii Európskych spoločenstiev, T-11/89, ECLI:EU:T:1992:33 
39 Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 17. decembra 1991 vo veci Enichem Anic SpA proti Komisii Európskych 
spoločenstiev, T-6/89, ECLI:EU:T:1991:74. 
40 Rozsudok Súdneho dvora z 23. apríla 1991 vo veci Klaus Hőffner a Fritz Elser v Macroton, GmbH, C 41/90, 
ECLI:EU:C:1991:161. 
41 KARAS, V., KRÁLIK, A. (2004). Európske právo. Iura Edition, 1. vydanie, Bratislava, s. 436. ISBN 80-8078-001-
3, s. 337. 
42 KALESNÁ, K. (2017). Je podnik (stále) legislatívnou výzvou? In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis 
Comenianae. - Roč. 36, č. 2 (2017), s. 122-133. ISSN: 1336-6912, s. 337. 
43 BLAŽO, O. (2014). Twenty Years of Harmonisation and Still Divergent. In Yearbook of Antitrust and 
Regulatory Studies. Vol. 2014, 7(9), Centre for Anitrust and Regulatory Studies, University of Warsaw, Faculty 
of Management, s.109-123.[online: https://yars.wz.uw.edu.pl/images/yars2014_7_9/109.pdf], s. 115. 

https://yars.wz.uw.edu.pl/images/yars2014_7_9/109.pdf
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k pojmu podnik.44 Pojem entita používaný v súvislosti s pojmovým vymedzením podniku 

zahŕňa fyzické i právnické osoby, rovnako ako štátne orgány a iné verejné entity. Súťažné 

pravidlá zakotvené v ZFEÚ (čl. 101 a 102 ZFEÚ) sa vzťahujú rovnako na súkromné i verejné 

podniky, ktoré vykonávajú priemyselné a obchodné aktivity; neaplikujú sa však na aktivity 

členských štátov.45 

Hoci by sa teda mohlo zdať, že súťažné pravidlá sa budú vzťahovať aj na verejné 

obstarávanie ako určitý druh ekonomickej aktivity, práve v tejto súvislosti sa možno stretnúť 

so špecifickou interpretáciou pojmu podnik, a konkrétnejšie, požiadavky vykonávať 

hospodársku činnosť (FENIN46) 

Z judikatúry vo veci FENIN tak jednoznačne vyplýva záver, že verejné obstarávanie a 

nákupná činnosť verejného obstarávateľa sa nepovažuje za hospodársku činnosť. Kriteriálny 

význam z tohto hľadiska má až následný účel; ak sa nakúpený tovar použije na neekonomickú 

činnosť – napr. na sociálne účely alebo za účelom iného verejného záujmu, nejde o 

hospodársku činnosť, čím sa verejné obstarávanie diskvalifikuje z hľadiska aplikácie 

súťažných predpisov EÚ. 

 

2. 2. 2. Konzorcium ako účastník verejného obstarávania 

 

Konzorcium ako združenie osôb/podnikov za účelom dosiahnutia spoločného cieľa je 

častým účastníkom verejného obstarávania. Možnosť združovania osôb pre účely verejného 

obstarávania pripúšťa európske právo verejného obstarávania47 a v súlade s harmonizačnou 

smernicou aj zákonom o verejnom obstarávaní.48 Okrem tejto horizontálnej formy 

spolupráce hospodárskych subjektov, zákon pripúšťa aj vertikálnu spoluprácu dodávateľov vo 

 
44 SÁNCHEZ GRAELLS, A. (2015). Competition Law and Public Procurement. [online: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2643763], s. 9. 3 
45 SÁNCHEZ GRAELLS, A. tamže, s. 8. 
46 Rozsudok Súdneho dvora z 11. júla 2006 vo veci Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria 
(FENIN) proti Komisii Európskych spoločenstiev, C-205/03, ECLI:EU:C:2006:453 
47 Čl. 19 ods. 2 Smernice 2014/24/EU. 
48 Ustanovenie §2 ods. 5 písm. a) rozumie pod hospodárskym subjektom fyzickú osobu, právnickú osobu alebo 
skupinu takýchto osôb, „ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu“; jednou 
z právnych foriem združenia osôb je aj konzorcium. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2643763
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forme poddodávateľských vzťahov.49 Hoci pripustenie účasti konzorcií vychádza v ústrety 

odporúčanej maximalizácii počtu účastníkov ponukového konania a umožňuje účasť aj 

takých subjektov, ktoré by sa ho zrejme samostatne zúčastniť nemohli, vrátane malých a 

stredných podnikov, prináša so sebou aj určité riziká a vyžaduje starostlivé posúdenie, keďže 

spoločná ponuka vo výberovom konaní môže spájať aj podniky, medzi ktorými by mal 

existovať konkurenčný vzťah vylučujúci vzájomnú spoluprácu. Práve z týchto dôvodov je 

súťažné právo vo vzťahu ku konzorciám skôr zdržanlivé50.  

Vzhľadom na to, že konzorcium môže byť zo súťažného hľadiska problematické, 

viaceré členské štáty EÚ pristúpili k zákazu konzorcií v tých prípadoch, ak by sa mohli  

verejného obstarávania zúčastniť samostatne.51 Práve takáto právna úprava by mohla byť 

inšpiráciou aj pre nášho zákonodarcu.52 

 

2. 2. 3. Poddodávateľské vzťahy 

 

Ako sme už uviedli, zákon o verejnom obstarávaní výslovne pripúšťa aj vertikálnu líniu 

spolupráce vo forme poddodávateľských vzťahov (§ 41 ZVO). Ani táto forma spolupráce nie 

je z pohľadu súťažného práva celkom bez rizík. Podobne ako pri konzorciách sa pozornosť 

súťažného práva koncentruje na prípady, keď by subjekt v subdodávateľskom vzťahu 

s víťazom tendra mohol podať samostatnú ponuku, nehovoriac o prípadoch, v ktorých je 

ponuka subdodávateľského vzťahu vykúpením neúčasti vo verejnom obstarávaní a 

predstavuje súčasť zakázanej kartelovej dohody vo verejnom obstarávaní.53 Zo súťažného 

hľadiska by preto bolo žiadúce ponuky viazané na subdodávateľské vzťahy obmedziť, ak sú 

aktéri spôsobilí podať samostatné ponuky vo verejnom obstarávaní.54 

 

 
49 §2 ods 5 písm e) ZVO. 
50 PETR, M. (2017). Konsorcia ve výběrových řízeních z hlediska soutěžního práva. Antitrust: revue soutěžního 
práva, Roč. 2017 4/2017, s.112-115, s. 112. 
51 Tamže, s. 113. 
52 KALESNÁ, K. (2019). Kto sa môže zúčastniť verejného obstarávania? In: Právny obzor, -Roč. 102/2019, č. 3, s. 
224-233. ISSN: 0032-6984 a literatúra tam citovaná. 
53 KALESNÁ, K. dielo cit. v pozn. č. 33. 
54 PETR, M. dielo cit. v pozn. č. 50, s. 115. 
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2. 2. 4. Viacero podnikov z jednej ekonomickej skupiny 

 

Aj v prípade účasti viacerých podnikov z jednej ekonomickej skupiny vo verejnom 

obstarávaní je markantný rozdielny uhol pohľadu súťažného práva a práva verejného 

obstarávania. Kým súťažné právo, ako sme už uviedli, chápe podnik ako ekonomickú 

jednotku, ktorá môže zahŕňať nielen individuálne podniky, ale aj celé hospodárske skupiny, 

pozostávajúce z viacerých právne samostatných spoločností, ktoré pôsobia na trhu ako 

jediný hospodársky subjekt, právo verejného obstarávania vníma hospodárske subjekty skôr 

ako samostatné fyzické a právnické osoby.55 To znamená, že pripúšťa, aby sa procesu 

verejného obstarávania zúčastnili aj podniky, ktoré sú súčasťou jednej ekonomickej skupiny. 

Ponuky, ktoré pochádzajú od prepojených uchádzačov, môžu byť predložené úplne 

samostatne a nezávisle (Specializuotas transportas56). V konečnom dôsledku tak kritériom 

nie je nezávislosť podnikov, ale nezávislosť ich ponúk. Toto kritérium opäť vychádza 

z prirodzenej potreby verejného obstarávania maximalizovať šírku prezentovaných ponúk a 

vytvoriť tak pre verejného obstarávateľa čo najlepšie podmienky výberu z hľadiska pomeru 

kvality a ceny.57 

 

1.3 SANKCIE 

      

Kolúzia vo verejnom obstarávaní predstavuje osobitný druh kartelovej dohody v tom 

najširšom slova zmysle, t. j. „akýkoľvek zhodný prejav vôle medzi podnikateľmi správať sa a 

postupovať v tendri určitým spôsobom bez ohľadu na formu vyjadrenia, obsah špecifických 

ustanovení, rovnako bez ohľadu na existenciu mechanizmov zabezpečujúcich dodržiavanie 

kartelovej dohody…“58 

 
55 PETR, M. (2018). „Obrácený“ bid rigging – více nabídek z jedné ekonomické jednotky. Antitrust: revue 
soutěžního práva, Roč. 2018, č.  2/2018, s. 38-41., s. 38. 
56 Rozsudok Súdneho dvora zo 17. mája 2018 vo veci Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras a „Ecoservice 
projektai“ UAB, predtým „Specializuotas transportas“ UAB proti „VSA Vilnius“ UAB a i., C-531/16, 
ECLI:EU:C:2018:324. 
57 KALESNÁ, K. (2019). Independence of Bids in Public Procurement. In: Bratislava law review. - Roč. 3, č. 2 
(2019), s. 69-75. ISSN: 2585-7088 a literatúra tam citovaná. 
58 KASENČÁKOVÁ, L. (2016). Hra o tendre alebo kartelové dohody vo verejnom obstarávaní (bid rigging). In: 
Verejné obstarávanie – právo a prax, - Roč. 2016, č. 3/2016. ISSN 1339-5963 
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Ide nepochybne o veľmi závažné porušenie súťažného práva, ktorého dôsledkom je 

nielen škoda spôsobená verejnému obstarávateľovi, ale vzhľadom na použitie verejných 

zdrojov aj celej spoločnosti. Práve z týchto dôvodov je sankcionovanie takéhoto správania vo 

verejnom záujme.59 So zreteľom na tajný charakter týchto kartelových dohôd je ich 

odhaľovanie často veľmi náročné aj pre orgány ochrany hospodárskej súťaže, preto nie je 

prekvapujúce, že mnohé dnes už známe kartelové dohody vo verejnom obstarávaní boli 

odhalené a sankcionované vďaka programu zhovievavosti.60 

Odhalenie bid riggingu však samo osebe nestačí, dôraz je potrebné klásť aj na 

primerané sankcionovanie takéhoto správania. V porovnaní s „identifikáciou a analýzou 

súťažných problémov“61sa vo všeobecnosti „venuje omnoho menšia pozornosť dizajnu 

prostriedkov nápravy týchto problémov.“62 V tejto súvislosti treba však zdôrazniť, že 

„prostriedky nápravy vo veľkej miere podmieňujú efektívnosť vynucovania súťažného práva. 

Vynaloženie podstatnej časti zdrojov na vyšetrovanie a záver, že existuje súťažný problém má 

nízku hodnotu, ak nemožno nájsť vhodný prostriedok nápravy.“63 

Je nepochybné, že pokuty za kolúziu vo verejnom obstarávaní ukladané na základe 

obratu dotknutých aktérov protisúťažného správania podľa kritéria závažnosti a dĺžky 

porušovania (§ 42 ods.3 zák. č.187/2021) musia spĺňať nielen represívnu, ale aj preventívnu 

funkciu. V tomto zmysle je potrebné dosiahnuť, aby „nebolo rentabilné dopustiť sa takéhoto 

porušenia vzhľadom na vzťah náklady-zisk.“64 V záujme posilnenia preventívneho pôsobenia 

pokút  vyznieva zaujímavo aj návrh T. Novákovej neodvodzovať pokuty vo verejnom 

obstarávaní od obratu aktérov protisúťažného správania, ale od hodnoty predmetu verejnej 

zákazky.65 

Sánchez Graells v tejto súvislosti upozorňuje na to, že práve možné sankcie ukladané 

za porušenie práva sú jednou z možností ako čiastočne neutralizovať a vyrovnať podnety na 

koluzívne správanie odvodené zo zvýšenej transparentnosti nastavenia verejného 

 
59 Dielo cit. v pozn. č. 17, s.12 
60 Napr. rozhodnutie PMÚ č. 2007/KH/1/1/109 a rozhodnutie Rady PMÚ č. 2009/KH/R/2/035 
61 NIELS, G., JENKINS, H., KAVANAGH, J. (2011).  Economics for Competition Lawyers. 2. ed., Oxford University 
Press, Oxford, s. 608. ISBN: 978-0-19-958851-0., s. 359. 
62 Tamže. 
63 Tamže, s. 360. 
64 NOVÁKOVÁ, T. (2017). Plní pokuty ukládané  účastníkům kartelové dohody preventivní funkci? In: Antitrust: 
revue soutěžního práva, Roč. 2017, č. 2/2017, s. 51-58, s. 51 
65 Tamže. 
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obstarávania.66 Podľa jeho názoru „vytvorenie špecifických sankcií pre účastníkov bid riggingu 

v nastavení verejného obstarávania zvyšuje náklady účasti v kolúzii a v dôsledku toho môže 

znížiť prevalenciu bid riggingu.“67 Možné ekonomické straty môžu odradiť od koluzívneho 

správania, najmä „v sektoroch, kde verejný kupujúci akumuluje významný objem nákupu.“68 

Popri pokutách, ktoré predstavujú najvýznamnejší sankčný nástroj na postih 

protisúťažného správania, významným prostriedkom boja proti kolúzii je aj vylúčenie jej 

aktérov z procesu verejného obstarávania. Zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej 

súťaže (ďalej „ZOHS“) v § 48 ods. 1 ukladá Protimonopolnému úradu (ďalej „PMÚ“) povinnosť 

uložiť podnikateľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na 3 roky, ak tomuto podnikateľovi 

uložil pokutu za porušenie zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž, ktorá spočívala v koordinácii 

podnikateľov vo verejnom obstarávaní. PMÚ zákaz účasti vo verejnom obstarávaní neuloží 

v prípade zníženia pokuty v rámci programu zhovievavosti podľa § 51 ods. 2 ZOHS, prípadne 

uloží zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na jeden rok, ak došlo k zníženiu pokuty za 

porušenie zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž pri urovnaní podľa § 52 ZOHS. PMÚ môže 

dokonca vo výnimočných prípadoch, ak by uloženie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní 

viedlo k významnému zhoršeniu konkurenčného prostredia upustiť od uloženia tohoto 

zákazu (§ 48 ods 4. ZOHS). 

ZOHS viaže začiatok plynutia lehoty, na ktorú sa vzťahuje zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní na právoplatnosť konečného rozhodnutia úradu, prípadne právoplatnosť 

rozhodnutia súdu. (§ 48 ods. 5 ZOHS). 

Na rozdiel od zákazu účasti vo verejnom obstarávaní ukladaného podľa ZOHS zákon 

o verejnom obstarávaní v § 40 ods. 6 písm. g) umožňuje vylúčiť uchádzača alebo záujemcu 

z aktuálne prebiehajúceho verejného obstarávania, ak uchádzač/záujemca uzavrel v danom 

verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu obmedzujúcu súťaž. 

Uplatnenie tohto inštitútu je však viazané na to, že verejný obstarávateľ dôvod vylúčenia 

uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, existuje dôvodné podozrenie o 

 
66 SÁNCHEZ GRAELLS, A. (2015). Competition Law and Public Procurement. [online: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2643763], s.3. 
67 Tamže. 
68 Tamže, s. 4 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2643763
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kartelovej dohode vybudované na základe dôveryhodných informácií (§ 40 ods. 6 písm. g) 

ZVO).69 

Návrh novely ZVO ďalej posilňuje princíp súťaživosti vo verejnom obstarávaní a 

synergické pôsobenie ZVO a ZOHS v oblasti prevencie a postihu kartelových dohôd vo 

verejnom obstarávaní. Novonavrhovaná právna úprava má verejnému 

obstarávateľovi/obstarávateľovi umožniť uplatniť zákonný dôvod odstúpenia od zmluvy, ak 

sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu na ochranu hospodárskej súťaže preukáže 

zmluvnej strane danej zmluvy porušenie zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž 

podľa ZOHS. Podľa dôvodovej správy môže byť odstúpenie od zmluvy efektívnym 

preventívnym opatrením proti kolúzii vo verejnom obstarávaní, ktoré doplní doterajšie 

následky preukázanej kolúzie, t. j. pokutu a zákaz účasti, ktoré uplatňuje PMÚ. Možnosť 

odstúpenia od zmluvy sa vzťahuje na všetky zákazky podľa ZVO, ak rozhodnutie nadobudlo 

právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy.70 

Sánchez Graells ide vo svojich úvahách o možnom vylúčení hospodárskych subjektov 

z procesov verejného obstarávania ešte ďalej, pričom sa opiera o výklad smernice 2014/24 o 

verejnom obstarávaní, čl. 57 ods. 4 písm. c). Toto ustanovenie umožňuje verejnému 

obstarávateľovi vylúčiť z verejného obstarávania hospodársky subjekt, ktorý „sa dopustil 

závažného odborného pochybenia, v dôsledku ktorého je spochybnená jeho bezúhonnosť“.71  

Podľa jeho názoru by mali byť relevantné z hľadiska verejného obstarávania všetky 

formy protisúťažného správania a „koncept ‘závažného odborného pochybenia’, v dôsledku 

ktorého je spochybnená  bezúhonnosť podniku by sa mal vykladať tak, aby zahŕňal všetky 

praktiky zakázané súťažným právom (nepostihnuté čl. 57(4)d))…“72 

Svoju úvahu uzatvára tým, že „všetky porušenia súťažného práva – v rámci alebo mimo 

prostredia verejného obstarávania – by sa mali kvalifikovať ako závažné odborné pochybenie, 

 
69 Pozri aj KASENČÁKOVÁ, L. dielo cit. v pozn. č. 58 
70 Dôvodová správa k návrhu novely ZVO, bod č. 15. Pozri aj KALESNÁ, K. KALESNÁ, K. (2020). Profesionalizácia 
verejného obstarávania. In: Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte 
práva Európskej únie. Bratislava: Právnická fakulta UK, s. 18-24.( Nezávislosť, zodpovednosť a ochrana 
verejného záujmu pri trhovej regulácii a verejnom obstarávaní: vedecká konferencia. Bratislava, 25.11.2020). 
ISBN: 978-80-7160-572-0 [online: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Ustavy/UEP/Granty/ZEFEKTIVNENIE_PRAVNEJ_UPRAV
Y_VEREJNEHO_OBSTARAVANIA.pdf ] 
71 Čl. 57 ods. 4 písm. c) smernice 2014/24 o verejnom obstarávaní. 
72 SÁNCHEZ GRAELLS, dielo cit. v pozn. č. 66, s.7. 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Ustavy/UEP/Granty/ZEFEKTIVNENIE_PRAVNEJ_UPRAVY_VEREJNEHO_OBSTARAVANIA.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Ustavy/UEP/Granty/ZEFEKTIVNENIE_PRAVNEJ_UPRAVY_VEREJNEHO_OBSTARAVANIA.pdf
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ktoré spochybňuje bezúhonnosť podniku a mali by v dôsledku toho napĺňať buď ods. c) alebo d) 

čl. 57 ods.4 smernice 2014/24.“73 

Inými slovami, „prísnejší a jednotný systém suspenzie a vylúčenia porušiteľov súťažného 

práva by prispel k posilneniu a pro-súťažnej orientácii systému verejného obstarávania a 

k obmedzeniu porušení súťažného práva súkromnými subjektami.“74 Sánchez Graells 

argumentuje tým, že bod 101 Preambuly k smernici 2014/24 uvádza, že „verejní obstarávatelia 

by ďalej mali mať možnosť vylúčiť hospodárske subjekty z dôvodu závažného odborného 

pochybenia ako je porušenie pravidiel hospodárskej súťaže…“75; takýto hospodársky subjekt sa 

podľa preambuly stáva nevhodným na to, aby sa mu zadala verejná zákazka.76 Z týchto 

dôvodov odporúča, aby „všetky členské štáty zaviedli výslovné pravidlá vylúčenia 

potenciálnych uchádzačov o verejné zákazky na základe porušenia súťažného práva, či už 

v prípadoch aktuálneho bid riggingu …alebo  všeobecnejšie v prípadoch závažného odborného 

pochybenia…;77 v opačnom prípade budú členské štáty samotné „obmedzovať plnú 

efektívnosť súťažného princípu.“78 

 

3.  OCHRANA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE NA DOPYTOVEJ STRANE TRHU 

 

Pozornosť, ktorá sa doposiaľ venovala a venuje, či už v teoretickej alebo praktickej 

rovine, uplatneniu súťažného princípu na ponukovej strane trhu nie je, žiaľ, súmerateľná 

s pozornosťou, ktorá sa v týchto súvislostiach venuje dopytovej strane trhu. Nepochybne je 

to aj dôsledok vývoja rozhodovacej praxe Súdneho dvora EÚ, ktorý prispel k vylúčeniu 

priamej aplikovateľnosti súťažných ustanovení ZFEÚ na verejné obstarávanie. Ide 

predovšetkým o kontroverzný rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci FENIN, kde Súdny dvor 

doslova konštatoval, že „nie je dôvod oddeliť aktivitu nákupu tovaru od jeho následného 

použitia za účelom určenia povahy tejto nákupnej aktivity…povaha nákupnej aktivity sa musí 

určiť podľa toho, či následné využitie nakúpeného tovaru vyúsťuje do ekonomickej aktivity.“ Hoci 

 
73 Tamže, s. 7. 
74 Tamže, s. 6. 
75 Tamže, s. 6 
76 Bod 101 preambuly k smernici 2014/24.  
77 SÁNCHEZ GRAELLS, A. dielo cit. v pozn. č. 66, s. 7 
78 Tamže. 
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Súdny dvor dokonca považoval takéto oddelenie za nesprávne79, takýto záver sa považuje za 

nedostatočne odôvodnený najmä z ekonomického hľadiska, pretože neodôvodnene zužuje 

výklad pojmu hospodárska činnosť, ktorý je kriteriálny na vymedzenie pojmu „podnik“ ako 

adresáta súťažných ustanovení ZFEÚ. Z pohľadu ekonomickej teórie je totiž známe, že 

„nákupné aktivity môžu generovať negatívne súťažné efekty.“80 

Súťažné pravidlá majú pritom za úlohu nielen chrániť spotrebiteľa, ale aj chrániť 

samotnú súťaž ako inštitúciu. Preto však upozorňuje na to, že aj orgány verejnej moci „môžu 

obmedzovať súťažnú štruktúru trhu poškodením súťaže ako inštitúcie. Treba vskutku pripustiť 

paradox, že aj administratívne akty prijímané vo verejnom záujme a vykonávané v súlade 

s legislatívnym rámcom môžu svojím ‘účinkom’ negatívne ovplyvniť súťaž.“81Medzi týmto 

negatívnymi súťažnými následkami uvádza najmä zneužitie verejnej kúpnej sily, nekalé 

obchodné praktiky, kombinované s dominantným postavením verejného kupujúceho a 

excesívnu koncentráciu verejnej kúpnej sily.82  

Asymetria medzi hospodárskymi subjektmi pôsobiacimi na ponukovej strane trhu, 

ktoré môžu negatívne ovplyvniť súťaž, a preto podliehajú súťažným pravidlám, a verejným 

sektorom vylúčeným z dopadu súťažných pravidiel pre neekonomický charakter činnosti i 

keď so zrejmými súťažnými dopadmi, je teda očividná. Otázka príčin tohoto stavu je o to 

naliehavejšia, že trh verejného obstarávania pokrýva podľa údajov OECD zhruba 14 % HDP.83 

 

3.1 SÚŤAŽNÉ RIZIKÁ NA DOPYTOVEJ STRANE TRHU 

 

Možné súťažné riziká na dopytovej strane trhu pekne ilustruje aj skutkový stav 

rozhodnutia Súdneho dvora vo veci FENIN, z ktorého je celkom zrejmé, že kúpna sila môže 

mať tiež negatívny vplyv na súťaž. V tomto prípade FENIN namietal, že SNHS (Španielsky 

 
79 Tamže. 
80 SÁNCHEZ GRAELLS, A. (2015). Competition Law and Public Procurement. [online: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2643763], s. 10-11. 
81 PRIETO, S. (2020). EEA/EU Public Procurement: Administrative Acts in breach of competition law by 
contracting authorities. What can FENIN still teach us? [online: 
https://sonsolesprieto.wordpress.com/2020/11/11/eea-eu-public-procurement-administrative-acts-in-breach-
of-competition-rules-by-contracting-authorities-what-can-fenin-still-teach-us/], s. 1.  
82 Tamže. 
83 Tamže, s. 2. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2643763
https://sonsolesprieto.wordpress.com/2020/11/11/eea-eu-public-procurement-administrative-acts-in-breach-of-competition-rules-by-contracting-authorities-what-can-fenin-still-teach-us/
https://sonsolesprieto.wordpress.com/2020/11/11/eea-eu-public-procurement-administrative-acts-in-breach-of-competition-rules-by-contracting-authorities-what-can-fenin-still-teach-us/
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systém národného zdravotníctva) zneužil svoje dominantné postavenie, pretože prax 

oneskorených platieb za zdravotnícke vybavenie stavala týchto dodávateľov do súťažnej 

nevýhody v porovnaní s inými dodávateľmi SNHS o to viac, že FENIN bol v stave ekonomickej 

závislosti vzhľadom na to, že 80 % jeho obratu pochádzalo z jeho dodávok pre SNHS 

(pozostávajúceho z 26 verejných subjektov) a nemal k dispozícii inú možnú nákupnú 

alternatívu.84 Ekonomická závislosť v kombinácii s kúpnou silou môže poškodiť súťažnú 

štruktúru trhu.85 Prieto preto kladie legitímnu otázku, „či verejný záujem vyváži negatívny 

dopad na súťaž…“86 

Agregácia kúpnej sily môže vyústiť aj do formy monopsonu či vyjednávacej sily. O 

monopson ide, ak „podiel nákupu na vrchnom trhu (input) je dostatočne vysoký na to, aby 

spôsobil pokles trhovej ceny v dôsledku zníženého nákupu a jej vzostup v dôsledku zvýšeného 

nákupu.“87 Naproti tomu vyjednávacia sila „určuje rozsah, v ktorom kupujúci môže odčerpať 

prebytok od dodávateľa.“88 Obe formy majú za následok nižšie ceny, ktoré sú pri monopsone 

dôsledkom zníženia objemu nákupu a pri vyjednávacej sile jeho hrozbou.89 OECD upozorňuje 

na to, že kým monopson stláča ceny pod súťažnú úroveň, uplatnenie vyjednávacej sily môže 

vyrovnať trhovú silu predávajúceho a tým stlačiť ceny na súťažnú úroveň.90 Z ekonomického 

hľadiska sú podľa OECD účinky monopsonu negatívne so zreteľom na „stratu výkonnosti na 

trhu vstupu (input), ktorá je škodlivá nielen pre dodávateľov na trhu vstupu, ale aj pre 

spotrebiteľov na dolnom trhu.“91 Strata výkonnosti môže viesť k poklesu inovácií92, ba čo viac, 

koncentrácia vyjednávacej sily môže spôsobiť aj odchod malých a stredných podnikov z trhu, 

prípadne zabrániť ich vstupu na trhy verejného obstarávania.93 Monopsonizácia na trhoch 

verejného obstarávania hrozí podľa Sáncheza Graellsa  a Herreru Anchustegui tam, kde má 

 
84 Spracované podľa Prieto, S., dielo cit. v pozn. č. 81, s. 2-3. 
85 Tamže, s. 3. 
86 Tamže. 
87 OECD. (2009). Policy Roundtables: Monopsony and Buyer Power 2008. (DAF/COMP (2008) 38. [online: 
https://www.oecd.org/daf/competition/44445750.pdf] 
88 Tamže. 
89 Tamže. 
90 Tamže. 
91 Tamže. 
92 SANCHEZ GRAELLS,A., HERRERA ANCHUSTEGUI, I. (2014). Impact of Public procurement Aggregation on 
Competition: Risks, Rationale and Justification for the Rules in Directive 2014/24. In: University of Leicester 
Schol of Law Research Paper No 14-35. [online: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2534496] 
93 Prieto, S., dielo cit. v pozn. č. 81, s. 4. 

https://www.oecd.org/daf/competition/44445750.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2534496
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štát monopolné alebo kvázimonopolné postavenie na trhu (školstvo, zdravotníctvo, 

dopravné siete apod.)94 

Obmedzenie súťaže ako dôsledok agregácie kúpnej sily nie je vlastné len trhom 

verejného obstarávania. Z hľadiska riešenia súťažných problémov Prieto poukazuje na to, že 

na rozdiel od súťažného práva právo verejného obstarávania nedisponuje dostatkom 

analytických nástrojov a skúseností, rozhodujúcim preto musí zostať súťažné právo.95 

 

3.2 CENTRALIZÁCIA A PROFESIONALIZÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

 

Ustavičný tlak na efektívnosť využívania verejných prostriedkov a profesionalizáciu 

procesov verejného obstarávania vyžadujúcich potrebnú erudíciu vedie na trhoch verejného 

obstarávania k silnému trendu „spájania dopytu zo strany verejných obstarávateľov s cieľom 

dosiahnuť úspory z rozsahu vrátane nižších cien a transakčných nákladov…“96 

Pri centralizovaných metódach verejného obstarávania sú za realizáciu verejného 

obstarávania či už s použitím dynamických nákupných systémov alebo uzavierania 

rámcových dohôd pre ostatných verejných obstarávateľov zodpovedné centrálne 

obstarávateľské organizácie, ktoré fungujú buď ako veľkoobchodníci alebo 

sprostredkovatelia.97 Spoločné obstarávanie môže prebiehať buď vo forme koordinovaného 

obstarávania, prípravy spoločných technických špecifikácií na stavebné práce, dodávky 

tovaru, poskytovanie služieb alebo spoločného uskutočňovania jedného postupu 

obstarávania.98 

Popri ekonomických a administratívnych výhodách centralizovaného verejného 

obstarávania si smernica uvedomuje aj možný dopad na hospodársku súťaž; „spájanie a 

centralizácia obstarávania by sa však mali dôkladne monitorovať, aby sa zamedzilo nadmernej 

koncentrácii kúpnej sily a tajným dohodám a aby sa zachovala transparentnosť a hospodárska 

 
94 Dielo cit. v pozn. č. 92, s. 8. 
95 Dielo cit. v pozn. č. 81, s. 4. 
96 Smernica 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní, recitál, bod č. 59. 
97 Tamže, bod č. 69. 
98 Tamže, bod č. 71. 
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súťaž, ako aj príležitosť na prístup na trh MSP“.99 Na druhej strane, centralizované metódy 

verejného obstarávania môžu podľa smernice „vzhľadom na veľké objemy nákupov… zvyšovať 

hospodársku súťaž…“100 

V súlade so smernicou a jej cieľmi zefektívniť a urýchliť procesy vo verejnom 

obstarávaní101 upravuje aj zákon o verejnom obstarávaní, ktorý smernicu transponuje, formy 

centralizovaného verejného obstarávania.102 

V trende modernizácie a profesionalizácie verejného obstarávania pokračuje aj 

predložená novela ZVO, ktorá je v súčasnosti v legislatívnom procese. Podľa dôvodovej 

správy k § 15 ZVO „centralizácia verejných nákupov predstavuje jednu z foriem profesionalizácie 

verejného obstarávania založenej na produktovej špecializácii nákupcov a zároveň predstavuje 

nástroj hospodárneho a efektívneho verejného nákupu založeného na prirodzených úsporách 

generovaných agregovaním dopytu.“103 Novelou sa navrhuje zriadiť centrálnu obstarávaciu 

organizáciu Úradom vlády, „ktorá bude predstavovať pre vybrané tovary, služby a stavebné 

práce ustanovené nariadením vlády ústredného nákupcu pre verejných obstarávateľov podľa § 7 

ods. 1 písm. a).“104 Návrh novely vníma verejné obstarávanie ako odbornú činnosť 

interdisciplinárneho charakteru a v tejto súvislosti predpokladá aj špecializáciu v závislosti od 

obstarávaných komodít.105 Prehlbuje myšlienku profesionalizácie verejného obstarávania 

zavedením inštitútu odborného garanta na verejné obstarávanie spolu s povinnosťou 

vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborných garantov, či už 

fyzických osôb alebo obchodných spoločností.106 

 

 
99 Tamže, bod č. 59. 
100 Tamže, bod č. 69. 
101 Dôvodová správa k vládnemu návrhu ZVO. 
102 Pozri aj Odporúčanie Komisie EÚ 2017/1805 z 3. októbra 2017 k profesionalizácii verejného obstarávania - 
Budovanie architektúry profesionalizácie verejného obstarávania. 
103 Dôvodová správa k § 15 návrhu novely ZVO. 
104 Dôvodová správa k § 15  návrhu novely ZVO 
105 Tamže, bod 209 
106 Tamže, bod 209. Bližšie pozri KALESNÁ, K. (2020). Profesionalizácia verejného obstarávania. In: 
Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie. Bratislava: 
Právnická fakulta UK, s. 18-24.(Nezávislosť, zodpovednosť a ochrana verejného záujmu pri trhovej regulácii a 
verejnom obstarávaní: vedecká konferencia. Bratislava, 25.11.2020). ISBN: 978-80-7160-572-0 [online: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Ustavy/UEP/Granty/ZEFEKTIVNENIE_PRAVNEJ_UPRAV
Y_VEREJNEHO_OBSTARAVANIA.pdf]. 

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Ustavy/UEP/Granty/ZEFEKTIVNENIE_PRAVNEJ_UPRAVY_VEREJNEHO_OBSTARAVANIA.pdf
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Pracoviska/Ustavy/UEP/Granty/ZEFEKTIVNENIE_PRAVNEJ_UPRAVY_VEREJNEHO_OBSTARAVANIA.pdf
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3.3 EASY PAY 

      

Centralizácia verejného obstarávania budujúca vo veľkej miere na agregovaní dopytu 

oživila debatu o tom, či je správne v zmysle judikátu FENIN vylúčiť obstarávacie aktivity 

z dopadu súťažných pravidiel. Tento judikát, ako sme už uviedli, na základe úzkeho výkladu 

pojmu „hospodárska činnosť“ vylúčil verejných obstarávateľov z pojmu „podnik“ a tým vyňal 

obstarávacie aktivity z dopadu súťažných ustanovení ZFEÚ, ktoré sú adresované podnikom. 

Centralizácia verejného obstarávania ako jadro jeho profesionalizácie prináša však aj riziká 

pre zachovanie súťažného prostredia na trhoch verejného obstarávania. 

Zmenu pohľadu na pojem „podnik“ a tým aj posúdenie obstarávacích aktivít podľa 

súťažných ustanovení zmluvy prináša judikát Súdneho dvora EÚ vo veci Easy Pay.107 Išlo o 

prejudiciálne konanie, v ktorom bulharský Najvyšší správny súd požiadal Súdny dvor EÚ 

najmä o výklad otázky, či udelenie výlučného práva zo strany členského štátu vyplácať 

starobné dôchodky prostredníctvom poštových poukážok národnej pošte, ktorá pôvodne 

mala monopolné postavenie v oblasti poštových služieb, obmedzuje práva alternatívnych 

poštových operátorov a je v rozpore so súťažou. V súvislosti s tým sa Súdny dvor EÚ zaoberal 

aj tým, či udelenie takéhoto výlučného práva predstavuje zakázanú štátnu pomoc alebo či ide 

o službu všeobecného ekonomického záujmu, ktorá je z režimu štátnej pomoci vyňatá.108 

Starobné dôchodky boli v Bulharsku vyplácané na základe Nariadenia o dôchodkoch 

z roku 2000 buď prostredníctvom banky alebo národného poštového operátora „Balgarski 

poshti“, ktorý v tom čase mal dominantné postavenie v oblasti poskytovania univerzálnych 

poštových služieb v Bulharsku na základe bulharského zákona o poštových službách. 

Bulharská pošta bola vo vlastníctve štátu.109 Novelou tohoto zákona (2009) však poštové 

peňažné poukážky vypadli z rámca univerzálnych poštových služieb. Po tejto novele získali 

oprávnenie  poskytovať tieto služby aj alternatívni operátori – Easy Pay a Finance 

Engineering. Prekážkou však bolo práve výhradné právo bulharskej pošty, ktoré podľa 

 
107 Rozsudok Súdneho dvora z 22. októbra 2015 vo veci Easy Pay AD, Finance Engineering AD v Ministerski savet 
na Republika Bălgarija, Nacionalen osiguritelen institut, C-185/14, ECLI:EU:C:2015:716. 
108 Tamže, bod 23-27. 
109 Tamže, bod č. 23. 
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právnej úpravy z roku 2000 zostalo zachované. Podľa názoru alternatívnych operátorov to 

bolo v rozpore s pravidlami súťaže.110 

Na účely zodpovedania predbežnej otázky Súdny dvor EÚ vychádzal z ustálenej 

judikatúry viažucej sa k pojmu „podnik“ ako entity vykonávajúcej hospodársku činnosť bez 

zreteľa na jej právny status  a spôsob, akým je financovaná; hospodársku činnosť vnímal ako 

činnosť spočívajúcu v ponúkaní tovaru alebo služieb na príslušnom trhu.111 Podľa názoru 

Súdneho dvora je pri riešení prípadu potrebné predovšetkým posúdiť, či je penzijný systém 

ako služba sociálneho zabezpečenia neoddeliteľne spojený s formou vyplácania 

dôchodkov:112 Zdôraznil že“…táto aktivita musí svojou povahou, cieľom i pravidlami, ktorým 

podlieha, byť neoddeliteľne viazaná na národný penzijný systém…“113 Najmä vzhľadom na to, 

že výplata dôchodkov bola možná aj prostredníctvom bánk (53%), Súdny dvor EÚ 

nepovažoval „metódu vyplácania starobných dôchodkov za neoddeliteľnú od vlastnej penzijnej 

schémy.“114 Súdny dvor teda uplatnil test, ktorý „spočíva vo funkčnom rozlíšení“115, ktorý ho 

viedol k odlíšeniu metódy výplaty dôchodkov ako ekonomickej činnosti od samotnej 

penzijnej schémy ako sociálnej (neekonomickej) funkcie.116 Na rozdiel od staršej judikatúry 

(FENIN) teda už nestačí sama súvislosť medzi metódou výplaty a penzijným systémom, 

podstatné je, či je táto metóda pre fungovanie systému nevyhnutná.117 

 

3.4 EASY PAY A VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

     

Nový test oddeliteľnosti ekonomických a mimoekonomických aktivít uplatnený 

Súdnym dvorom EÚ vo veci Easy Pay prináša nový pohľad na definíciu „hospodárskej 

činnosti“ ako kriteriálneho znaku podniku. Znamená tak aj prehodnotenie definície 

 
110 Tamže, bod č. 24. 
111 Tamže, bod č. 37. 
112 Tamže, bod č. 39. 
113 Tamže, bod č. 40.  
114 SÁNCHEZ GRAELLS, A., HERRERA ANCHUSTEGUI, I. (2015). Revisiting the concept of undertaking from 
public procurement law perspective – A discussion on Easy Pay. [online: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2695742] 
115 Tamže, s. 7. 
116 Tamže, s. 7. 
117 Tamže, s. 7. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2695742
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„podniku“ a to najmä v porovnaní so staršou judikatúrou (FENIN, Selex,118 Datenbank119). 

Optikou novo uplatňovaného testu oddeliteľnosti bude totiž potrebné aj pri verejnom 

obstarávaní starostlivo diferencovať, čo sa bude považovať za výkon vrchnostenských práv 

štátu, ktoré nepodliehajú súťažnému preskúmaniu a čo bude, naopak, predstavovať výkon 

ekonomickej aktivity  štátu a jeho orgánov, ktorý by mal podliehať preskúmaniu jeho súladu 

so stanovenými súťažnými pravidlami. Pri výkone tejto ekonomickej aktivity totiž štát a jeho 

orgány fungujú ako ktorýkoľvek iný trhový hráč; nemal by teda existovať dôvod na to,  aby 

tieto činnosti boli vyňaté z dopadu súťažných pravidiel. 

V konkrétnom priemete na činnosť verejného obstarávania to znamená, že by sa 

nemala posudzovať nákupná činnosť verejného obstarávateľa ako neoddeliteľne spojená 

s následným využitím nakúpených tovarov a služieb vzhľadom na to, že tieto činnosti budú 

vo väčšine prípadov navzájom oddeliteľné. To predstavuje výrazný posun aj v chápaní 

verejného obstarávateľa ako podniku realizujúceho hospodársku činnosť, a preto 

podliehajúceho súťažným pravidlám. 

Osobitne významný  je tento posun aj pri centralizovanom verejnom obstarávaní, kde 

verejný obstarávateľ, ako sme už uviedli, pôsobí buď ako sprostredkovateľ alebo ako 

veľkoobchodník. Centrálna obstarávacia organizácia vo funkcii sprostredkovateľa zadáva 

zákazky, uzatvára rámcové dohody alebo vykonáva dynamické nákupné systémy pre iných 

verejných obstarávateľov. Ak však centrálna obstarávacia organizácia pôsobí ako 

veľkoobchodník, ktorý nakupuje tovary/služby a následne ich predáva iným verejným 

obstarávateľom, koná celkom nezávisle a bez akýchkoľvek inštrukcií iných obstarávateľov.120 

Takto nakúpené tovary/služby potom predáva za odmenu iným verejným obstarávateľom, 

ktorí potom „nezávisle rozhodujú o použití tovaru v súvislosti s činnosťou, ktorá môže alebo 

nemusí byť ekonomická.“121 

Sánchez Graells a Herrera Anchustegui navyše tohoto zdôrazňujú, že centrálna 

obstarávacia organizácia ako veľkoobchodník môže ponúkať nakúpené tovary a služby aj 

 
118 Rozsudok Súdneho dvora zo 16. júla 2009 vo veci SELEX Sistemi Integrati SpA v Komisia Európskych 
spoločenstiev, C-481/07 P, ECLI:EU:C:2009:461 
119 Rozsudok Súdneho dvora z 12. júla 2012 vo veci Compass-Datenbank GmbH v Republik Österreich, C-138/11, 
ECLI:EU:C:2012:449 
120 Dielo cit. v pozn. č.114, s. 9-10. 
121 Tamže, s. 10. 
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mimo verejného sektora kupujúcim zo súkromného sektora.122 Ekonomickú povahu takejto 

činnosti dokumentujú aj tým, že centrálne obstarávacia organizácia si nielen nezávisle zvolí 

svoj nákupný model, ale môže pritom dosahovať aj zisk.123 To všetko nasvedčuje tomu, že 

„výkon služieb centralizovaného nákupu je sám osebe hospodárskou činnosťou.“124 Treba 

súhlasiť aj s  ich názorom, že neexistuje dôvod, ktorý by opodstatňoval „rezervovať výkon 

týchto služieb centralizovaného nákupu len sprostredkovateľskej centrálnej obstarávacej 

organizácii, osobitne, ak by súkromní dodávatelia služieb mali záujem poskytovať tie isté služby 

za podobnú odmenu.“125 

Centralizované verejné obstarávanie prináša popri nepochybných ekonomických 

benefitoch (úspory z rozsahu, nižšie ceny a transakčné náklady126) aj nezanedbateľné súťažné 

riziká súvisiace s agregovaním dopytu a možnou monopsonizáciou trhu. I. Herrera 

Anchustegui ponúka ako prevenciu súťažných rizík komplex rôznych opatrení. Vytvoreniu 

súťažného prostredia a využitiu potenciálu vnútorného trhu by mohla pomôcť súťaž medzi 

rôznymi národnými centrálnymi obstarávacími organizáciami a možný vznik Európskych 

(sektorálnych) nákupných organizácií.127 

Spomedzi ďalších opatrení odporúča uplatňovať centralizovaný nákup najmä pri 

akvizícii štandardizovaných tovarov s odôvodnením, že ak je dopyt heterogénny, centrálne 

obstarávacie organizácie ťažšie naplnia želania verejných obstarávateľov.128 V tejto súvislosti 

upozorňuje aj na štúdiu OECD, podľa ktorej centralizácia heterogénneho dopytu ruší 

ekonomické a administratívne benefity riadené centralizáciou.129 

Zvýšenej centralizácii sa podľa jeho názoru treba vyhnúť aj v tých oblastiach, kde je 

ponukový trh vysoko koncentrovaný. V takom prípade totiž „súťažné riziko narastá a trh sa 

môže vyvinúť na bilaterálny monopol.“130 

 
122 Tamže, s. 10. 
123 Tamže, s. 10 
124 Tamže, s 11 
125 Tamže, s. 11 
126 Smernica 2014/24, preambula, bod. č. 59. 
127 HERRERA ANCHUSTEGUI, I. (2015). Centralizing Public Procurement and Competitiveness in Directive 
2014/24. [online:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2633445], s. 20.  
128 Tamže, s.21. 
129 Tamže, s. 22. 
130 Dielo cit. v pozn. č. 111, s. 22. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2633445
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Z inštitucionálneho hľadiska by verejný obstarávateľ nemal mať pevnú povinnosť 

získavať tovar len cez centrálnu obstarávaciu organizáciu. Ako príklad uvádza Švédsko, ktoré 

umožňuje verejným obstarávateľom nákup aj z iných zdrojov, ak ponúkaný tovar nevyhovuje 

ich potrebám alebo získajú lepšie podmienky ako ponúka centrálna obstarávacia 

organizácia.131 Za dôležité považuje aj rozhodnutie o tom, či bude národný systém 

centrálnych obstarávacích organizácií špecializovaný napr. vo forme sektorálnych 

centrálnych obstarávacích organizácií alebo či bude naopak integrovaný. Hoci každé riešenie 

má svoje výhody i nevýhody, špecializácia bude z hľadiska hospodárskej súťaže priaznivejšia, 

flexibilnejšia a bude lepšie vyhovovať požiadavkám verejných obstarávateľov.132 Posledné 

odporúčanie sa týka centralizácie rámcových zmlúv, ktoré by sa mali podľa jeho názoru 

uzatvárať, ak je to možné, s viacerými dodávateľmi a to s časovým obmedzením na menej 

ako 3 roky.133 

S väčšinou týchto návrhov a odporúčaní treba podľa nášho názoru súhlasiť 

predovšetkým preto, že na jednej strane smerujú k eliminácii možných súťažných rizík na 

trhoch verejného obstarávania a na druhej strane prinášajú aj podnety na skvalitnenie 

verejného obstarávania prostredníctvom centrálnych obstarávacích organizácií. Z týchto 

dôvodov by sa mohli stať žriedlom inšpirácie aj pre nášho zákonodarcu. Domnievame sa však, 

že niektoré z prezentovaných návrhov (napr. súťaž medzi rôznymi národnými centrálnymi 

obstarávacími organizáciami) treba vnímať v kontexte úsilia rozvinúť európsky trh verejného 

obstarávania a s tým súvisiace cezhraničné verejné obstarávanie. Ide o trend, ktorý má 

nepochybne podporu  Európskej komisie, ktorá v ňom vidí celý rad výhod ústiacich do 

maximálneho využitia potenciálu vnútorného trhu. Sánchez Graells však do určitej miery 

skepticky upozorňuje na to, že zavedenie kolaboratívneho projektu cezhraničného 

obstarávania naráža na celý rad politických ekonomických, právnych a praktických ťažkostí, 

ktoré môžu  zablokovať jeho rozvoj v EÚ.134 V tejto súvislosti považuje za potrebné 

identifikovať najmä nedostatočnú právnu reguláciu a ďalší právny výskum v rámci 

transeurópskeho verejného práva.135 

 
131 Tamže, s. 23-24. 
132 Tamže, s. 24. 
133 Tamže, s. 24. 
134 SÁNCHEZ GRAELLS, A. Collaborative Cross-border Procurement in the EU: Future or Utopia, 2016, no 1, s. 
16. Reprint from Procurement Law Journal. (papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2734123). 
135 Tamže 
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4. ZÁVER 

      

Verejné obstarávanie a hospodárska súťaž predstavujú významné regulačné systémy 

vnútorného trhu. K stretu oboch regulačných systémov dochádza jednak v procesoch, kde 

hospodárske subjekty súťažia o získanie verejnej zákazky, teda na ponukovej strane trhu, 

jednak na dopytovej strane trhu verejného obstarávania, kde súťažné riziká generuje 

predovšetkým agregácia kúpnej sily. Z analýzy právnej úpravy, relevantnej judikatúry a 

odbornej literatúry vyplývajú nasledovné závery: 

Ponuková strana trhu  

Vo verejnom obstarávaní sa realizujú súťažné procesy, ktoré sa líšia od všeobecnej 

súťaže na vnútornom trhu azda len špecifickým rámcom, ktorý vytvára súťaž o verejnú 

zákazku. Z toho vyplýva, že aj na tieto procesy treba aplikovať všeobecné pravidlá 

hospodárskej súťaže. 

Azda najplastickejší je rozdiel medzi právom verejného obstarávania a súťažným 

právom, pokiaľ ide o účasť hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní. Inými slovami, 

ide o rozdielnosť v chápaní pojmu „podnik“. Kým súťažné právo vychádzajúc z relevantnej 

judikatúry chápe pojem „podnik“ nielen v zmysle individuálneho podniku, ale aj celých 

hospodárskych jednotiek pozostávajúcich často zo samostatných právnych subjektov, právo 

verejného obstarávania stotožňuje podnik/hospodársky subjekt skôr s individuálnou fyzickou 

alebo právnickou osobou. Judikatúra Súdneho dvora EÚ potom umožňuje akceptovať vo 

verejnom obstarávaní aj ponuky takých hospodárskych subjektov, ktoré sú ako členovia 

jednej ekonomickej skupiny vzájomne prepojené, ak sú ich ponuky skutočne nezávislé. 

Súťažná optika sa odlišuje od verejného obstarávania aj pokiaľ ide o účasť konzorcií vo 

verejnom obstarávaní. Smernica o verejnom obstarávaní ponecháva v tomto smere priestor 

pre národnú právnu úpravu, čo umožňuje zákaz konzorcií v tých prípadoch, ak by sa ich 

účastníci mohli zúčastniť verejného obstarávania samostatne. Takáto právna úprava by 

viedla k posilneniu súťažného princípu vo verejnom obstarávaní a zároveň by vychádzala 
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v ústrety požiadavke verejného obstarávania na predloženie čo najvyššieho počtu ponúk. 

K tomuto riešeniu sa prikláňa aj odborná literatúra.136 

Súťažne problematická môže byť aj otázka subdodávateľských vzťahov, a to najmä 

v prípadoch, ak by sa hospodárske subjekty zúčastnené na týchto vzťahoch mohli zúčastniť 

verejného obstarávania samostatne. Touto podmienkou by mala byť limitovaná  vertikálna 

forma spolupráce hospodárskych subjektov137. Osobitnú pozornosť poddodávateľským 

vzťahom treba venovať aj preto, že môžu byť formou zakázanej kartelovej dohody. Preto by 

možnosť využitia tejto vertikálnej spolupráce mala byť obmedzená len na tie prípady, keď 

hospodárske subjekty nemôžu vo verejnom obstarávaní podať samostatnú ponuku. 

Problematike protisúťažného správania na ponukovej strane trhu (tendrové kartely) 

sa venovala dosiaľ azda najväčšia pozornosť z oblastí, kde dochádza k stretu hospodárskej 

súťaže a verejného obstarávania. Vzhľadom na význam prostriedkov nápravy pri riešení 

súťažných problémov identifikovaných v tejto oblasti treba však naďalej koncentrovať 

pozornosť na sankčný postih aplikovaný za porušenie súťažného práva. Osobitný význam 

z tohto hľadiska má posilnenie súťažného princípu pri uplatňovaní dôvodov vylúčenia 

z verejného obstarávania, ktoré by sa de lege ferenda mohlo viazať nielen na prípady 

preukázaného protisúťažného správania v rámci verejného obstarávania, ale aj na prípady 

porušenia pravidiel hospodárskej súťaže vo všeobecnosti.138 

 

Dopytová strana trhu 

Súťažné riziká sprevádzajúce agregáciu dopytu narastajú v procesoch centralizácie 

verejného obstarávania, ktoré sa považuje za jadro jeho modernizácie. Z tohoto hľadiska má 

osobitný význam aj profesionalizácia verejného obstarávania a výkon obstarávateľských 

aktivít prostredníctvom odborných garantov verejného obstarávania či centrálnych 

obstarávacích organizácií. Práve v odbornej príprave osôb zodpovedných za kvalitu 

verejného obstarávania by sa mal venovať potrebný priestor aj na získanie potrebnej erudície 

v oblasti súťažného práva a uplatnenia jeho princípov vo verejnom obstarávaní. 

 
136 PETR, M. (2017). Konsorcia ve výběrových řízeních z hlediska soutěžního práva. Antitrust: revue soutěžního 
práva, Roč. 2017 4/2017, s.112-115. 
137 Tamže. 
138 Dielo cit. v pozn. č. 80. 
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Vývoj rozhodovacej praxe Súdneho dvora EÚ, osobitne jeho rozsudok vo veci Easy 

Pay, umožňujú širšie chápanie pojmu „hospodárska činnosť“ ako kriteriálneho znaku 

podniku. V priemete na verejné obstarávanie to znamená, že pod pojem „podnik“, ktorý je 

adresátom súťažných pravidiel ZFEÚ, bude možné subsumovať aj verejných obstarávateľov, 

pretože verejné obstarávanie bude vo väčšine prípadov napĺňať znaky hospodárskej činnosti, 

bez zreteľa na ďalšie využitie obstaraného tovaru/služieb. To je osobitne dôležité z hľadiska 

uplatnenia princípov hospodárskej súťaže na dopytovej strane trhu a ochrany súťažnej 

štruktúry trhu pre rizikami, ktoré vyplývajú z agregácie dopytu. 

Treba privítať aj komplex ďalších opatrení, ktoré v záujme  posilnenia súťažného 

princípu aj na tejto strane trhu odporúča Herrera Anchustegui: 

- súťaž medzi rôznymi národnými centrálnymi obstarávacími organizáciami a možný vznik 

Európskych (sektorálnych) nákupných organizácií; 

- uplatňovanie centralizovaného nákupu preferenčne pri štandardizovaných tovaroch; 

- elimináciu centralizácie verejného obstarávania na vysoko koncentrovaných trhoch; 

- možnosť realizovať nákup v rámci verejného obstarávania aj z iných zdrojov mimo 

centrálnych obstarávacích organizácií; 

- uplatnenie súkromných subjektov v procesoch verejného obstarávania popri centrálnych 

obstarávacích organizáciách; 

- citlivé posúdenie výhod/nevýhod špecializácie/integrácie národného systému 

centrálnych obstarávacích organizácií; 

- časové limitovanie rámcových zmlúv a ich uzatváranie s diverzifikovanými dodávateľmi. 
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2. NÁHRADA ŠKODY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

(Hana Kováčiková) 

 

1. ÚVOD 

 

Oblasť verejného obstarávania patrí medzi hospodársky najvýznamnejšie oblasti 

vnútorného trhu. Zo štatistík Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) vyplýva, že verejní 

obstarávatelia v Európskej únii ročne investujú do nákupu tovarov, služieb a stavebných prác 

až 14 % celkového HDP.139 Pre hospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi je preto kľúčové, 

aby jednotlivé procesy obstarávania prebehli zákonným a správnym procesom. Únia 

modernizovala hmotnoprávne pravidlá pre verejné obstarávanie nadlimitných zákaziek 

a koncesií harmonizačnými smernicami140 z roku 2014. Ich cieľmi sú najmä dosiahnutie 

inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, zabezpečenie čo najefektívnejšieho 

využitia verejných finančných prostriedkov, uľahčenie účasti malých a stredných podnikov 

a inklúzia spoločných spoločenských cieľov do cieľov verejného obstarávania, a to všetko pri 

zachovaní čo najotvorenejšej hospodárskej súťaže.141 Pre členské štáty a ich obstarávajúce 

entity (ďalej len „verejní obstarávatelia“) z týchto smerníc vyplýva povinnosť správne a účinne 

aplikovať úniové pravidlá v procesoch verejných obstarávaní nadlimitných zákaziek, resp. 

zákaziek s nepochybným cezhraničným významom. Tomu koreluje oprávnenie uchádzačov 

o verejné zákazy efektívne a účinne sa domáhať dostupných prostriedkov nápravy v 

prípadoch, ak postup verejných obstarávateľov s týmito pravidlami nie je konformný, a to 

kdekoľvek v Únii. 

Na zabezpečenie práva uchádzačov na účinný prostriedok nápravy, Únia 

prostredníctvom Revíznej smernice142 (článok 1:1) uložila členským štátom povinnosť prijať 

 
139 Zdroj: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en [navštívené dňa 31.7.2021] 
140 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z  26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení 
smernice 2004/18/ES (OJ L94, 28. 3. 2014, s. 65-242); Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ 
z  26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (OJ L94, 28. 3. 2014, s. 1-64) 
141 Pozri napr. bod 2 Preambuly smernice 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní. 
142 Smernica Rady č. 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov 
a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmania v rámci verejného obstarávania tovarov 
a prác (OJ L 395, 30.12.1989, s. 33) 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en
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opatrenia umožňujúce včasne a účinne preskúmať rozhodnutia verejných obstarávateľov, 

u ktorých sa predpokladá porušenie práva Únie v oblasti verejného obstarávania alebo 

vnútroštátne právo, ktorým sa právo Únie transponuje. Vyjadrené právnym názorom 

Súdneho dvora: „cieľmi Revíznej smernice sú ochrana uchádzačov pred arbitrárnymi 

rozhodnutiami verejných obstarávateľov a posilňovanie existujúcich mechanizmov na 

zabezpečenie účinného uplatnenia pravidiel Únie v rámci verejného obstarávania vo fáze, keď 

je porušenie možné ešte napraviť“ (Komisia v Rakúsko143), pričom táto smernica 

„konkretizuje všeobecnú zásadu práva na účinný prostriedok nápravy“ (Vanbreda Risk & 

Benefits144). 

Opatrenia, ktoré majú členské štáty prijať na dosiahnutie cieľov Revíznej smernice, sa 

uplatňujú v rôznych fázach procesu verejného obstarávania a majú rôznu podobu. Aj Súdny 

dvor pripomína (Hochtief II145), že Revízna smernica „neobsahuje ustanovenia osobitne 

upravujúce podmienky, za ktorých možno uplatniť postupy preskúmavania, ale len 

minimálne podmienky, ktoré musia spĺňať postupy preskúmavania zavedené vo 

vnútroštátnych právnych poriadkoch, aby sa zabezpečilo dodržiavanie ustanovení práva Únie 

v oblasti verejného obstarávania.“  Ako potom sumarizuje Komisia vo svojej Správe 

o  účinnosti Revíznej smernice146 z r. 2017, k dôležitým opatreniam patria automatické 

informovanie uchádzačov o dôvode, prečo neuspeli, o režime lehôt na začatie konania 

a o alternatívnych sankciách v prípade, že vyhlásenie zmluvy za neplatnú nie je vhodné. 

Okrem toho opatrenia pred zadaním zákazky zahŕňajú právo na predbežné opatrenia, 

povinnú odkladnú lehotu147 medzi rozhodnutím o zadaní zákazky a uzatvorením zmluvy 

a požiadavku na pozastavenie postupu zadávania zákazky, kým sa odvolanie skúma, s cieľom 

zabrániť zadaniu zákazky.148 Opatrenia po zadaní zákazky majú potom za cieľ vyhlásiť 

 
143 Rozsudok Súdneho dvora z 24. júna 2004 vo veci Komisia Európskych spoločenstiev v Rakúska republika, C-
212/02, ECLI:EU:C:2004:386, bod 20 
144 Uznesenie podpredsedu Súdneho dvora z 23. apríla 2015 vo veci Európska komisia v Vanbreda Risk & 
Benefits, C-35/15, ECLI:EU:C:2015:275, body 27, 28 
145 Rozsudok Súdneho dvora z 29. júla 2019 vo veci Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe v Fővárosi 
Törvényszék, C-620/17, ECLI:EU:C:2019:630, bod 52 
146 Správa Komisie Európskemu Parlamentu a Rade o účinnosti smernice 89/655/EHS a smernice 92/13/EHS 
zmenených smernicou 2007/66/ES, pokiaľ ide o postupy preskúmania v oblasti verejného obstarávania, 
COM(2017) 28 final, str. 2-3.  
147 Účelom odkladnej lehoty je, aby dotknutí uchádzači mohli na súde napadnúť zadanie zákazky predtým, ako 
bude uzatvorená zmluva (Vanbreda Risk & Benefits, bod 37). 
148 Ako v tomto zmysle pripomína Všeobecný súd v rozhodnutí Evropaïki Dynamiki (T-461/08, 
ECLI:EU:T:2011:494), body 120-122 „Úplná právna ochrana uchádzačov pred svojvôľou verejných 
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existujúcu zmluvu za neplatnú a/alebo poskytnúť náhradu dotknutým stranám po podpise 

zmluvy.  

Samotný uchádzač dotknutý nekorektným postupom verejného obstarávateľa vo 

verejnom obstarávaní teda disponuje (podľa článku 2:1 Revíznej smernice) troma typmi 

opatrení: (i) predbežné opatrenie na účely nápravy údajného porušenia alebo zabránenia 

ďalšiemu poškodeniu dotknutých záujmov vrátane opatrení na pozastavenie alebo 

zabezpečenie pozastavenia postupu zadávania verejnej zákazky alebo vykonávania 

akéhokoľvek rozhodnutia prijatého verejným obstarávateľom; (ii) zrušenie nezákonne 

prijatého rozhodnutia, (iii) priznanie nároku na náhradu škody.  

Predmetom výskumu v tejto kapitole je tretie opatrenie – priznanie nároku na 

náhradu škody. Uplatnenie tohto nároku sa od zvyšných dvoch opatrení sa odlišuje najmä 

v tom, že je možné ho uplatniť aj po uplynutí odkladnej lehoty, počas ktorej verejný 

obstarávateľ nesmie uzavrieť obstaranú zmluvu a počas ktorej (t. j. iba pred uzavretím 

zmluvy) má dotknutý uchádzač má možnosť podať návrh na nariadenie neodkladného 

opatrenia, či domáhať sa preskúmania protiprávneho rozhodnutia.(Alcatel Austria a i.149). 

Pri výskume boli predmetom analýzy texty právnych predpisov, rozsudky Súdneho 

dvora Európskej únie a slovenských súdov ako i odborné a vedecké publikácie iných autorov. 

Z vedeckých metód boli použité najmä doktrinálna analýza, dedukcia, komparácia, syntéza. 

 
obstarávateľov teda najskôr predpokladá povinnosť informovať pred uzatvorením dohody všetkých uchádzačov 
o rozhodnutí o zadaní zákazky, aby mali skutočnú možnosť podať opravný prostriedok, ktorého predmetom je 
zrušenie tohto rozhodnutia, pokiaľ sú splnené príslušné podmienky. Táto úplná právna ochrana ďalej vyžaduje, 
aby bola stanovená možnosť pre vylúčeného uchádzača začať včas preskúmavanie otázky platnosti rozhodnutia 
o zadaní zákazky, čo predpokladá, že medzi okamihom, keď je rozhodnutie o zadaní zákazky oznámené 
vylúčeným uchádzačom, a uzatvorením dohody musí existovať primeraný čas, aby sa najmä vylúčeným 
uchádzačom umožnilo podať návrh na nariadenie predbežného opatrenia (...) smerujúci k tomu, aby sudca 
rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení nariadil odklad výkonu napadnutého rozhodnutia dovtedy, kým 
súd rozhodujúci vo veci samej rozhodne o ich hlavnej žalobe smerujúcej k zrušeniu tohto rozhodnutia. Právo na 
úplnú a účinnú súdnu ochranu totiž zahŕňa aj zabezpečenie predbežnej ochrany osôb podliehajúcich súdnej 
právomoci, pokiaľ je nevyhnutná na zaistenie úplnej účinnosti rozhodnutia, ktoré má byť prijaté vo veci samej, 
s cieľom zabrániť vzniku medzier v právnej ochrane zaisťovanej príslušnými súdmi. Na zachovanie požiadavky 
účinnej súdnej ochrany je nakoniec potrebné, aby si verejný obstarávateľ splnil povinnosť odôvodnenia tým, že 
poskytne dostatočné odôvodnenie každému vylúčenému uchádzačovi, ktorý o to požiada, aby mohol toto 
právo využiť za čo najpriaznivejších podmienok a aby mu bola priznaná možnosť rozhodnúť sa s úplnou 
znalosťou veci, či je preňho účelné obrátiť sa na príslušný súd. Odôvodnenie napadnutého rozhodnutia je totiž 
podstatnou formálnou náležitosťou, ktorej cieľom je najmä zaistiť právo osoby, ktorej akt spôsobuje ujmu, na 
účinný opravný prostriedok.“ 
149 Rozsudok Súdneho dvora z 28. októbra 1999 vo veci Alcatel Austria AG and Others, Siemens AG Österreich 
and Sag-Schrack Anlagentechnik AG v Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr, C-81/98, 
ECLI:EU:C:1999:534, bod 37 
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Výskumná otázka sa zameriava na zistenie, či Slovenská republike zabezpečuje právo na 

účinnú ochranu pri uplatňovaní nároku na náhradu škody vo verejnom obstarávaní 

konformne s právom Únie. 

 

2. PRÁVO NA ÚČINNÝ PROSTRIEDOK NÁPRAVY 

 

V procese verejného obstarávania môže nastať viacero momentov, kedy niektorému 

z uchádzačov o verejnú zákazku môže vzniknúť škoda, resp. iná ujma. Navyše subjektom 

spôsobujúcim škodu/ujmu nemusí byť výlučne verejný obstarávateľ, ale aj iný súťažiteľ (napr. 

v podobe zakázanej kartelovej dohody vo forme bid riggingu). Ako však už bolo avizované 

skôr, táto kapitola je zameraná na uplatnenie nárokov na náhradu škody proti „páchateľovi“, 

ktorým je verejný obstarávateľ.  

Členské štáty sú na základe Revíznej smernice povinné zabezpečiť, aby nezákonné 

rozhodnutia verejných obstarávateľov mohli byť predmetom čo najúčinnejších 

a najrýchlejších žalôb, pričom musia upraviť vnútroštátne predpisy tak, aby subjektom 

poškodeným nezákonnými rozhodnutiami mohla byť priznaná náhrada škody.150 

Zo Správy Komisie o účinnosti Revíznej smernice (bod 2) vyplýva, že členské štáty si 

síce túto povinnosť splnili, avšak rozdielnym spôsobom, pričom odlišujú sa aj orgány 

zodpovedné za preskúmanie verejných obstarávaní.151 Navyše, keďže Revízna smernica 

neupravuje žiadne ďalšie podrobnosti týkajúce sa uplatňovania nárokov na náhradu škody, 

podmienky pre priznanie náhrady sa spravujú vnútroštátnymi ustanoveniami. Ako však 

pripomenul Súdny dvor vo veci Strabag,152 osoby poškodené porušením práva verejného 

obstarávania musia mať k dispozícii postup preskúmavania umožňujúci účinnú náhradu 

škody. 

 
150 Pozri v tomto zmysle napr. Komisia v Portugalsko C-70/06, ECLI:EU:C:2008:3, bod 41 
151 V Bulharsku, Cypre, Česku, Dánsku, Estónsku, Chorvátsku, Maďarsku, Malte, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, 
Slovensku a Slovinsku zodpovedá za preskúmanie verejných obstarávaní osobitne kreovaný správny orgán. 
V ostatných členských štátoch je preskúmanie zverené súdnym orgánom. 
152 Rozsudok Súdneho dvora z 30. septembra 2010 vo veci Stadt Graz v Strabag AG, Teerag-Asdag AG, 
Bauunternehmung Granit GesmbH, C-314/09, ECLI:EU:C:2010:567, bod 33 
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V tejto súvislosti slovenský právny poriadok neponúka osobitné pravidlá pre 

uplatňovanie nárokov na náhradu škody vyplývajúcej z nesprávne vykonaného verejného 

obstarávania. Poškodený uchádzač je tak odkázaný uplatňovať vyvodenie zodpovednosti 

a náhrady za vzniknutú ujmu podľa všeobecných pravidiel upravených v zákone č. 40/1964 

Občiansky zákonník.153 Pred formulovaním tohto záveru bola vykonaná analýza 

použiteľnosti zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 

verejnej moci ako i zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

Ako vyplýva aj z názvu prvého predpisu, jeho predmetom je úprava zodpovednosti 

štátu/obce a vyššieho územného celku za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone 

verejnej moci/samosprávy. V tomto kontexte je kľúčovým posúdenie, či verejné 

obstarávanie je možné podradiť pojmu výkon verejnej moci. Ako vysvetlil ešte Ústavný súd 

ČSFR vo svojom uznesení I . ÚS 191/92: „verejnou mocou je taká moc, ktorá autoritatívne 

rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov, či už priamo alebo sprostredkovane.154 

Subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach rozhoduje orgán verejnej moci, nie je 

v rovnoprávnom postavení s týmto orgánom a obsah rozhodnutia tohto orgánu nezávisí od 

vôle subjektu. Verejnú moc vykonáva štát predovšetkým prostredníctvom orgánov moci 

zákonodarnej, výkonnej a súdnej155 a za určitých podmienok ju môžu vykonávať aj 

prostredníctvom ďalších subjektov. Kritériom pre určenie, či iný subjekt koná ako orgán 

verejnej moci je skutočnosť, či konkrétny subjekt rozhoduje o právach a povinnostiach iných 

osôb a tieto rozhodnutia sú štátnou mocou vynútiteľné, či môže štát do týchto práv 

a povinností zasahovať.“ Z pojmového vymedzenia verejného obstarávania obsiahnutého v 

 
153 Podľa § 415 Občianskeho zákonníka každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, 
na majetku, na prírode a životnom prostredí (všeobecná prevenčná povinnosť). Podľa § 420 cit. zák. každý 
zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti, pričom zodpovednosti sa zbaví ten, kto 
preukáže, že škodu nezavinil. Napokon § 420a cit. zák. stanovuje zodpovednosť každého (t.j. aj verejného 
obstarávateľa) za škodu spôsobenú inému prevádzkovou činnosťou (realizáciou verejného obstarávania), 
pričom ide o objektívnu formu zodpovednosti. 
154 Aktuálnosť tejto interpretácie potvrdzuje aj súčasný zákon č. 305/2013 Z. z. o eGovernmente, ktorý v § 3:a) 
rozumie výkonom verejnej moci „konanie orgánu verejnej moci v rozsahu podľa osobitných predpisov, vo 
veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických alebo právnických osôb.“ 
155 MOKRÁ, L. (2018). Štátne zariadenie Slovenskej republiky. In: Ústavný systém členského štátu v EÚ: 
Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, s. 45-48. ISBN 978-80-223-4631-3, s. 
45. 
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zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní156 vyplýva, že výsledkom tohto postupu je 

vždy uzavretie [súkromnoprávnej] obchodnej zmluvy, t.j. dvojstranného, resp. viacstranného 

kontraktu (nie jednostranného rozhodnutia o právach a povinnostiach uchádzača), ktorej 

obsahom je vymedzenie vzájomných povinností verejného obstarávateľa a uchádzača 

predkladajúceho víťaznú ponuku pri odplatnom nadobúdaní tovarov, služieb a stavebných 

prác. Navyše obstarávajúca entita, ktorá je povinná postupovať pri nákupe tovarov, služieb 

a stavebných prác, vôbec nemusí mať povahu orgánu verejnej moci.157  Realizovanie 

verejného obstarávania preto nie je možné kvalifikovať ako výkon verejnej moci a zákon 

o zodpovednosti štátu za škodu pri výkone verejnej moci sa pri uplatňovaní nárokov na náhradu 

škody proti verejným obstarávateľom nepoužije. 

Na škodu spôsobenú postupom verejného obstarávateľa, napriek tomu, že výsledkom 

je uzavretie obchodnoprávnej zmluvy, nie je možné použiť ani ustanovenia Obchodného 

zákonníka. Ako poukázal Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku MIHO a spol.158 zákon 

o verejnom obstarávaní je „samostatným a špecifickým zákonom, upravujúcim postup tam 

uvedených subjektov, ktorého účelom je upraviť metódy a postupy verejného obstarávania 

používané obstarávateľmi pri uzavieraní verejných zmlúv na dodanie tovaru, zmlúv na 

uskutočnenie prác alebo zmlúv na poskytnutie služieb. (...) Je nesporné, že ide o činnosť 

subjektu obstarávania, ktorá predchádza samotnému uzavretiu zmluvy, t.j. 

predkontraktačné štádium vedúce k uzavretiu zmluvy. Zo zákona [o verejnom obstarávaní] 

teda vyplýva, že  predmetom tejto právnej úpravy je iba určenie podmienok a spôsobu výberu 

možného zmluvného partnera, teda vyhlásenie podmienok výberu a procesný priebeh 

uskutočnenia samotného výberu, nie však obsah budúceho zmluvného dojednania. Preto ak 

nedošlo k uzavretiu zmluvy o vecnom plnení, ale zodpovednostný vzťah vznikol iba zo vzťahu 

založeného zákonom [o verejnom obstarávaní] medzi vyhlasovateľom verejného 

obstarávania – žalovanou a žalobcom – subjektom, ktorý ponuku uskutočnil, tento vzťah nie 

je záväzkovým vzťahom podľa ustanovení Obchodného zákonníka.“ Napokon, 

z ustanovenia § 373 vyplýva, že uplatňovanie nároku na náhradu škody v tomto právnom 

 
156 Podľa §§ 2:1, 3, 4 a 119 zákona o verejnom obstarávaní verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy regulované 
predmetným zákonom, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesia a súťaže návrhov na odplatné obstaranie 
tovarov, služieb a stavebných prác, resp. architektonických plnení. 
157 V tomto zmysle pozri § 8-9 zákona o verejnom obstarávaní. 
158 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. apríla 2015 vo veci MIHO a spol., s.r.o. v Obec Šelpice, 3MCDo/40/2012, 
ECLI:SK:NSSR:2015:2108220433.1. 
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režime je možné iba vtedy, ak škoda vznikla v dôsledku porušenia povinností zmluvnou 

stranou vyplývajúcich z existujúceho obchodnoprávneho záväzkového vzťahu. Na daný 

prípad nie je aplikovateľná ani blanketová norma obsiahnutá v § 757 Obchodného zákonníka 

(„Pre zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností ustanovených týmto 

[Obchodným] zákonníkom platia obdobne ustanovenia § 373.“), a to z dôvodu, že verejné 

obstarávanie je postup upravený v osobitnom zákone [o verejnom obstarávaní], odlišnom 

ako je Obchodný zákonník. Hoci Ústavný súd SR vo svojom náleze z 24. februára 2016 spis. 

zn. II ÚS 637/2015-37 poukázal na existenciu dvoch odlišných názorov doktríny pre 

podradenie deliktuálnej zodpovednosti či už pod obchodnoprávny (reprezentovaný najmä 

Ovečkovou) alebo občianskoprávny režim (Csach), pripomenul, že pre danú otázku 

neexistuje prevažujúci názor, ani ustálená judikatúra, a preto vyššie načrtnutú argumentáciu 

(podrobne uvedenú v rozsudku MIHO a spol.) považuje za ústavne konformnú. 

Predmetom analýzy v tejto kapitole preto bude posudzovanie mimozmluvnej 

zodpovednosti verejného obstarávateľa v režime Občianskeho zákonníka 

(predstavujúceho lex generalis)159 o všeobecnej povinnosti [každého] predchádzať vzniku 

škody a o spôsobe a podmienkach jej náhrady.  

V tomto kontexte je však zároveň dôležité pripomenúť už citované rozhodnutie 

Súdneho dvora vo veci Strabag (bod 45), v zmysle ktorého, pokiaľ ide o preukazovanie 

zavinenia verejného obstarávateľa, Revízna smernica sa má vykladať v tom zmysle, že „bráni 

vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej  nároky na náhradu škody na základe porušenia 

práva v oblasti verejného obstarávania obstarávateľom závisia od podmienky zavinenia tohto 

porušenia, a to aj vtedy, ak uplatnenie tejto právnej úpravy vychádza z domnienky zavinenia 

orgánu obstarávateľa, ako aj z nemožnosti obstarávateľa odvolávať sa na chýbajúcu 

individuálnu spôsobilosť a tým na chýbajúcu subjektívnu zodpovednosť uvedeného 

porušenia.“ Pri uplatnení nároku na náhradu škody, sa preto uplatňuje koncept objektívnej 

zodpovednosti verejného obstarávateľa za škodu spôsobenú porušením úniových pravidiel 

verejného obstarávania. 

 
159 Podľa § 1 Obchodného zákonníka, tento zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové 
vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení 
Obchodného zákonníka, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva [Občianskeho zákonníka]. 
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Z hľadiska kvalitatívnych požiadaviek na obsah žaloby na náhradu škody je potom 

(s poukazom na rozhodnutie Všeobecného súdu vo veci Evropaïki Dynamiki160) dôležité 

nezabudnúť,  že okrem obvyklých náležitostí161 by žaloba   mala obsahovať údaje, ktoré 

„umožňujú určiť konanie, ktoré žalobca verejnému obstarávateľovi vytýka, dôvody, na 

základe ktorých sa domnieva, že medzi týmto konaním a škodou, ktorú údajne utrpel, 

existuje príčinná súvislosť, ako aj charakter a rozsah tejto škody.“ 

 

3. NÁHRADA ŠKODY 

 

Škoda predstavuje ďalší problematický aspekt skúmanej problematiky. Ako 

pripomína Súdny dvor vo veci Combinatie Spijker,162 „pokiaľ ide o žaloby v rámci verejného 

obstarávania, judikatúra Súdneho dvora v súčasnosti neuvádza podrobnejšie kritériá, na 

základe ktorých má byť škoda zistená a ohodnotená. (...) V prípade neexistencie práva Únie 

v tejto oblasti je na vnútroštátnom právnom poriadku každého členského štátu, aby stanovil 

kritériá umožňujúce určiť a ohodnotiť škodu vyplývajúcu z porušenia práva Únie v rámci 

verejného obstarávania za predpokladu, že budú dodržané zásady ekvivalencie a efektivity.“ 

V zmysle slovenského právneho poriadku, uhrádza sa skutočná škoda a to, čo poškodenému 

ušlo (ušlý zisk).163 Z judikatúry Súdneho dvora je pritom zrejmé, že dotknutí uchádzači 

uplatňujú okrem uvedených aj iné súvisiace nároky, napríklad nároky na kompenzáciu 

nákladov súvisiacich s napadnutím zákonnosti postupu verejného obstarávateľa či nároky za 

stratu referencie či stratu príležitosti a dokonca aj nemajetkovú ujmu v dôsledku straty 

dobrého mena spôsobenú [nezákonným] odmietnutím ponuky uchádzača. Slovenský právny 

 
160 Rozsudok Všeobecného súdu z 20. septembra 2011 vo veci Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata 
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v European Investment Bank, T-461/08, ECLI:EU:T:2011:494, bod 
80. 
161 Podľa § 127 a § 132 Civilného sporového poriadku sú všeobecnými náležitosťami žaloby údaje o tom, ktorému 
súdu je určená, kto ju podáva, označenie strán,  ktorej veci sa týka, pravdivé a úplné popísanie rozhodujúcich 
skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie, čo sa ňou sleduje a žalobný návrh. Žaloba musí 
byť podpísaná. 
162 Rozsudok Súdneho dvora z. 9. decembra 2010 vo veci Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie 
and Others v Provincie Drenthe, C-568/08, ECLI:EU:C:2010:751, body 88, 90 
163 § 442:1 Občianskeho zákonníka 
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poriadok tieto iné nároky nepozná, čo v praxi môže vyvolať aplikačné problémy 

a v konečnom dôsledku i popretie práva na účinný prostriedok nápravy. 

 

Pre vznik a uplatnenie mimozmluvnej zodpovednosti voči verejnému obstarávateľovi 

je pre poškodený subjekt nevyhnutné preukázať kumulatívne splnenie 3 podmienok:  

(i) Verejný obstarávateľ sa dopustil protiprávneho konania 

(ii) Vznikla škoda 

(iii) Existuje príčinná súvislosť medzi konaním verejného obstarávateľa 

a  uvádzanou škodou. 

 

3.1 PROTIPRÁVNE KONANIE 

 

Podľa § 420 Občianskeho zákonníka každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil 

porušením právnej povinnosti. Podľa článku 18 smernice o verejnom obstarávaní (č. 

2014/24/EÚ),164 verejní obstarávatelia sú povinní zaobchádzať s hospodárskymi subjektmi 

rovnako a nediskriminačne a konať transparentným a primeraným spôsobom. Obstarávanie 

sa nesmie robiť so zámerom vylúčiť ho z rozsahu pôsobnosti tejto smernice (napr. umelo ho 

rozdeľovať na viacero podlimitných zákaziek) ani umelo zúžiť hospodársku súťaž. Navyše 

členské štáty a ich verejní obstarávatelia sú povinné prijať opatrenia na dosahovanie cieľov 

v oblasti environmentálneho, sociálneho a pracovného práva, ktoré, ako poukázal Súdny 

dvor vo veci Tim,165 predstavujú základnú hodnotu, na ktorej rešpektovanie musia [členské 

 
164 Článok 32 smernice o verejnom obstarávaní bol transponovaný do § 10 zákona o verejnom obstarávaní. 
165 Rozsudok Súdneho dvora z 30. januára 2020 vo veci Tim SpA – irezione e coordinamento Vivendi SpA 
v Consip SpA, Ministero dell´Economia e delle Finanze, C-395/18, ECLI:EU:C:2020:58, bod 38: „...článok 18 
smernice 2014/24, nazvaný „Zásady obstarávania“, je prvým článkom kapitoly II tejto smernice, ktorá upravuje 
„všeobecné pravidlá“ týkajúce sa postupov verejného obstarávania. Normotvorca Únie tým, že v odseku 2 tohto 
článku stanovil, že hospodárske subjekty musia pri plnení zákazky plniť povinnosti v oblasti environmentálneho, 
sociálneho a pracovného práva, chcel túto požiadavku povýšiť na zásadu z rovnakého dôvodu, ako ostatné 
zásady uvedené v odseku 1 tohto článku, konkrétne zásady rovnosti zaobchádzania, zákazu diskriminácie, 
transparentnosti, proporcionality a zákazu vylúčiť obstarávanie z rozsahu pôsobnosti smernice 2014/24, alebo 
umelého zúženia hospodárskej súťaže. Z toho vyplýva, že takáto požiadavka predstavuje v rámci všeobecnej 
systematiky tejto smernice základnú hodnotu, na ktorej rešpektovanie musia členské štáty dbať na základe 
samotného znenia článku 18 ods. 2 uvedenej smernice.“ 
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štáty] dbať. Tieto princípy sú doplnené ďalšími, akcentovanými judikatúrou Súdneho dvora, 

ako sú princíp proporcionality, princíp efektivity, princíp riadnej správy vecí verejných.166 

Pri posudzovaní protiprávnosti konania potom Súdny dvor venuje osobitnú pozornosť 

kritériu zjavného a závažného prekročenia hraníc stanovených na voľnú úvahu [verejného 

obstarávateľa]. V tomto kontexte sa musí zohľadňovať najmä zložitosť regulovaných situácií, 

ťažkosti uplatňovania alebo výkladu textov a osobitne mieru voľnej úvahy, ktorou disponuje 

autor napadnutého aktu.167 

 

3.2 EXISTENCIA ŠKODY 

 

Škoda, za ktorú sa žiada náhrada v rámci žaloby o mimozmluvnú zodpovednosť musí 

byť skutočná a určitá, pričom dôkazné bremeno o jej existencii a rozsahu musí spoľahlivo 

uniesť žalobca (SELEX Sistemi Integrati168). Súdy v zásade nepriznajú škodu, ktorá má iba 

hypotetický charakter. O takú škodu (ušlý zisk) ide najmä v prípadoch, keď verejný 

obstarávateľ má možnosť zrušiť verejné obstarávanie. Za takých okolností ani jeho prípadný 

protiprávny postup nemôže neúspešnému uchádzačovi spôsobiť škodu, nakoľko poškodený 

uchádzač nedokáže s ohľadom na možnosť obstarávateľa zrušiť súťaž, preukázať, že zákazku 

by určite bol získal, ak by obstarávateľ postupoval zákonne konformným spôsobom. Navyše 

existujú aj iné argumenty spochybňujúce nároky na náhradu škody. V tomto kontexte možno 

odkázať na uznesenie predsedu Všeobecného súdu vo veci Communicaid Group169. Ten 

poukázal na to, že cieľom postupu [obstarávania] je umožniť dotknutému orgánu vybrať si 

spomedzi viacerých súťažných ponúk tú, ktorá najviac zodpovedá vopred určeným 

výberovým kritériám, pričom uvedený orgán disponuje na tento účel širokou mierou voľnej 

úvahy. Podnik, ktorý sa zúčastňuje na takom postupe, preto nikdy nemá úplnú záruku, že 

mu zákazka bude zadaná, ale musí vždy brať do úvahy možnosť zadania zákazky inému 

 
166 Bližšie pozri napr. Kováčiková, H.: Uplatňovanie európskych obstarávacích princípov v procese národného 
verejného obstarávania (2019). 
167 Viď rozsudok Súdneho dvora zo 4. júla 2000 vo veci Laboratoires Pharmaceutiques Bergaderm SA a Jean-
Jacques Goupil v Komisia Európskych spoločenstiev, C-352/98 P, ECLI:EU:C:2000:361, body 40 a 43. 
168 Rozsudok Súdneho dvora zo 16. júla 2009 vo veci SELEX Sistemi Integrati SpA v Komisia Európskych 
spoločenstiev, C-481/07 P, ECLI:EU:C:2009:461, bod 36. 
169 Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 11. marca 2013 vo veci Communicaid Group Ltd v Európska 
komisia, T-4/13, ECLI:EU:T:2013:121, body 28- 29. 
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uchádzačovi. Za týchto okolností sú nepriaznivé finančné dôsledky pre predmetný podnik, 

ktoré by vyplývali zo zamietnutia jeho ponuky, v zásade súčasťou zvyčajného 

podnikateľského rizika, ktorému musí čeliť každý podnik pôsobiaci na trhu.“ Podobne sa súd 

vyjadril aj vo veci Vakakis kai Synergates.170 keď uviedol, že zadávacie konanie sa 

uskutočňuje na základe porovnávacieho hodnotenia ponúk verejným obstarávateľom, 

a preto žiadny uchádzač nemá automaticky právo na to, aby mu bola zákazka zadaná. 

 

3.3  KAUZÁLNY NEXUS 

 

Poslednou podmienkou je, že existuje príčinná súvislosť medzi konaním verejného 

obstarávateľa a  uvádzanou škodou. Škoda pritom musí vyplývať dostatočne priamo 

z vytýkaného správania obstarávateľa, teda toto správanie musí byť rozhodujúcou príčinou 

ujmy (Evropaïki Dynamiki, bod 209). Poškodenému subjektu potom prislúcha predložiť 

dôkaz o takejto príčinnej súvislosti.. Verejného obstarávateľa možno považovať za 

zodpovedného iba za takú škodu, ktorá dostatočne priamo vyplýva z jeho protiprávneho 

konania. 

 

Ak nie je splnená ktorákoľvek z uvedených podmienok, žaloba o náhradu škody bude 

neúspešná a musí sa zamietnuť bez toho, aby bolo potrebné skúmať, či sú splnené ostatné 

dve podmienky. V ďalšom texte prostredníctvom rozhodnutia vo veci Vakakis kai 

Synergates autorka vykonala prípadovú štúdiu problematiky mimozmluvnej zodpovednosti 

za škodu spôsobenú pri verejnom obstarávaní. Hoci v danom prípade ide o verejné 

obstarávanie realizované inštitúciou EÚ, argumentácia a právne posúdenie uvedené v tomto 

rozhodnutí sú bezpochyby použiteľné i na obdobné situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť vo 

vnútroštátnom práve pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody spôsobenú verejným 

obstarávateľom. 

 

 
170 Rozsudok Všeobecného súdu z 28. februára 2018 vo veci Vakakis kai Synergates – Symvouloi gia Agrotiki 
Anaptixi AE Meleton v Európska komisia, T-292/15, ECLI:EU:T:2019:84, bod 90. 
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4. PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA – VAKAKIS KAI SYNERGATES 

 

Predmetný prípad autorka vybrala z dôvodu jeho komplexnosti vo vzťahu ku skúmanej 

problematike i z dôvodu jeho aktuálnosti. Prípad tvoria dve rozhodnutia Všeobecného súdu  

- rozhodnutie I, ktoré bolo prijaté dňa 28. februára 2018 (ECLI:EU:T:2018:103) a rozhodnutie 

II (ECLI:EU:T:2019:84), prijaté o rok neskôr, t. j. 12. februára 2019. V danom prípade išlo 

o verejné obstarávanie realizované Európskou komisiou (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

v roku 2010 v Albánsku na obstaranie zákazky na služby. Daného obstarávania sa zúčastnilo 

6 uchádzačov, pričom verejný obstarávateľ ako víťaznú vybral ponuku spoločnosti A. 

Spoločnosť Vakakis bola v tomto verejnom obstarávaní neúspešná, keď jej ponuka skončila 

na druhom mieste za ponukou spoločnosti A. Počas verejného obstarávania spoločnosť 

Vakakis opakovane upozorňovala verejného obstarávateľa na existenciu konfliktu záujmov, 

nakoľko jeden zo špecialistov (neskôr víťaznej) spoločnosti A sa podieľal na príprave časti 

dokumentácie tvoriacej súťažné podklady, čo spoločnosti A prinieslo voči ostatným 

nesúťažnú výhodu. Verejný obstarávateľ na upozornenia spoločnosti Vakakis dostatočným 

spôsobom nereflektoval, keď iba uviedol, že ku konfliktu záujmov nedošlo a v dôsledku jeho 

postupu nedošlo k nespravodlivej hospodárskej súťaži. Na podnet spoločnosti Vakakis sa 

vecou zaoberal európsky ombudsman, ktorý následne dospel k záveru, že verejný 

obstarávateľ tým, že umožnil , aby sa odborník úspešného uchádzača zúčastňoval na 

vypracúvaní referenčného rámca, čo viedlo  k zjavnému konfliktu záujmov, dopustil 

nesprávneho úradného postupu. 

Spoločnosť Vakakis následne proti verejnému obstarávateľovi podala na Všeobecný súd 

žalobu, v ktorej sa domáhala náhrady škody vzniknutej v dôsledku protiprávneho postupu 

verejného obstarávateľa, pričom uplatňovala 5 typov škôd: 

(1) ušlý zisk, 

(2) náklady spojené s napadnutím zákonnosti postupu verejného obstarávania, 

(3) stratu referencie, 

(4) stratu príležitosti, 

(5) výdavky a trovy vynaložené na účasť na komplexnom postupe verejného 

obstarávania. 
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Následné rozhodovanie o uplatnených nárokoch vyžadovalo posúdenie splnenia 

troch vyššie uvedených podmienok. 

Vo vzťahu k protiprávnosti konania verejného obstarávateľa sa súd musel podľa 

vlastnej voľnej úvahy vysporiadať s tým, či tvrdené protiprávne konanie verejného 

obstarávateľa predstavuje dostatočne závažné porušenie právneho pravidla, ktorého cieľom 

je priznať práva jednotlivcom (rozhodnutie ombudsmana v tomto smere predstavuje iba 

nepriamy dôkaz).171   

Právne pravidlo, ktorého cieľom je priznanie práv jednotlivcom bolo identifikované 

v podobe princípu riadnej správy vecí verejných a článku 41 Charty. Jeho obsahom je právo 

každého na nestranné a spravodlivé vybavenie jeho záležitosti, a tým na povinnosť inštitúcie 

[verejného obstarávateľa] starostlivo a nestranne preskúmať všetky relevantné skutočnosti 

dotknutého  prípadu. Ako totiž súd uviedol v bode 82, nekonanie so všetkou vyžadovanou 

starostlivosťou môže zapríčiniť vznik škody a vyvolať mimozmluvnú zodpovednosť. V tomto 

zmysle „konštatovanie nezrovnalosti, ktorej by sa za analogických okolností nedopustil 

priemerne opatrný a starostlivý správny orgán, umožňuje vyvodiť záver, že postup inštitúcie 

predstavuje protiprávne konanie takej povahy, že odôvodňuje uplatnenie zodpovednosti...“ 

Verejný obstarávateľ preto porušil povinnosť náležitej starostlivosti, keď dôkladne a dôsledne 

nezvážil všetky okolnosti zapojenia odborníka spoločnosti A. do prípravy dokumentácie 

a rovnako tak udelenie zákazky spoločnosti A. 

Bolo pravidlo priznávajúce práva jednotlivcom porušené dostatočne závažným 

spôsobom? Pre zodpovedanie tejto otázky bola rozhodujúcim faktorom skutočnosť, že pre 

verejného obstarávateľa z predpisov o rozpočtových pravidlách vyplývala povinnosť vylúčiť 

uchádzača, pri ktorom existoval konflikt záujmov, pričom túto skutočnosť bol povinný 

náležite, nestranne a objektívne posúdiť. V danom prípade, hoci sám verejný obstarávateľ 

oslovil odborníka spoločnosti A. na spoluprácu pri príprave dokumentácie, a teda nemohol 

nevedieť o potenciálnej existencii konfliktu záujmov, nevykonal dostatočným spôsobom jeho 

posúdenie (uspokojil sa iba s vyhlásením spoločnosti A., že nie sú v konflikte záujmov) a teda 

objektívne neustálil, či spoločnosť A. je alebo nie je v konflikte záujmov. Je evidentné, že ak 

 
171 Bod 71. 
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by v dôsledku riadne vykonaného posúdenia verejný obstarávateľ ustálil existenciu konfliktu 

záujmov, spoločnosť A. by sa nikdy nestala úspešným uchádzačom, keďže podľa 

uplatniteľných pravidiel by ju verejný obstarávateľ bol povinný z procesu obstarávania vylúčiť.  

Priamym dôsledkom porušenia povinnosti náležitého posúdenia bolo porušenie princípu 

rovnakého zaobchádzania, čo predstavovalo dostatočne závažné porušenie právneho 

pravidla, ktorého cieľom je priznať práva jednotlivcom, a to vzhľadom na závažnosť 

dôsledkov prípadného konfliktu záujmov na výsledok postupu verejného obstarávania (bod 

152). V danom prípade prvá podmienka pre uplatnenie nároku na náhradu škody bola 

splnená. 

 

Vo vzťahu ku škode súd analyzoval, či je skutočná a určitá a či existuje priama príčinná 

súvislosť medzi konštatovaným protiprávnym  konaním verejného obstarávateľa a uvedenou 

škodou. 

 

Ad 1)  Ušlý zisk 

 

Spoločnosť Vakakis sa domáhala toho, aby súd upustil od svojej ustálenej praxe (nikdy 

tento nárok nepriznal), a tento nárok v podobe ziskovej marže vo výške 33,3% jej vzhľadom 

na zjavne nevhodné konanie verejného obstarávateľa priznal. Všeobecný súd však v bode 166 

zotrval na právnom názore, že ušlý zisk nepredstavuje skutočne existujúcu škodu, ale iba 

budúcu a hypotetickú. Poukázal najmä na to, že škoda spočívajúca v ušlom zisku 

predpokladá, že v prípade neexistencie protiprávneho postupu verejného obstarávateľa by 

spoločnosť Vakakis mala nárok na získanie dotknutej verejnej zákazky. To v danom prípade 

splnené nebolo, keďže aj za predpokladu, že by komisia pre vyhodnotenie ponúk navrhla, aby 

jej bola zadaná zákazka, verejný obstarávateľ by nebol takýmto návrhom viazaný. Disponuje 

totiž širokou mierou voľnej úvahy, pokiaľ ide o prvky, ktoré zohľadní na účely rozhodnutia 

o zadaní zákazky. Okrem toho z uplatniteľného práva vyplýva, že verejný obstarávateľ mohol 

pred podpísaním zmluvy buď upustiť od zadania verejnej zákazky, alebo zrušiť verejné 

obstarávanie, a to bez toho, aby záujemcovia alebo uchádzači verejnej súťaže mali nárok 

žiadať akúkoľvek náhradu. Z uvedených dôvodov súd tento nárok zamietol. 
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Ad 2) Náklady spojené s napadnutím zákonnosti postupu verejného obstarávateľa 

 

Tieto náklady mali spočívať predovšetkým v odmene 10 000 € pre advokáta, ktorý 

spoločnosti Vakakis poskytoval právne konzultácie, ako i výdavky na právne služby súvisiace 

podaním sťažnosti ombudsmanovi. Súd tento nárok nepriznal, nakoľko spoločnosť Vakakis 

nepreukázala, že faktúru advokátovi v sume 10 000 € skutočne uhradila. Navyše pokiaľ ide 

o náklady na prípravu sťažnosti pre ombudsmana, tieto súd nepovažoval za účelne 

vynaložené, keďže systém podávania sťažností ombudsmanovi je nastavený tak, že 

nevyžaduje právne zastúpenie sťažovateľov. Ak sa spoločnosť Vakakais rozhodla nechať sa 

v tomto prípade právne zastúpiť, hoci nemusela, náhradu takýchto nevyvolaných nákladov 

musí znášať sama. 

 

Ad 3)  Strata referencie 

 

Podstata tohto nároku spočívala v tom, že tým že spoločnosť Vakakis v dôsledku 

protiprávneho postupu verejného obstarávateľa nemohla získať zákazku, zároveň tým prišla 

o dôležitú referenciu, ktorá by jej v budúcnosti umožňovala vyhrať aj ďalšie zákazky (napr. 

v časti technickej spôsobilosti by preukázala skúseností s plnením dôležitého európskeho 

projektu). Spoločnosť Vakakis však neuniesla dôkazne bremeno o existencii takejto škody ani 

nepreukázala príčinnú súvislosť, keďže takéto referencie sa dali získať aj v iných projektoch. 

Navyše aj keby spoločnosť Vakakis zákazku získala, nie je isté, či by ju dokázala aj riadne splniť 

vo všetkých ukazovateľoch. Súd preto správne vyhodnotil tento nárok ako neistý 

a hypotetický a zamietol ho. 

 

Ad 4)  Strata príležitosti  

 

Na úvod je potrebné tento nárok odlíšiť od ušlého zisku. Ako vysvetlil súd v bode 188, 

ide o dva odlišné druhy škody. Ušlý zisk sa viaže na náhradu straty samotnej zákazky. Na 

rozdiel od toho strata príležitosti má za cieľ „nahradiť stratu príležitosti uzavrieť zmluvu 
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o tejto zákazke“. Zaujímavo a odlišne ako v prípade ušlého zisku sa súd vyporiadal so širokou 

mierou voľnej úvahy verejného obstarávateľa (bod 189): „Skutočnosť, že verejný obstarávateľ 

disponuje širokou mierou voľnej úvahy, pokiaľ ide o zadanie predmetnej zákazky, nebráni 

tomu, aby škoda založená na strate príležitosti nemohla byť skutočná a určitá. Navyše 

okolnosť, že verejný obstarávateľ nie je nikdy povinný zadať verejnú zákazku, nebráni 

konštatovaniu, že v prejednávanej veci došlo k strate príležitosti. Aj keď totiž táto okolnosť 

vplýva na istotu uchádzača, pokiaľ ide o získanie zákazky, a teda na zodpovedajúcu škodu, 

nemôže vylúčiť akúkoľvek možnosť získať dotknutú zákazku, a tým vylúčiť možnosť straty 

príležitosti. Aj keď v každom prípade platí, že verejný obstarávateľ môže pred podpísaním 

zmluvy buď upustiť od zadania verejnej zákazky alebo zrušiť verejné obstarávanie, a to bez 

toho, aby mali záujemcovia alebo uchádzači verejnej súťaže nárok žiadať akúkoľvek náhradu, 

zároveň platí, že k týmto možnostiam odstúpenia od verejného obstarávania alebo 

zrušenia uzavretia zmluvy nedošlo, pričom z dôvodu protiprávneho konania, ku ktorému 

došlo v priebehu postupu zadávania zákazky, žalobkyňa prišla o príležitosť túto zákazku 

získať. V tomto konaní pritom bolo preukázané, že verejný obstarávateľ porušil pravidlá 

obstarávania (tým, že sa nedostatočne vyporiadal s konfliktom záujmov vo vzťahu 

k úspešnému uchádzačovi), v dôsledku čoho negatívne ovplyvnil príležitosť spoločnosti 

Vakakis, ktorá skončila na druhom mieste, na získanie zákazky. Navyše tým, že verejný 

obstarávateľ toto verejné obstarávanie napriek pochybnostiam o oprávnenosti postupu 

nezrušil, ale zadal zákazku spoločnosti, pri ktorej nemal preukázanú neexistenciu konfliktu 

záujmov, konečným spôsobom zbavil spoločnosť Vakakis možnosti zákazku získať. Za týchto 

okolností súd konštatoval, že škoda za stratu príležitosti bola skutočná, nie hypotetická. 

 

Ad 5) Výdavky a  trovy vynaložené na účasť na komplexnom postupe verejného 

obstarávania 

 

Štandardne ide o náklady, ktoré uchádzačovi vzniknú v súvislosti s prípravou súťažnej 

ponuky. Ak podnik predloží ponuku, ktorá nie je víťazná, tieto náklady predstavujú riziko 

podnikania a súd ich obvykle nepriznáva. V danom prípade však spoločnosť Vakakis stratila 

šancu získať zákazku nie preto, že by predložila nedostatočne dobrú ponuku, ale v dôsledku 

protiprávneho postupu verejného obstarávateľa, ktorý ju tejto príležitosti zbavil. Vzhľadom 
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na tieto osobitné okolnosti súd výnimočne tento nárok priznal ako oprávnený (bod 198): 

„Okrem toho, pokiaľ ide o príčinnú súvislosť medzi touto škodou a protiprávnym konaním 

verejného obstarávateľa, je potrebné pripomenúť, že uvedené protiprávne konanie spôsobilo 

zásadnú vadu postupu verejného obstarávania. Z tohto dôvodu toto protiprávne konanie 

spôsobilo spoločnosti Vakakis úplne zbytočné vynaloženie výdavkov a trov spojených 

s účasťou na postupe verejného obstarávania. Z toho vyplýva, že škoda uvádzaná 

žalobkyňou vyplýva priamo z protiprávneho konania konštatovaného Všeobecným súdom 

a že podmienky priznania náhrady škody žalobkyni, pokiaľ ide o výdavky a trovy spojené 

s účasťou na postupe verejného obstarávania, sú splnené. 

Navyše tieto výdavky musia byť navýšené o kompenzačné úroky, ktorých podstatou 

je obnoviť hodnotu majetku poškodeného účastníka. Ak súd v tejto súvislosti uviedol v bode 

200: „Cieľom náhrady škody v rámci mimozmluvnej zodpovednosti je totiž obnoviť najviac, 

ako je to možné, majetok účastníka konania, ktorý sa domáha náhrady. Preto, ak sú splnené 

podmienky mimozmluvnej zodpovednosti, nepriaznivé dôsledky vyplývajúce z času, ktorý 

uplynul od chvíle, kedy nastala škodová udalosť, po čas posúdenia náhrady škody, nemožno 

ignorovať, keďže je potrebné zohľadniť znehodnocovanie meny“. Tieto nároky preto zvyšujú 

priznaný nárok na náhradu nákladov tak, aby vynaložená suma nebola znehodnotená v čase 

napríklad v dôsledku inflácie. 

 

4.1 VÝŠKA NÁHRADY 

 

Pokiaľ ide o výšku náhrady, súd najprv stranám poskytol 3-mesačnú lehotu na 

dosiahnutie mimosúdnej dohody, keďže v danom čase výška škody nebola pre súd 

dostatočne určiteľná. Účastníkom zároveň ponúkol užitočný návod, ako rokovaniam 

pristúpiť: 

- náhrada by mala zodpovedať účasti spoločnosti Vakakis v konzorciu, ktorého bola 

súčasťou, 

- pokiaľ ide o stratu príležitosti, je potrebné po prvé zohľadniť mieru 

pravdepodobnosti, že by žalobkyňa v rámci verejného obstarávania uspela pri 

neexistencii protiprávneho konania, ktoré konštatoval Všeobecný súd. Na tento 
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účel je jednak potrebné vziať do úvahy pravdepodobnosť, že dôsledné prešetrenie 

by viedlo k vylúčeniu ponuky spoločnosti A., keďže existencia konfliktu záujmov 

odôvodňuje vylúčenie uchádzača len pod podmienkou, že táto skutočnosť 

predstavuje nespravodlivú hospodársku súťaž, ako aj to, že verejný obstarávateľ 

môže prijať opatrenia s cieľom neutralizovať výhodu vyplývajúcu z konfliktu 

záujmov a že má možnosť zrušiť verejné obstarávanie. Ďalej je potrebné zohľadniť 

skutočnosť, že keďže ponuka žalobkyne sa umiestnila na druhom mieste, mala by 

veľmi veľké šance uspieť v rámci verejného obstarávania v prípade vylúčenia 

ponuky spoločnosti A. Napokon treba vziať do úvahy skutočnosť, že 

v prejednávanej veci verejný obstarávateľ nevyužil možnosť ustanovenú 

v nariadení o rozpočtových pravidlách upustiť od zadania verejnej zákazky alebo 

zrušiť verejné obstarávanie. 

- by sa mal zohľadniť čistý zisk, ktorý by mohol vyplynúť z plnenia zmluvy zo strany 

žalobkyne 

-  pokiaľ ide výdavky a trovy spojené s účasťou na postupe verejného obstarávania, 

je potrebné jednak zohľadniť presný podiel nákladov na účasť na výberovom 

konaní v rámci „všeobecných nákladov“ predložených žalobkyňou, ako aj presný 

počet pracovných dní potrebných na tento účel 

- pokiaľ ide o kompenzačné úroky, je potrebné zohľadniť skutočnosť, že začiatok 

obdobia, za ktoré existuje nárok na peňažné zhodnotenie, by sa mal stanoviť na 

prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom žalobkyňa podnikla svoje 

posledné kroky nesporového konania, a koniec tohto obdobia na prvý deň 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyhlásený rozsudok, ktorým sa 

stanovuje povinnosť nahradiť škodu. Pokiaľ ide o sadzbu kompenzačných úrokov, 

je potrebné zohľadniť okolnosť, že znehodnotenie meny viazané na plynutie času 

je v zásade vyjadrené ročnou sadzbou inflácie, ktorú, pokiaľ ide o dotknuté 

obdobie, konštatuje Eurostat (Štatistický úrad Európskej únie) v členskom štáte, 

v ktorom je žalobkyňa usadená. 

- suma náhrady škody týkajúca sa straty príležitosti, ako aj výdavkov a trov 

spojených s účasťou na postupe verejného obstarávania, vrátane kompenzačných 

úrokov spojených s poslednou uvedenou náhradou škody, zvýšená o úroky 

z omeškania za obdobie od vyhlásenia tohto rozsudku do úplného zaplatenia so 
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sadzbou stanovenou Európskou centrálnou bankou (ECB) pre hlavné operácie 

refinancovania, zvýšenou o dva percentuálne body. 

 

Ako napokon vyplýva z rozhodnutia II v tejto veci zo dňa 12. 2. 2019, účastníci konania 

sa dokázali dohodnúť iba na výške výdavkov na verejnom obstarávaní (10 642 €), pričom na 

náhrade za stratu príležitosti sa nedohodli (spoločnosť Vakakis požadovala priznanie 

422 899,60 € a Komisia navrhovala priznať iba 49 464 €). Všeobecný súd napokon rozhodol  

tak, že výšku náhrady za stratu príležitosti určil sumou 223 711 € a náhradu za vynaložené 

náklady priznal v súlade s dohodou vo výške 10 642 €, t.j. spolu 234 353 € spolu s úrokmi 

z omeškania vo výške hlavnej úrokovej sadzby ECB + 2 percentuálne body splatné od 

28.2.2018 do zaplatenia. Kompenzačné úroky napokon súd nepriznal, keďže sa ich spoločnosť 

Vakakis vzdala. 

 

5. ZÁVER 

 

Z prezentovanej analýzy možno formulovať záver, že Revízna smernica síce prikazuje 

členským štátom prijať opatrenia a účinnú náhradu škody, jej reálne uplatňovanie v praxi je 

však pomerne zložité. Na Slovensku pritom nie je dostupná relevantná judikatúra 

slovenských súdov. S výnimkou jediného prípadu, kedy súdy nakoniec v dôsledku premlčania 

meritórne vo veci nerozhodovali, autorke nie je známe žiadne ďalšie rozhodnutie v tejto 

oblasti. Situácia je navyše neprehľadná, keďže aj v intenciách nálezu Ústavného súdu II. ÚS 

637/2015 možno hovoriť o pretrvávajúcej neistote ohľadom aplikovateľnosti právneho režimu 

občianskoprávneho či obchodnoprávneho. V tejto otázke sa autorka prikláňa skôr ku 

občianskoprávnemu konceptu. Účinnosť opatrení Slovenskej republiky na rýchle vymáhania 

náhrady škody je však prinajlepšom sporná. Na druhej strane, treba objektívne uviesť, že 

domôcť sa náhrady škody nie je jednoduché ani na úniovej úrovni. Náhrada ušlého zisku je 

prakticky nedobytná, keďže doposiaľ sa žiadnemu neúspešnému a poškodenému 

uchádzačovi nepodarilo preukázať, že zákazka by mu v prípade, ak by verejný obstarávateľ 

bol býval postupoval aprobovaným spôsobom, bola určite pridelená. „Únikovú klauzulu“ pre 
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verejných obstarávateľov pri tomto type nárokov predstavuje široká miera voľnej úvahy 

a možnosť rozhodnúť sa neudeliť zákazku a/alebo zrušiť postup obstarávania. To nárok na 

náhradu ušlého zisku stavia iba do roviny inštitútu právnej teórie, ktorý však nie je 

vymožiteľný v praxi. Rozhodnutie o priznaní nároku na náhradu škody za stratu príležitosti 

preto v tomto smere považujem za prelomové. Ako také, vzhľadom na svoju komplexnosť 

a úplnosť pokrytia tejto problematiky, by mohlo byť inšpiráciou aj pre vnútroštátne súdy. 

 

ODKAZ NA GRANTY 

Táto kapitola je výstupom v rámci projektu APVV-17-0641: Zefektívnenie právnej úpravy 

verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie a projektu Jean 

Monnet č. 600587-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE: Klinické vzdelávanie vo vybraných 

oblastiach vnútorného trhu Európskej únie. 

 

ÚDAJE O AUTOROVI 

doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. 

Ústav európskeho práva 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

hana.kovacikova@flaw.uniba.sk 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4158-0924 

Scopus ID: 57215904420 

 

 

  

mailto:hana.kovacikova@flaw.uniba.sk
https://orcid.org/0000-0002-4158-0924
http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=57215904420&partnerID=MN8TOARS


   

 

 59  

 

3. DOPĹŇANIE MEDZIER V EURÓPSKEJ PRÁVNEJ ÚPRAVE 

ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PORUŠENÍM PRÁVA 

HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE JUDIKATÚROU SÚDNEHO DVORA 

EURÓPSKEJ ÚNIE V KONFRONTÁCII SO SLOVENSKÝM PRÁVNYM 

PORIADKOM 

(Ondrej Blažo) 

 

1. ÚVOD 

 

Rozsudky vo veci Courage a Crehan172 a Manfredi173 sa zvyknú považovať za počiatok 

a inšpiráciu pre zavedenie legislatívy súkromnoprávneho vymáhania práva ochrany 

hospodárskej súťaže na vnútornom trhu Európskej únie. Napriek postupným plánom 

Európskej komisie na zavedenie spoločných pravidiel súkromnoprávneho vymáhania 

načrtnutých v Zelenej knihe (2005)174 a Bielej knihe (2008),175 generálny advokát Mazák vo 

svojich návrhoch vo veci Pfliederer ešte v roku 2010 konštatoval: „Usudzujem, že nariadenie 

č. 1/2003 a judikatúra Súdneho dvora de iure nestanovili nijakú hierarchiu ani poradie 

dôležitosti medzi verejným presadzovaním práva hospodárskej súťaže EÚ a súkromnými 

žalobami o náhradu škody. Hoci nie je stanovená hierarchia de iure, v súčasnosti je podľa mňa 

úloha Komisie a vnútroštátnych orgánov hospodárskej súťaže pri zabezpečovaní 

dodržiavania článkov 101 a 102 ZFEÚ omnoho významnejšia než úloha súkromných žalôb 

o náhradu škody. Úloha súkromných žalôb o náhradu škody je totiž v tomto smere taká malá, 

že by som váhal vôbec použiť výraz „súkromné presadzovanie práva“.“176 

Legislatívne snahy v oblasti súkromnoprávneho vymáhania práva ochrany 

hospodárskej súťaže zavŕšilo prijatie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ 

 
172 Rozsudok z 20. septembra 2001, Courage a Crehan, C-453/99, EU:C:2001:465.   
173 Rozsudok z 13. júla 2006, Manfredi, C-295/04, EU:C:2006:461.  
174 Zelená Kniha - Žaloby o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel ES {SEK(2005) 1732},  
KOM/2005/0672 v konečnom znení. 
175 Biela kniha Komisie o žalobách o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel ES, KOM(2008) 165 v 
konečnom znení. 
176 Návrhy z 16. decembra 2010, Pfleiderer, C‑360/09, EU:C:2010:782, bod 40. 
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z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o 

náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže 

členských štátov a Európskej únie177 (ďalej len „Smernica 2014/104“) s lehotou transpozície do 

27. decembra 2016. Slovenská republika transponovala danú smernicu do vnútroštátneho 

právneho poriadku zákonom č. 350/2016 Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov 

na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon 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.178 Slovenský zákonodarca zvolil z hľadiska legislatívnej techniky relatívne 

jednoduchý prístup, keď premietol ustanovenia smernice do samostatného zákona 

v štruktúre definovanej smernicou.  

Vzhľadom na úroveň a intenzitu rozhodovacej činnosti v oblasti ochrany hospodárskej 

súťaže v oblasti uplatňovania práva ochrany hospodárskej súťaže prostriedkami verejného 

práva, táto skutočnosť determinuje aj úroveň uplatňovania súkromnoprávneho 

presadzovania práva ochrany hospodárskej súťaže, a teda na Slovensku neexistuje ustálená 

prax alebo rozhodovacia činnosť v tejto oblasti.179 Na druhej strane, Súdny dvor Európskej 

únie (ďalej len „SD EÚ“) poskytol prvé odpovede na prejudiciálne otázky súvisiace so 

Smernicou 2014/104, a preto cieľom tejto kapitoly je vyhodnotiť, či súčasný slovenský právny 

rámec vyhovuje týmto záverom SD EÚ, respektíve prostredníctvom akých inštitútov je 

možné naplniť jeho účel. Napriek tomu, že Smernica 2014/104 má v niektorých častiach 

relatívne presné ustanovenia de facto unifikujúce pravidlá, stále ponechala viacero otázok 

otvorených na ktoré bude musieť dať odpoveď SD EÚ v rámci svojej právomoci.180 

 

 
177 Ú. v. EÚ L 349, 5.12.2014, s. 1 – 19. 
178 Treba poznamenať, že napriek tomu, že išlo o predpis zásadného významu, tak nebola z dôvodu uplynutia 
transpozičnej lehoty ponechaná ani len mesačná legisvakačná lehota.  
179 KRÁLIČKOVÁ, B. Súťažné právo vo vzájomných vzťahoch verejného a súkromného práva. Bratislava: Ústav 
štátu a práva Slovenskej akadémie vied, 2020, s. 161. 
180 MONTI, G. Liability issues not codified by the Damages Directive: how to fill such gaps? In: PARCU, P.L., 
MONTI, G., BOTTA, M. eds. Private Enforcement of EU Competition Law. The Impact of the Damages Directive. 
Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing, 2018, s. 53 a nasl. 
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2. RATIONE TEMPORIS SMERNICE 2014/104 

 

Ustanovenie čl.22 Smernice 2014/104 výslovne zakázalo retroaktivitu opatrení, ktoré 

členské štáty prijmú na zosúladenie svojich právnych poriadkov s danou smernicou. Tento 

zákaz retroaktivity rozlišujem medzi hmotnoprávnymi a procesnými pravidlami. Pokiaľ ide 

o hmotnoprávne pravidlá, tak smernica zakazuje retroaktivitu všeobecne (čl. 22 ods. 1).181 

Avšak v prípade procesných pravidiel, smernica v čl. 22 ods. 2 zakazuje rozšíriť retroaktívne 

pôsobenie vnútroštátnych opatrení prijatých na harmonizáciu iba pokiaľ ide o žaloby podané 

pred 26. decembrom 2014.182  Potom podľa SD EÚ „[z] článku 22 ods. 2 smernice 2014/104 

teda a contrario vyplýva, že členské štáty mali pri preberaní tejto smernice diskrečnú 

právomoc rozhodnúť, či sa vnútroštátne pravidlá na prebratie procesných ustanovení tejto 

smernice uplatnia, resp. neuplatnia na žaloby o náhradu škody podané po 26. decembri 2014, 

ale pred dňom prebratia uvedenej smernice, alebo najneskôr pred uplynutím lehoty na jej 

prebratie.“183 Samotná smernica 2014/104 teda neprikazuje členským štátom zaviesť 

retroaktívne ustanovenia týkajúce sa procesných pravidiel, a teda retroaktivita pôsobí len 

vtedy, ak  tak ustanovuje vnútroštátne právo.184  

Napriek tomu, že nie je prípustné spätné pôsobenie Smernice 2014/104 pred lehotou 

na jej transpozíciu ako aj zavedenie retroaktívnych pravidiel hmotnoprávnej povahy (medzi 

ktoré nepochybne patrí aj premlčacia lehota), požiadavky definované smernicou sa môžu 

uplatniť vo vnútroštátnom práve aj pred obdobím prijatia smernice, či lehotou na 

transpozíciu, a to prostredníctvom zásad efektívnosti a ekvivalencie. Členské štáty boli totiž 

aj pred prijatím Smernice 2014/104 a uplynutím lehoty na jej transpozíciu povinné uplatňovať 

efektívne a ekvivalentne čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“). 

Preto akékoľvek opatrenie v oblasti súkromného práva súvisiace s uplatňovaním náhrady 

škody spôsobenej porušením pravidiel hospodárskej súťaže, ktoré by ohrozovalo riadne 

uplatňovanie čl. 101 a 102 ZFEÚ, môže predstavovať nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z čl. 

 
181 „Členské štáty zabezpečia, aby sa vnútroštátne opatrenia prijaté podľa článku 21 na zosúladenie s 
hmotnoprávnymi ustanoveniami tejto smernice neuplatňovali so spätným účinkom.“ 
182  „Členské štáty zabezpečia, aby sa akékoľvek vnútroštátne opatrenia prijaté podľa článku 21, iné ako tie, ktoré 
sú uvedené v odseku 1, neuplatňovali na žaloby o náhradu škody podané na vnútroštátny súd pred 26. 
decembrom 2014.“ 
183 Rozsudok z 28. marca 2019, Cogeco Communications, C-637/17, EU:C:2019:263, bod 28.  
184 Rozsudok z 28. marca 2019, Cogeco Communications, C-637/17, EU:C:2019:263, bod 29. 
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101 a 102 ZFEÚ. Na testovanie efektívnosti a ekvivalencie pravidiel potom môže súd využiť 

niektoré zásady a princípy vyplývajúce zo Smernice 2014/104, čím môže smernica získať 

spätné účinky síce nie de iure, ale de facto prostredníctvom výkladu čl. 101 a 102 ZFEÚ.  

Vo veci Cogeco Communications testoval SD EÚ, či ustanovenia portugalského 

súkromného práva v oblasti premlčania v súvislosti s porušením a žalobou, na ktorú sa 

nevzťahujú ustanovenia predstavujúce transpozíciu Smernice 2014/104, nepredstavujú 

prekážku efektívneho a ekvivalentného uplatňovania čl. 102 ZFEÚ. Podľa SD EÚ potom „ 

Článok 102 ZFEÚ a zásada efektivity sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia takej 

vnútroštátnej právnej úprave, ktorá na jednej strane stanovuje, že premlčacia lehota, pokiaľ 

ide o žaloby na náhradu škody, je stanovená na tri roky a začína plynúť odo dňa, keď sa 

poškodený dozvedel o svojom nároku na náhradu škody, aj keď nepoznal osobu zodpovednú 

za protiprávne konanie, a ktorá na druhej strane nestanovuje žiadnu možnosť pozastavenia 

alebo prerušenia plynutia tejto lehoty počas doby, keď prebieha konanie pred vnútroštátnym 

orgánom pre hospodársku súťaž.“185 Podľa názoru SD EÚ potom uplatnenie premlčacej 

lehoty, ktorá plynie bez ohľadu na to, či poškodený pozná osobu škodcu „spôsobuje, že 

uplatnenie nároku na náhradu celej škody je prakticky nemožné alebo neprimerane ťažké.“186 

V tomto kontexte treba pripomenúť, že Smernica 2014/104 stanovuje minimálne päťročnú 

premlčaciu lehotu s tým, že, okrem iného, lehota nezačne plynúť skôr, ako poškodený pozná 

osobu, ktorá spôsobila škodu.187 

V slovenskom právnom poriadku spadala do nadobudnutia účinnosti zákona č. 

350/2016 Z. z. všeobecné pravidlá Obchodného zákonníka týkajúce sa náhrady škody 

spôsobenej porušením zákona, konkrétne podľa § 757 v spojení s § 41 a §42 ods. 1 

Obchodného zákonníka sa spravujú § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Premlčacia doba 

podľa § 397 Obchodného zákonníka je štyri roky (subjektívna premlčacia doba), pričom začína 

plynúť odo dňa, keď sa poškodený dozvedel alebo mohol dozvedieť o škode a o tom, kto je 

povinný na jej náhradu (§ 398 Občianskeho zákonníka). Táto subjektívna lehota je daným 

ustanovením ohraničená 10 ročnou objektívnou premlčacou dobou, ktorá začína plynúť odo 

dňa porušenia danej povinnosti.  

 
185 Rozsudok z 28. marca 2019, Cogeco Communications, C-637/17, EU:C:2019:263, výrok, ods. 2. 
186 Rozsudok z 28. marca 2019, Cogeco Communications, C-637/17, EU:C:2019:263, bod. 53.  
187 Čl. 10 ods. 2 a 3 Smernice 2014/104.  
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Je pravdou, že všeobecná právna úprava súvisiaca s náhradou škody spôsobenej 

porušením pravidiel hospodárskej súťaže, vrátane pravidiel uvedených v čl. 101 a 102 ZFEÚ 

nedosahovala požiadaviek uvedených v Smernici 2014/104. Na druhej strane, napriek kratšej 

premlčacej dobe, začiatok jej plynutia, na rozdiel od portugalského práva, nemusí prima facie 

predstavovať prekážku efektívneho uplatňovania ustanovení čl. 101 a 102 ZFEÚ. Faktom však 

je, že v príklade tzv. diaľničného kartelu sa nepodarilo vec ukončiť v rámci verejnoprávneho 

vymáhania ani v rámci jednej dekády,188 a teda podľa okolností slovenského právneho 

poriadku by mohla byť považovaná aj 10 ročná objektívna premlčacia lehota považovaná za 

nedostatočnú. A práve neprerušenie premlčacej lehoty počas konania pred orgánmi ochrany 

hospodárskej súťaže, vrátane súdneho prieskumu, by mohlo byť považované za element, pre 

ktorý právna úprava v Slovenskej republike pre prijatím zákona č. 350/2016 Z. z. nebola 

považovaná za efektívne uplatňovanie čl. 101 a 102 ZFEÚ v zmysle rozsudku Cogeco 

Communications. Keďže však nemožno uplatniť dôsledky nesplnenia povinnosti, ktorá 

členskému štátu vyplýva z čl. 101 a 102 ZFEÚ, ak by subjekt porušujúci tieto ustanovenia 

vzniesol námietku premlčania podľa slovenského práva, zodpovednosť za škodu by v tomto 

prípade niesla Slovenská republika.189  

 

3. PASÍVNA LEGITIMÁCIA 

 

Smernica 2014/104 nespresňuje identifikáciu osoby, ktorá by mala niesť 

zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením pravidiel hospodárskej súťaže,  pričom len v čl. 

1 ods. 2 uvádza, že pojem „porušiteľ“  zahŕňa „podnik alebo združenie podnikov, ktoré sa 

dopustili porušenia práva hospodárskej súťaže.“ Smernica 2014/104 tak len odkazuje na 

pojem „podnik“ obsiahnutý v čl. 101 a 102 ZFEÚ tak, ako bol vysvetlený judikatúrou SD EÚ. 

Preto „subjektmi povinnými nahradiť škodu spôsobenú kartelovou dohodou alebo postupom 

zakázaným článkom 101 ZFEÚ sú podniky v zmysle tohto ustanovenia, ktoré sa zúčastnili na 

tejto kartelovej dohode alebo na tomto postupe.“190 Dané sa celkom zjavne uplatní mutatis 

 
188 BLAŽO, O., ŠRAMELOVÁ, S. The First Bid Rigging Case in Slovakia after Years of Judicial Disputes. In: 
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies [online]. 2015, roč. 8, č. 11. DOI: 10.2139/ssrn.2741673 
189 Porovnaj rozsudok z 19. novembra 1991, Francovich a Bonifaci/Taliansko, C-6/90, EU:C:1991:428.  
190 Rozsudok zo 14. marca 2019, Skanska Industrial Solutions a i., C-724/17, EU:C:2019:204, bod 32.  
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mutandis aj na čl. 102 ZFEÚ. Preto na definovanie osoby zodpovednej za porušenie čl. 101 

alebo 102 ZFEÚ, a teda osoby možného žalovaného v konaní o náhradu škody sa dajú využiť 

všetky pravidlá pre identifikovanie adresáta pokuty pre porušenie pravidiel hospodárskej 

súťaže, keďže ako potvrdil SD EÚ vo veci Skanska Industrial Solutions a i., „pojem „podnik“ v 

zmysle článku 101 ZFEÚ, ktorý je autonómnym pojmom práva Únie, nemôže mať iný význam 

v kontexte ukladania pokút zo strany Komisie podľa článku 23 ods. 2 nariadenia č. 1/2003 a v 

kontexte žalôb o náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia pravidiel Únie v oblasti 

hospodárskej súťaže.“ 191 

V tomto kontexte je potom treba pripomenúť, že Smernica 2014/104 nemá teda 

normatívnu pridanú hodnotu, pokiaľ ide o definíciu subjektu zodpovedného za škodu 

spôsobenú porušením pravidiel hospodárskej súťaže. Identifikácia „porušiteľa“ sa preto 

v dôsledku prijatia Smernice 2014/104 a jej transpozície do vnútroštátnych právnych 

poriadkov nemení a ide stále o kontinuálnu aplikáciu pravidiel vyplývajúcich z čl. 101 a 102 

ZFEÚ bez ohľadu na prijatie danej smernice.  

 

SD EÚ reflektujúc staršiu judikatúru týkajúcu sa testu ekonomickej kontinuity potvrdil 

vo veci Skanska Industrial Solutions a i.  ekonomickú kontinuitu i pokiaľ ide o zodpovednosť 

za škodu spôsobenú porušením pravidiel hospodárskej súťaže: „Článok 101 ZFEÚ sa má 

vykladať v tom zmysle, že v situácii, o akú ide vo veci samej, v ktorej všetky akcie spoločností, 

ktoré sa podieľali na kartelovej dohode zakázanej týmto článkom, boli získané inými 

spoločnosťami, ktoré zlikvidovali prvé uvedené spoločnosti a pokračovali v ich obchodnej 

činnosti, možno spoločnostiam nadobúdateľom pripísať zodpovednosť za ujmu spôsobenú 

týmto kartelom.“192 Vzhľadom na to, že ide o výklad ustanovení čl. 101 a 102 ZFEÚ, tento má 

účinky ex tunc, t.j. od platnosti Rímskych zmlúv a SD EÚ odmietol priznať obmedzenie 

časových účinkov definície pojmu „podnik“ na účely súkromnoprávneho uplatňovania práva 

ochrany hospodárskej súťaže.193  

Vo veci Sumal SD EÚ potvrdil nielen zodpovednosť materskej spoločnosti, ktorej je 

prisúdená zodpovednosť za konanie dcérskej spoločnosti, ale aj zodpovednosť za škodu  

 
191 Rozsudok zo 14. marca 2019, Skanska Industrial Solutions a i., C-724/17, EU:C:2019:204, bod 47.  
192 Rozsudok zo 14. marca 2019, Skanska Industrial Solutions a i., C-724/17, EU:C:2019:204, výrok.  
193 Rozsudok zo 14. marca 2019, Skanska Industrial Solutions a i., C-724/17, EU:C:2019:204, bod 53 až 59. 
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dcérskej spoločnosti a to i v prípade, ak táto dcérska spoločnosť nebola zahrnutá do 

rozhodnutia Európskej komisie o uložení pokuty za porušenie pravidiel hospodárskej 

súťaže.194  Samozrejme, osoba poškodená protisúťažným konaním má právo zahrnúť dcérsku 

spoločnosť do spoločnej zodpovednosti za škodu iba v prípade, ak táto dcérska spoločnosť 

spolu s materskou spoločnosťou tvorí hospodársku jednotku195  na účely čl. 101 ZFEÚ. SD EÚ 

teda vylúčil obmedzenie, že prenos zodpovednosti by bol možný iba v. Prenose 

zodpovednosti z dcérskej spoločnosti na materskú spoločnosť a opačne nie. 196  Tak ako 

v prípade Skanska Industrial Solutions a i. , aj v prípade Sumal vykladal  SD EŮ priamo 

ustanovenie čl. 101 ZFEÚ, a na teda takéto stanovenie osoby zodpovednej za porušenie 

pravidiel hospodárskej súťaže na účely žalôb na náhradu škody nemá vplyv temporálny rámec 

Smernice 2014/104.  

Ustanovenie § 3 písm. b) zákona č. 350/2016 Z. z. preberá definíciu „porušiteľa“ podľa 

Smernice 2014/104, preto nemožno mať pochybnosti, že od účinnosti daného zákona je 

možno výklad poskytnutý v rozsudkoch Industrial Solutions a i. a Sumal v plnom rozsahu 

a priamo uplatniť, keďže zákon explicitne inkorporuje definíciu pojmu „podnik“ tak, ako bola 

poskytnutá ustálenou judikatúrou SD EÚ v súvislosti s ukladaním pokút. Treba poznamenať, 

že rámcovo bola definícia pojmu „podnik“ zakotvená do tzv. smernice ECN+ ako „každý 

subjekt zapojený do hospodárskej činnosti, a to bez ohľadu na jeho právne postavenie a 

spôsob jeho financovania“.197  

 

Otázkou však zostáva, či možno výklad Industrial Solutions a i. a Sumal použiť aj na 

vyvodenie priamej zodpovednosti za škodu i v prípadoch, kedy k porušeniu prišlo pred 

účinnosťou zákona č. 350/2016 Z. z. Základnou požiadavkou je, aby Obchodný zákonník vo 

svojich ustanoveniach v § 373 a nasl. Poskytoval dostatočnú flexibilitu na to, aby umožňoval 

eurokonformný výklad osoby zodpovednej za škodu spôsobenú porušením pravidiel 

hospodárskej súťaže., keď súdy členských štátov sú povinné vykladať vnútroštátne právo do 

 
194 Rozsudok zo 6. októbra 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, výrok, ods. 1. 
195 Rozsudok zo 6. októbra 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, výrok, ods. 1. 
196 Rozsudok zo 6. októbra 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, výrok, ods. 2. 
197 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 (Ú. v. EÚ L 11, 14.1.2019, s. 3 – 33), čl. 2 ods.10. 
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takej miery, aby zabezpečili efektívne uplatňovanie práva EÚ.198 Na druhej strane, takýto 

prístup nemôže smerovať k interpretácii vnútroštátneho práva contra legem.199  

Na rozdiel od skúmaného španielskeho práva v prípade Sumal, ktoré obsahovalo v čl. 

71 ods. 2 písm. b) zákona č. 15/2007 o ochrane súťaže explicitné ustanovenie o možnosti 

prisúdiť zodpovednosť za škodu materskej spoločnosti, slovenské súkromné právo takéto 

explicitné ustanovenie neobsahovalo a neobsahuje. Na účely výkladu možno poukázať práve 

na § 2 písm. b) zákona č. 350/2016 Z.z., ktorý odkazuje len vo všeobecnosti na definíciu osoby 

zodpovednej za porušenie práva hospodárskej súťaže vyplývajúcej z predpisov verejného 

práva, a súčasne § 21 tohto zákona, ktorý odkazuje na aplikáciu pravidiel Obchodného 

zákonníka, čím je implicitne akceptovaná dostatočná flexibilita ustanovení o náhrade škody 

podľa Obchodného zákonníka, aby dokázal akomodovať požiadavky na pojem „podnik“ ako 

entity zodpovednej za protiprávne konanie.  

 

Záverom možno konštatovať, že ustanovenia o zodpovednosti za škodu podľa 

Obchodného zákonníka sú dostatočne flexibilné a dostatočne všeobecné na to, aby umožnili 

uplatniť zodpovednosť za škodu aj voči dcérskej spoločnosti, či ekonomickému nástupcovi.  

 

4. AKTÍVNA LEGITIMÁCIA 

 

Pokiaľ sa analyzuje otázka nárokov zo zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením 

pravidiel hospodárskej súťaže, zvyčajne sa uvažuje o spotrebiteľoch, zákazníkoch či iných 

obchodných partneroch osôb, ktoré sa dopustili protisúťažného správania. Smernica 

2014/104 však takýmto spôsobom nezužuje rozsah osôb, ktoré môžu vzniesť nároky na 

náhradu škody: „Členské štáty zabezpečia, aby každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá 

utrpela škodu spôsobenú porušením práva hospodárskej súťaže, mala možnosť domáhať sa 

úplnej náhrady tejto škody a získať ju.“ (čl. 3 ods. 1). Preto SD EÚ potvrdil, že „zaručenie 

 
198 Napríklad rozsudok z 24. júna 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, bod 57, a rozsudok zo 4 marca 2020, 
Bank BGŻ BNP Paribas, C‑183/18, EU:C:2020:153, bod 60. 
199 Napríklad rozsudok zo 4 júla 2006, Adeneler a i. C‑212/04, EU:C:2006:443, bod 110, a rozsudok zo 4 marca 
2020, Bank BGŻ BNP Paribas, C‑183/18, EU:C:2020:153, bod 67. 



   

 

 67  

 

úplného a potrebného účinku článku 101 ZFEÚ, ako aj ochrana pred nepriaznivými 

dôsledkami porušenia pravidiel hospodárskej súťaže by boli výrazne ohrozené, ak by sa 

možnosť domáhať sa náhrady škody vyplývajúcej z kartelu, obmedzovala len na dodávateľov 

a nadobúdateľov na trhu dotknutom kartelom. Takýmto spôsobom by sa totiž veľký počet 

potenciálnych obetí systematicky vylúčil z možnosti domáhať sa náhrady škody.“200 V rámci 

odpovede na prejudiciálnu otázku SD EÚ vymedzil, že „...že osoby, ktoré na trhu dotknutom 

kartelom nepôsobia ako dodávateľ alebo nadobúdateľ, ktoré však vo forme stimulačných 

úverov poskytli nadobúdateľom výrobkov ponúkaných na tomto trhu dotácie, môžu 

požadovať, aby sa podnikom zúčastneným na tomto karteli uložila povinnosť nahradiť škody, 

ktoré utrpeli z dôvodu, že vzhľadom na to, že suma týchto dotácií bola vyššia, než by bola pri 

neexistencii uvedeného kartelu, tieto osoby nemohli tento rozdiel použiť na iné, 

lukratívnejšie účely.“201 Rovnako, ako v prípade pasívnej legitimácie, aj v tomto danom 

poprípade ide priamo o výklad čl. 101 ZFEÚ, a teda nie je obmedzený uplatňovaním smernice 

2014/104 (mutatis mutandis uplatniteľné aj na čl. 102 ZFEÚ). V súvislosti s daným prípadom 

generálna advokátka J. Kokott načrtla diskusiu o tom, že niektoré subjekty budú zrejme 

vylúčené z možnosti náhrady škody z dôvodu, že nejde o samostatné subjekty: „Vedúci 

podniku, spoločníci a pracovníci, ale aj investori kapitálových spoločností totiž v rámci tejto 

funkcie nemajú postavenie samostatnej jednotky v hospodárskom styku a ich škoda spočíva 

spravidla v znížení hodnoty podniku zúčastňujúceho sa na hospodárskom styku alebo v inej 

škode spôsobenej tomuto podniku. Štátni poskytovatelia úverov, akým je aj spolková krajina, 

sú na rozdiel od toho nepochybne samostatnou jednotkou v hospodárskom styku a ich škoda 

nespočíva tom, že sa na základe dohody o cenách znížila hodnota iného podniku alebo že 

tento podnik utrpel škodu. Spolková krajina v prejednávanom prípade naopak utrpela vlastnú 

škodu v rámci svojho postavenia štátneho poskytovateľa úverov.“202 

 

Okrem toho, na druhej strane, generálna advokátka rozvinula diskusiu o možnej 

náhrade tzv. politickej škody, t.j. škody, ktorá bola všeobecnej verejnosti v dôsledku kartelu 

spôsobená nesplnením povinnosti zabezpečiť všeobecné blaho. Politická škoda predstavuje 

 
200 Rozsudok z 12. decembra 2019, Otis a i., C-435/18, EU:C:2019:1069, bod 27.  
201 Rozsudok z 12. decembra 2019, Otis a i., C-435/18, EU:C:2019:1069, výrok. 
202 Návrhy zo dňa 29. júla 2019, Otis a i., C-435/18, EU:C:2019:651, bod 94.  
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teda stratu benefitov všeobecnej verejnosti na neposkytnutí dostatočného verejného blaha 

v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov, keďže tieto prostriedky boli odčerpané 

v verejných zdrojov v dôsledku protisúťažného konania. Samozrejme, uplatňovanie tohto 

typu škody má minimálne dve úskalia: samotný výpočet škody a identifikáciu príjemcu škody. 

Pokiaľ v prípade definovania výšky škody je úvaha J. Kokott relatívne neurčitá a vyhýbavá,203 

v prípade možného žalobcu a príjemcu náhrady škody je určitejšie: „V takýchto prípadoch by 

však bolo možné postupovať tak, že osoba, ktorá zastupuje verejné záujmy, sa domáha 

náhrady spôsobenej škody ako zástupca všeobecnej verejnosti a náhrada škody poskytnutá 

osobami, ktoré za túto škodu zodpovedajú, sa odvedie do fondu, ktorého výnos sa použije v 

prospech všeobecnej verejnosti“. 204 Takýto model sa potom podobá na americký model  

žalôb parens patriae v Spojených štátoch amerických, ktorý vychádza z princípov common 

law.205 

Rozšírenie okruhu aktívne legitimovaných subjektov v prípade žalôb o náhradu škody 

v prípade porušenia pravidiel hospodárskej súťaže môže mať osobitný význam v prípade bid 

riggingu, tj. koluzívneho správania vo verejnom obstarávaní.206 Dôvodom môže byť 

oddelenie financujúceho subjektu a subjektu, ktorý nakupuje v rámci verejného obstarávania 

tovary a služby. Pokiaľ subjekt nakupujúci tovary a služby požaduje refundáciu od 

financujúceho subjektu, sotva možno identifikovať škodu, ktorú by v dôsledku bid riggingu 

utrpel. Táto situácia sa podobá na „prenesenie ceny“ podľa čl. 13 Smernice 2014/104, avšak 

financujúci subjekt nie je v takomto prípade „nepriamym odberateľom.“ Možnosti 

„financujúceho“ subjektu, respektíve verejného obstarávateľa na náhradu škodu voči 

podnikateľom, ktorí sa dopustili bid riggingu, sú obmedzené, keď samotný verejný 

obstarávateľ prispel svojim konaním alebo nekonaním k bid riggingu. Tento subjekt môže 

prispieť k bid riggingu napríklad aj v súvislosti so samotným manipulovaním verejné ho 

 
203 Návrhy zo dňa 29. júla 2019, Otis a i., C-435/18, EU:C:2019:651, bod 129.  
204 Návrhy zo dňa 29. júla 2019, Otis a i., C-435/18, EU:C:2019:651, bod 130.  
205 FARMER, S.B. More lessons from the laboratories: Cy pres distributions in parens patriae antitrust actions 
brought by state attorneys general. In: Fordham Law Review. 1999, roč. 68, č. 2, s. 362. 
206 KALESNÁ, K. Independence of bids in public procurement. In: Bratislava Law Review [online]. 2019, roč. 3, č. 
2. DOI: 10.46282/blr.2019.3.2.148; KALESNÁ, K. Fighting Bid Rigging in the European Union. In: BLAŽO, O., 
MOKRÁ, L., MÁČAJ, A. eds. Bratislavské právnické fórum 2020. Právne výzvy pre novú Európsku komisiu. Zborník 
z vedeckej konferencie organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou dňa 6 a 7. februára 
2020 v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2020 
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obstarávateľa,207 manipulovaním verejného obstarávania dodávateľom služieb v oblasti 

verejného obstarávania,208 či tolerovaním konfliktu záujmov.209 

 

5. ZÁVER 

 

Hoci už od lehoty na transpozíciu uplynulo takmer 5 rokov, predmetom konaní pred 

vnútroštátnymi súdmi sú zvyčajne ešte stále konania, ku ktorým prišlo pred prijatím Smernice 

2014/104. Bez ohľadu na temporálny rámec Smernice 2014/104, SD EÚ vykladal otázky 

aktívnej legitimácie, pasívnej legitimácie, ako aj plynutia premlčacích lehôt z pohľadu zásad 

ekvivalencie a efektívnosti aplikácie čl. 101 a 102 ZFEÚ. Z uvedeného dôvodu, minimálne 

štandardy sa opierajú priamo o primárne právo, a teda tento výklad má účinky ex tunc. Za 

najproblematickejšiu v tomto smere možno považovať obmedzenie 10 ročnej objektívnej 

premlčacej lehoty, ktorá vzhľadom na zdĺhavé konanie pred slovenskými orgánmi ochrany 

hospodárskej súťaže, vrátane súdneho prieskumu, môže založiť zodpovednosť za škodu 

z dôvodu faktického znemožnenia uplatnenia nárokov na náhradu škody.  

SD EÚ potvrdil, že verejnoprávne subjekty sú rovnako oprávnené podať žalobu 

z dôvodu škody, ktorú im spôsobil kartel, hoci neboli priamo kupujúcimi, alebo priamo 

nepôsobili na trhu. Priznanie tejto možnosti z pohľadu práva EÚ treba však vnímať 

z vnútroštátneho pohľadu za ich povinnosť podať takúto žalobu z dôvodu riadnej správy veci 

verejných.  

 

 

 

 
207 Napríklad k “nástenkovému tendru” podrobnejšie BELEŠ, A. Related criminal offenses to public procurement 
[Trestné činy súvisiace s verejným obstarávaním]. In: Casopis pro Pravni Vedu a Praxi [online]. 2021, roč. 29, č. 1. 
Dostupné na internete: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
85105465226&doi=10.5817%2FCPVP2021-1-7&partnerID=40&md5=b85ab8f48fa71fdbf10c78b966e06f7a 
208 BLAŽO, O. “Pomocník” v karteli - možný postih podľa práva Európskej únie a slovenského práva 
hospodárskej súťaže. In: Míľniky súťažného práva. Bratislava: VEDA, 2014 
209 KOVÁČIKOVÁ, H. Conflict of interest: Case of the public procurement in Slovakia. In: Strani pravni zivot 
[online]. 2019, č. 4. DOI: 10.5937/spz63-24010 
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4. LIMITY SLOBODY USADIŤ SA V EURÓPSKEJ ÚNII Z POHĽADU 

KAPITÁLOVEJ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI 

(Jana Strémy) 

 

1. ÚVOD 

 

Efektívny rámec správy a riadenia spoločností vytvára priaznivé podnikateľské 

prostredie na vnútornom trhu Únie. V súčasnosti pôsobí v Únii približne 24 miliónov 

spoločností, z čoho približne 80 % tvoria kapitálové spoločnosti.210 Napriek skutočnosti, že 

ide najmä o malé a stredné podniky211, týmto spoločnostiam prináleží možnosť pôsobiť 

v rámci EÚ v súlade s jednotným právnym rámcom. Hegemónnym cieľom EÚ v tejto oblasti 

je umožniť etablovanie podnikov kdekoľvek v EÚ a využívať slobodu pohybu osôb, služieb 

a kapitálu, poskytovať ochranu personálnemu substrátu spoločností (spoločníkom, či 

akcionárom ako aj  ďalším subjektom, ktoré majú v spoločnostiach osobitný záujem (napr. 

personálny substrát v podobe zamestnancov) zvyšovať konkurencieschopnosť podnikov 

a stimulovať podniky k cezhraničnej spolupráci. Napriek skutočnosti, že právo spoločností na 

premiestnenie sídla vyplýva priamo z primárneho práva, v zásade, až do prípadu Cartesio212, 

nebolo možné premiestniť registrované sídlo bez predchádzajúceho zrušenia spoločnosti v 

pôvodnom členskom štáte a následnej (re)inkorporácii v hostiteľskom štáte, keď práve v 

tomto ohľade znamenal prípad Cartesio významný míľnik, keď súd rozhodol, že sloboda 

usadzovania zakotvuje právo premiestniť registrované sídlo. Súdny dvor tak zmenil rozhodné 

právo cestou premeny právnej formy spoločnosti na spoločnosť, ktorá je regulovaná právom 

hostiteľského štátu. Generálny advokát Maduro vo svojom návrhu213 toho času uviedol, že nie 

 
210 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/35/pravo-obchodnych-spolocnosti 
211 Mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP) tvoria 99 % všetkých podnikov v EÚ. Predstavujú dve tretiny 
pracovných miest v súkromnom sektore a prispievajú viac ako polovicou k celkovej pridanej hodnote vytvorenej 
podnikmi v EÚ. 
212 Rozsudok Súdneho dvora zo 16. decembra 2008 vo veci Cartesio Oktató és Szolgáltató bt, C-210/06, 
ECLI:EU:C:2008:723. 
213 Návrh generálneho advokáta M. POIARES MADURO prednesený 22. mája 2008 1(1) vo Veci C‑210/06 
Cartesio Oktató és Szolgáltató  [online: 
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je možné na základe vtedajšieho stavu práva Spoločenstva tvrdiť, že členské štáty požívajú 

absolútnu slobodu rozhodovať o „živote a smrti“ spoločností založených na základe ich 

vnútroštátneho práva, bez ohľadu na dôsledky pre slobodu usadiť sa, pretože inak by mali 

členské štáty bianco šek na uloženie tzv. „rozsudku smrti“ spoločnosti založenej podľa jej 

právnych predpisov iba preto, lebo sa rozhodla uplatniť slobodu usadiť sa. Zdôraznil, že 

osobitne pre malé a stredné podniky môže byť premiestnenie ústredia vnútri Spoločenstva 

jednoduchým a účinným spôsobom vykonávania skutočnej hospodárskej činnosti v inom 

členskom štáte bez toho, aby museli čeliť nákladom a administratívnemu bremenu 

nevyhnutne prítomnému v postupe, kedy by najskôr museli zrušiť spoločnosť v ich štáte 

pôvodu a potom ju nanovo vzkriesiť v členskom štáte určenia. Okrem toho, ako Komisia 

správne zdôraznila, proces zrušenia spoločnosti v jednom členskom štáte a jej následného 

opätovného zakladania podľa zákonov iného členského štátu môže zabrať značný čas, počas 

ktorého nemôže predmetná spoločnosť fungovať. Členské štáty nemôžu naďalej vyžadovať 

zrušenie alebo likvidáciu spoločnosti, keď premiestňuje svoje registrované sídlo do zahraničia 

na základe jej premeny. Aj keď je v súčasnosti možné premiestniť registrované sídlo 

spoločnosti do zahraničia, pre úspech celej operácie sa neustále vyžaduje postoj hostiteľskej 

krajiny. ESD stanovil obmedzenia týkajúce sa mechanizmu premeny právnej formy 

spoločnosti s dôrazom, že je to možné len do takej miery, do akej to povoľuje právo 

hostiteľského štátu. Imigrujúca spoločnosť sa musí premeniť na taký typ spoločnosti, ktorý je 

uznávaný právom hostiteľskej krajiny, až tak ju možno zapísať do obchodného registra bez 

toho, aby musela byť inkorporovaná ako nový subjekt práva. 

Niektoré členské štáty však dávajú právo spoločnosti premiestniť jej sídlo z ich územia 

alebo do ich územia bez toho, aby sa zmienili o možnosti premeny. Teoreticky je tak presun 

registrovaného sídla bez obmedzení, čo sa týka prekročenia hraníc Slovenska ako aj Českej 

republiky. Avšak toto premiestnenie je podmienené existenciou medzinárodnej zmluvy. 

Členské štáty však k výkonu tohto práva pristupujú rezervovane. V súčasnosti ide o oblasť 

práva, ktorá doposiaľ v jednotlivých členských štátoch nie je legislatívne 

vyriešená homogénnym spôsobom. Heterogénnosť právnej úpravy premiestňovania 

registrovaného sídla teda spôsobuje nejednotnosť prístupu jednotlivých členských štátov k 

 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C06DAFF53BEB1D34574F2830CC4A76AC?tex
t=&docid=67750&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9284938] 
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danej problematike, a to najmä v kontexte podmienok, ktoré sú kladené právnou úpravou 

členských štátov na podnikateľské subjekty. Členské štáty výkon práva spoločností na 

premiestnenie sídla teda môžu sťažovať rôznymi legislatívnymi prekážkami. Ad exemplum 

Seara Quintas poukazuje na to, že aj keď pred vstupom do nového milénia sa korporátna 

úprava niektorých členských štátov (napr. Španielsko, Francúzsko alebo Taliansko) už 

obsahovali ustanovenia zamerané na umožnenie cezhraničného premiestnenia sídla z a na 

ich územie bez toho, aby to znamenalo zrušenie a likvidáciu spoločnosti v jej členskom štáte 

pôvodu jej efektivita bola skôr teoretická ako praktická. Ďalej uvádza, že judikatúra SDEÚ v 

oblasti slobody usadiť sa rozhodujúcim spôsobom prispela k možnosti realizácie 

cezhraničného premiestnenia sídla medzi členskými štátmi so zachovaním právnej 

subjektivity transformáciou spoločnosti.214 Na základe požiadavky na predchádzajúce 

zrušenie a likvidáciu takejto spoločnosti dochádza k popretiu slobody etablovania, keďže 

štáty takto de facto bránia slobodnému premiestneniu sídla, v dôsledku čoho sa vnútroštátne 

koncepcie premiestňovania registrovaného sídla môžu založiť rozpor správnou úpravou na 

úrovni Európskej únie. V kontexte právnej úpravy de lege lata je teda premiestnenie 

registrovaného sídla obchodnej spoločnosti možné priamo ex lege.215  

Odhliadnuc od teoretickej možnosti premiestnenia registrovaného sídla 

podnikateľského subjektu poskytnutej zákonodarcom v rámci vnútroštátnej koncepcie 

premiestňovania sídla je potrebné diferencovať aplikačnú prax. V dôsledku konkrétnych 

podmienok aplikačnej praxe jednotlivých členských štátov216, tak v súčasnosti vo väčšine 

štátov európskych krajín a štátov EÚ nie je možné zmeniť miesto skutočného vykonávania 

činnosti podniku bez toho, aby nemusela spoločnosť prejsť v likvidáciou a založením novej 

právnickej osoby, z dôvodu absencie konkrétnych procedurálnych pravidiel. V nadväznosti na 

uvedené teda možno identifikovať nesúlad vnútroštátnej právnej úpravy s rovinou aplikačnej 

praxe, čo rozhodne neprispieva právnej istote podnikateľských subjektov, a ani čistote a 

 
214 Quintas Serara, A. (2017). El traslado transfronterizo de la sede social: la necesidad de articular una respuesta 
desde la óptica del derecho societario europeo. Revista de Derecho Comunitario Europeo, 57, 573. doi: 
https://doi.org/10.18042/cepc/rdce.57.04  
215 Ustanovenie § 26 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej ako “ObZ”) 
stanovuje: “Zahraničná právnická osoba založená na účel podnikania môže premiestniť svoje sídlo zo zahraničia na 
územie Slovenskej republiky, ak tak ustanoví právo Európskej únie alebo ak to umožňuje medzinárodná zmluva, 
ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom. To isté platí aj na 
premiestnenie sídla slovenskej právnickej osoby do zahraničia.” 
216 Na ktoré je navyše nevyhnutné aplikovať právnu úpravu obsiahnutú v dikcii článku 49 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ďalej ako „ZFEU”). 

https://doi.org/10.18042/cepc/rdce.57.04
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zrozumiteľnosti samotnému aktu premiestňovania registrovaného sídla mimo územia štátu 

v ktorom bol takýto subjekt pôvodne registrovaný.  

Cezhraničné premiestnenie registrovaného sídla, ako sme už vyššie v texte načrtli, je 

v podmienkach Slovenskej republiky umožnené prostredníctvom ust. § 26 ods. 1 ObZ. 

Zakomponovaním možnosti cezhranične premiestniť registrované sídlo podnikateľského 

subjektu z krajiny pôvodu do hostiteľského štátu je vyjadrením čl. 49 ZFEU v rámci 

vnútroštátnej právnej úpravy Slovenskej republiky, ktorou zákonodarca reflektuje na 

primárne právo Európskej Únie. Dikciou dotknutého článku 49 ZFEU je vyjadrené právo 

usadiť sa, ktoré svojím obsahom napĺňa bazálne princípy a ciele, na ktorých je konštruovaná 

Európska Únia ako nadnárodné spoločenstvo. Z toho dôvodu je potrebné vnímať právo usadiť 

sa ako vedúcu ideu fungovania vnútorného trhu, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je aj 

koncepcia cezhraničného premiestňovania sídla obchodnej spoločnosti. S poukazom na ust. 

§ 26 ods. 1 ObZ je však potrebné poznamenať, že v tejto súvislosti sa jedná o hmotnoprávnu 

úpravu, ktorá možnosť cezhraničného premiestnenia sídla pripúšťa. V tomto kontexte je však 

na druhej strane potrebné konštatovať aj záver o absencii procesnoprávnej úpravy v rovine 

cezhraničného premiestnenia registrovaného sídla podnikateľského subjektu. Cezhraničné 

premiestnenie registrovaného sídla navzdory absencii legálneho vymedzenia jeho 

procesnoprávnych aspektov možno vymedziť ako proces, ktorý spoločnostiam založeným 

podľa zákonov niektorého z členských štátov EÚ, ktoré majú svoje sídlo, ústredie alebo 

hlavné miesto podnikateľskej činnosti v EÚ, umožňuje za podmienok definovaných 

judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie primárne európske právo.  

Únia na tento problém reflektuje v podobe Smernice o cezhraničnej premene, zlúčení 

alebo splynutí a rozdelení217  V súčasnosti plynie transpozičná lehota na jej prenos do 

vnútroštátnych poriadkov (do 31. 1. 2023).  Jej cieľom je odstrániť neodôvodnené prekážky, 

ktoré bránia spoločnostiam EÚ využívať slobodu usadiť sa na jednotnom trhu, a to uľahčením 

cezhraničných premien, zlúčení alebo splynutí a rozdelení. Smernica ďalej zavádza 

komplexné postupy pre tieto operácie a dodatočné pravidlá pre cezhraničné zlúčenia alebo 

splynutia kapitálových spoločností so sídlom v členskom štáte EÚ. Smernica o cezhraničnej 

 
217 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019, ktorou sa mení 
smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia  
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premene inter alia upravuje podobné pravidlá, pokiaľ ide o práva zamestnancov na účasť na 

spolurozhodovaní, a nariaďuje, aby boli zamestnanci o týchto operáciách primerane 

informovaní a aby sa s nimi konzultovalo o ich predpokladaných dôsledkoch. Spoločnosti, 

ktoré chcú premiestniť svoje sídlo do iného členského štátu, sa v súčasnosti opierajú o 

vnútroštátnu právnu úpravu jednotlivých členských štátov, prípadne judikatúru Súdneho 

dvora (napr. Cartesio, Überseering, Polbud). Vo veci Polbud218 Súdny dvor v odpovedi na 

prejudiciálnu otázku ďalej rozvinul špecifikáciu podmienok „slobody usadiť sa“ a uviedol, že 

je uplatniteľná aj na premiestnenie sídla spoločnosti založenej podľa práva jedného členského 

štátu na území iného členského štátu, na účely jej konverzie. Súdny dvor bol toho názoru, že 

sloboda usadiť je použiteľná, keď sa samotné sídlo bez skutočného sídla presťahuje z jedného 

členského štátu do druhého, ak členský štát nového zápisu spoločnosti schváli zápis 

spoločnosti do registra, aj keď v ňom spoločnosť reálne nevykonáva hospodársku činnosť, 

pretože v tomto prípade článok 49 ZFEÚ nevyžaduje takú hospodársku činnosť ako 

nevyhnutný predpoklad pre jej použiteľnosť. Súdny dvor tiež pripomenul, že pri neexistencii 

harmonizácie sú členské štáty oprávnené rozhodnúť o kolíznych kritériách pre spoločnosť 

podľa svojho vnútroštátneho práva, a teda voči prichádzajúcim spoločnostiam uplatniť 

vlastné požiadavky na založenie spoločnosti. Poukázal aj na svoju predošlú judikatúru, 

pričom skutočnosť, že štatutárne, či skutočné sídlo spoločnosti bolo zriadené v súlade s 

právnymi predpismi členského štátu s cieľom využiť výhodnejšie právnych predpisov, 

nepredstavuje ako taká zneužitie práva. Uviedol, že vnútroštátne pravidlo, ktoré nariaďuje 

likvidáciu spoločnosti ako nevyhnutnú podmienku pre jej cezhraničné premiestnenie, je 

neopodstatnené, predstavuje neprimerané obmedzenie a je teda nezákonné.  

Rozsudok vo veci Polbud tak zásadne sprehľadnil podmienky realizácie cezhraničných 

konverzií. Súdny dvor ako orgán súdnej moci však nemôže kreovať žiadne pravidlá a postupy 

pre vykonávanie takýchto konverzií, resp. určiť hmotnoprávne podmienky zmeny sídla. Pre 

úplnosť je potrebné v kontexte vyššie uvedených záverov Súdneho dvora Európskej Únie 

poukázať aj na samotné problémy aplikačnej praxe v kontexte absencie procesnoprávnej 

 
218 Rozsudok Súdneho dvora Európskej Únie zo dňa 25.10.2017 vo veci C-106/16 Polbud – Wykonawstwo sp.z 
o.o., v likvidácii 



   

 

 76  

 

úpravy cezhraničného premiestňovania sídla obchodnej spoločnosti, ktoré sme načrtli 

úvodom v texte vyššie. 

Status quo pre spoločnosti, ktoré chcú premiestniť svoje sídlo cez hranice, sa však v 

súčasnej dobe aj naďalej musí opierať o právne predpisy členských štátov. Tieto právne 

predpisy, ak existujú, sú často nezlučiteľné, alebo navzájom nekorelujú. Okrem toho viac ako 

polovica členských štátov nestanovuje žiadne konkrétne pravidlá umožňujúce cezhraničné 

premeny. Aktuálna situácia môže mať negatívny vplyv najmä na malých a stredných 

podnikateľov, pretože práve tieto subjekty majú často nedostatok finančných prostriedkov 

na vykonanie cezhraničných postupov pomocou nákladných a komplikovaných 

alternatívnych metód. V tomto kontexte tak možno uzavrieť, že aktuálna právna úprava na 

vnútroštátnej úrovni trpí vadou jej neprístupnosti pre malých a stredných podnikateľov, a to 

navyše výlučne v prípadoch, ak takáto právna úprava vôbec existuje.  

Aktuálna tak aj naďalej zostáva ochrana zainteresovaných strán, ako sú zamestnanci, 

veritelia alebo menšinoví akcionári/spoločníci, ktorá je často neúčinná alebo nedostatočná z 

dôvodu absentujúcich, prekrývajúcich sa alebo vzájomne si odporujúcich pravidiel. 

Neexistencia harmonizovaných pravidiel môže viesť tiež k zvýšenému využívaniu 

obchodných spoločností tvorených obyčajnou poštovou schránkou pre podvodné účely, čo 

napríklad v najzávažnejších prípadoch umožňuje frakciám organizovaného zločinu utajiť a 

zastierať skutočných vlastníkov spoločností na účely legalizácie výnosov z trestnej činnosti. 

Zákonodarca EÚ musí preto zasiahnuť a poskytnúť pravidlá cezhraničnej premeny so 

zodpovedajúcimi a primeranými ochrannými opatreniami pre zamestnancov, veriteľa a 

spoločníkmi, aby sa vytvoril dynamický a spravodlivý jednotný trh. Smernica Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 

2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia (ďalej 

v texte len smernica), ktorá by mala byť transponovaná zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom, ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov teda poskytuje bazálny právny rámec, resp. 

právny nástroj prostredníctvom ktorého má dôjsť k harmonizácii vnútroštátnych právnych 

úprav v konkrétnej oblasti.  
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Predmetná Smernica už v úvodných ustanoveniach konštatuje, že v práve Európskej 

únie neexistuje jednotné vymedzenie kolízneho kritéria, ktorým by sa určovalo vnútroštátne 

právo vzťahujúce sa na spoločnosť. Toto vymedzenie prináleží v súlade s článkom 54 ZFEÚ219 

do právomoci každého členského štátu. Smernica zároveň poukazuje aj na chýbajúci právny 

rámec pre cezhraničné premeny a rozdelenia, čo, samozrejme, vedie k ďalšej právnej 

roztrieštenosti a neistote. Už tento fakt samotný je nepriaznivý pre spoločnosti, no navyše je 

spájaný aj s ďalším problémom, a síce neoptimálnou ochranou veriteľov, menšinových 

spoločníkov a zamestnancov. Táto smernica by sa navyše nemala uplatňovať na spoločnosti 

v likvidácii, pri ktorých sa už začalo s rozdeľovaním aktív. Snahy o zlepšenie vyššie popísaného 

stavu možno registrovať aj prostredníctvom činnosti Európskej komisie, ktorá zahrnula do 

svojho oznámenia z roku 2015 s názvom “Zlepšovanie jednotného trhu” iniciatívu na 

uľahčenie cezhraničných zlúčení a splynutí. 

 V tomto kontexte tak možno už v úvode konštatovať, že aktuálna právna úprava na 

vnútroštátnej úrovni trpí vadou jej neprístupnosti pre malých a stredných podnikateľov, a to 

navyše výlučne v prípadoch, ak takáto právna úprava vôbec existuje. Načrtnutý koncept 

neprístupnosti cezhraničného premiestnenia sídla malých a stredných podnikateľov v 

kontexte hmotnoprávnej právnej úpravy na vnútroštátnej úrovni trpí absenciou jasných a 

určitých procesnoprávnych pravidiel. V tomto duchu  je preto potrebné vnímať, tak ako sme 

už úvodom načrtli, aj samotný rozdiel medzi hmotnoprávnou úpravou premiestnenia sídla, 

ktorá je vyjadrená prostredníctvom § 26 ods. 1 a 2 ObZ a medzi rovinou aplikačnej praxe. Pre 

účely tejto kapitoly je tak nevyhnutné poznamenať, že s heterogénnosťou jednotlivých 

právnych úprav členských štátov a z nej prameniacou neprístupnosťou hmotnoprávnej 

úpravy, v dôsledku absencie určitých procesnoprávnych pravidiel sa aplikačná prax 

vysporiadala formou likvidácie obchodných spoločností a ich opätovnej inkorporácie a 

etablovania na trhu hostiteľského štátu. Z toho dôvodu sa preto v rámci tejto kapitoly in 

genere zameriame na koherentné a diferentné znaky procesu likvidácie obchodných 

/kapitálových/ spoločností, ako predpokladu na zmenu sídla na vybranej vzorke členských 

 
219 V článku 54 ZFEÚ sa kladú na rovnakú úroveň kolízne kritériá sídla, ústredie a hlavné miesto podnikateľskej 
činnosti spoločnosti. Z toho dôvodu, ako sa objasňuje v judikatúre, skutočnosť, že sa premiestňuje iba sídlo (a 
nie ústredie ani hlavné miesto podnikateľskej činnosti), ako taká nevylučuje uplatnenie slobody usadiť sa podľa 
článku 49 ZFEÚ. 
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štátov Európskej únie 220, a to aj z pohľadu čistoty a efektivity podnikateľského prostredia na 

vnútornom trhu Európskej Únie.  

 

2. LIKVIDÁCIA KAPITÁLOVEJ SPOLOČNOSTI V  SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

 

Likvidácia je inštitút  korporačného práva vyhradený obchodným spoločnostiam ako 

spôsob majetkového vysporiadania pri zániku obchodnej spoločnosti bez univerzálneho 

právneho nástupcu.  Zásadnú úlohu v procese likvidácie zohráva existencia obchodného 

majetku, pretože ak sú splnené podmienky na vyhlásenie konkurzu v podobe predlženia 

obchodnej spoločnosti v zmysle ust. § 3 ods. 3 ZKR221, je likvidátor povinný podať bez 

zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu. Povinnosť likvidátora podať návrh na 

vyhlásenie konkurzu je upravená v ust. § 75h ObZ v korelácii s ust. 11 ods. 2 ZKR. Likvidácia je 

vysporiadanie majetkových pomerov obchodnej spoločnosti, štátneho podniku, družstva, 

nadácie, združenia, neinvestičného fondu alebo inej právnickej osoby.222 Právnu úpravu 

likvidácie obchodnej spoločnosti nachádzame v ust. § 70 ObZ podľa ktorého možno likvidáciu 

označiť ako proces smerujúci k uspokojeniu nárokov veriteľov a iných osôb, ktorým prislúcha 

právo na likvidačný zostatok. Účelom likvidácie z právneho hľadiska je vysporiadanie 

majetkových pomerov zrušenej obchodnej spoločnosti pri maximálnej miere uspokojenia 

veriteľov a v maximálnom rozsahu likvidačného zostatku223. Hlavnú úlohu v likvidácii zohráva 

likvidátor, ktorý zabezpečuje speňaženie aktivít obchodnej spoločnosti a uspokojovanie 

 
220 Slovenská republika, Španielske kráľovstvo, Nemecká spolková republika. 
221 Ustanovenie § 3 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej ako 
“ZKR”)  
222 K likvidácii obchodníka s cennými papiermi pozri bližšie § 158 zákona o cenných papieroch a investičných 
službách. Osobitnú úpravu vo vzťahu k likvidácii banky obsahuje ust. § 66 zákona o bankách. Likvidácia 
poisťovne alebo zaisťovne je upravená v ust. § 161 zákona o poisťovníctve. Považujeme za dôležité poznamenať, 
že v zmysle zásady lex specialis derogat legi generali všeobecná právna úprava v Obchodnom zákonníku sa 
použije vtedy, ak ustanovenia v osobitných právnych predpisoch  neustanovujú inak. 
223 Podľa § 15a č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších právnych predpisov sa likvidáciou štátneho 
podniku rozumie prevod majetku štátu na iné osoby na účel speňaženia majetku a vysporiadania všetkých 
záväzkov zrušeného podniku. Je namieste podotknúť, že právna úprava likvidácie štátneho podniku je v zákone 
o štátnom podniku podstatne precíznejšia a prepracovanejšia než úprava likvidácie obchodných spoločností a 
družstva v Obchodnom zákonníku, a to aj napriek tomu, že prijatie (účinnosti) zákona o štátnom podniku časovo 
predchádzalo prijatiu Obchodného zákonníka, čo však, žiaľ, neznamená, že ide o úpravu efektívnejšiu.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/483/#paragraf-66
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/39/20200101#paragraf-161
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nárokov veriteľov.  Nároky reziduálnych veriteľov224 sú vo vzťahu k pohľadávkam veriteľov 

podriadenými nárokmi. Proces likvidácie možno zo strany likvidátora zrealizovať len za 

podmienky, že  z majetku likvidovanej spoločnosti možno uspokojiť oprávnené pohľadávky 

všetkých veriteľov dlžníka. Likvidátor nemôže uspokojiť pohľadávky len niektorých veriteľov, 

resp. niektoré z pohľadávok len čiastočne.  V takom prípade by pripadalo do úvahy225 platí 

prezumpcia,￼ že zrušená obchodná spoločnosť má dostatok majetku na uspokojenie 

pohľadávok všetkých svojich veriteľov a zvyšok sa po skončení likvidácie rozdelí medzi 

spoločníkov ako podiel na likvidačnom zostatku. Minimálna výška likvidačného zostatku musí 

predstavovať kladné celé číslo, t. j. minimálne rovný nule. 

Ustanovenia ObZ o likvidácii obchodnej spoločnosti sú prevažne kogentnej povahy, 

od ktorej sa nemožno individuálnou úpravou v bazálnych korporačných dokumentoch, resp. 

v dohode s treťou stranou odchýliť226. Právna úprava procesu likvidácie227 s účinnosťou od 1. 

10. 2020 má viac koherentných znakov s konkurzným konaním. Uvedené skutočnosti 

predstavujú logické vyústenie snahy zákonodarcu chrániť v procese likvidácie tretie osoby 

napr. v postavení veriteľov, odliv  majetku zrušenej obchodnej spoločnosti, ako aj záujem 

reziduálnych veriteľov likvidovanej obchodnej spoločnosti228. Principiálnou funkciou 

likvidácie je ochrana právnej istoty (generálna funkcia), ďalej nasleduje ochrana práv veriteľov 

a reziduálnych veriteľov spoločnosti (ochranná funkcia), splnenie verejnoprávnych 

a súkromnoprávnych záväzkov (zabezpečovacia funkcia) a napokon zachovanie 

nehmotného myšlienkového bohatstva, ktoré bolo so zrušenou obchodnou spoločnosťou 

spojené229 (konzervačná funkcia). Proces likvidácie obchodnej spoločnosti bol v Slovenskej 

republike do 30.09. 2020 upravený len rámcovo a nedostatočne, čo prinieslo nielen 

 
224 Reziduálni veritelia spoločnosti sú jej spoločníci, ktorí budú uspokojení až po všetkých ostatných veriteľoch 
obchodnej spoločnosti v podobe likvidačného zostatku. Spoločníci s nárokom na podiel na likvidačnom zostatku 
nie sú univerzálni právni nástupcovia obchodnej spoločnosti.  
225 Konkurz je podľa ZKR a osobitý druh civilného súdneho konania, ktorého účelom je tiež uspokojenie 
pohľadávok veriteľov. Ide o riešenie úpadku dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívnym uspokojením 
jeho veriteľov. V konkurze je úpadca chránený pred exekúciami a inými súdnymi konaniami. Konkurzné konanie, 
v ktorom sa speňaží celý majetok dlžníka, sa označuje aj ako likvidačný konkurz. 
226 V ostatných záležitostiach, ktoré sa nedotýkajú procesu likvidácie, sa použijú ustanovenia druhej časti 
Obchodného zákonníka.  
227 Na základe novely ObZ, zákona č. 390/2019 Z. z. účinnej od 1. 10. 2020. 
228 Zavedenie inštitútu preddavku na likvidáciu, zavedenie zoznamu pohľadávok, vyhotovenie zoznamu majetku 
– zbierka listín, oprávnenia likvidátora v rozsahu oprávnení správcu konkurznej podstaty etc.  
229 Právnické osoby (umelé právne konštrukty) sú pertraktovanou platformou pre realizáciu vzťahov týkajúcich 
sa duševného vlastníctva, a to najmä z dôvodu rôznych subjektívnych práv majetkovej povahy zakotvených 
v právnej úprave v ich prospech alebo na základe zmluvných vzťahov s tvorcami, fyzickými osobami.  
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v akademickej obci, ale najmä v právnej  praxi množstvo nezodpovedaných otázok. 

Doktrinálne diskusie boli, resp. sú vedené v našej právnej úprave najmä vo vzťahu k 

(ne)obmedzeniu právnej subjektivity obchodnej spoločnosti v likvidácii, pôsobnosti 

likvidátora vs. štatutárneho orgánu, k aplikácii pravidla podnikateľského úsudku 

likvidátorom, k možnosti prevodu podniku alebo jeho časti likvidátorom v procese likvidácie 

či k resuscitácii subjektivity zaniknutej obchodnej spoločnosti v dodatočnej likvidácii alebo 

personalizovaní subjektivity v osobe likvidátora tejto spoločnosti.230 

Ad primum o zrušení spoločnosti s likvidáciou zásadne rozhodujú spoločníci.  Uvedené 

je dôsledkom skutočnosti, že z ich prejavu vôle bola spoločnosť založená a v ich rukách je aj 

rozhodnutie, či spoločnosť zrušia. Z uvedeného vyplýva, že spoločníci sú bez ďalšieho 

oprávnení rozhodnúť o zrušení spoločnosti, v takomto prípade hovoríme o dobrovoľnej 

likvidácii. Podotýkame, že v prípade dobrovoľnej likvidácie je vhodné absolvovať tzv. 

prípravnú fázu231. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti je možné revokovať do času kým 

nedošlo k rozdeleniu likvidačného zostatku. Ad secundum ide o prípad zrušenia spoločnosti 

súdom. Dôsledkom zrušenia spoločnosti súdom je nedobrovoľná (nútená) likvidácia. Konanie 

o zrušení obchodnej spoločnosti na návrh je upravené v ust. § 309 CMP232. Jeho účastníkmi sú 

žalobca a spoločnosť (družstvo), ktorá má byť zrušená. Konanie o zrušení obchodnej 

spoločnosti alebo družstva ex offo je upravené v ust. § 309a a nasl. CMP. Jeho účastníkom je 

iba spoločnosť (družstvo). Je zrejmé, že ak je spoločnosť zrušená a vstúpi do likvidácie, 

prestáva napĺňať účel, pre ktorý bola založená; jej činnosť naďalej smeruje (musí smerovať) k 

 
230 Z aktuálnych zmien poukazujeme na režim tzv. status quo podľa ust. § 68c ObZ, v doktríne známy aj ako 
standstill230, ktorého zákonodarca zaviedol s tým, že v čase po zrušení spoločnosti existuje nezanedbateľné 
riziko, že nakladanie s majetkom spoločnosti v čase do ustanovenia likvidátora by potenciálne mohlo zmariť 
možnosti uspokojenia oprávnených nárokov veriteľov. Optikou zrušenia a likvidácie obchodnej spoločnosti 
priniesla množstvo zmien novela ObZ č. 390/2019 Z. z. účinná od 1. 10. 2020, ktorej účelom bolo zvýraznenie 
ochrany tretích osôb, najmä veriteľov zrušenej spoločnosti a ochrana pred akýmkoľvek odlivom majetku zo 
spoločnosti v čase pred a počas procesu likvidácie. 
231 Prípravná fáza by mala obsahovať vhodnú voľbu dňa vstupu do likvidácie, vyriešenie účtovných a daňových 
otázok, ako aj identifikáciu kvalifikovanej osoby pre výkon funkcie likvidátora, čo môže významným spôsobom 
ovplyvniť ďalší priebeh likvidácie.  
232 Z dôvodovej správy k zákonu č. 390/2019 vyplýva, že návrhové konanie o zrušenie obchodnej spoločnosti 
podľa zákonodarcu nadväzuje na ustanovenie § 90, § 152, § 220zh ods. 2 ObZ. Ide o návrhové konanie 
spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti na zrušenie spoločnosti v prípade podstatného porušenia 
spoločenskej zmluvy. Spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným si môžu v spoločenskej zmluve, 
zakladateľskej listine alebo stanovách stanoviť i iné dôvody zrušenia spoločnosti, na základe ktorých môže súd 
rozhodnúť o zrušení spoločnosti. Z uvedených dôvodov môže podať návrh na zrušenie spoločnosti aj štatutárny 
orgán. O zrušení spoločnosti rozhoduje príslušný registrový súd. Ide o sporové konanie, na ktoré sa použijú 
ustanovenia Civilného sporového poriadku. 
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naplneniu cieľov likvidácie (vysporiadanie majetku, vyrovnanie dlhov a rozdelenie 

likvidačného zostatku).  

Množinu majetkových hodnôt, ktorá má byť zdrojom vysporiadania v likvidácii, 

označujeme ako likvidačná podstata. Podľa ust. § 2 vyhlášky č. 193/2020  likvidačnú podstatu 

tvorí likvidačný majetok a likvidačný výťažok dosiahnutý počas likvidácie na dosiahnutie jej 

účelu.  Vstupom spoločnosti do likvidácie dochádza k zmene účelu existencie obchodnej 

spoločnosti. Obchodné spoločnosti sú právnickými osobami založenými na účely podnikania 

s výnimkou spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti, ktoré môžu byť 

založené aj na iný účel, ak to nie je v rozpore s lex specialis233. Aj vzhľadom na predtým 

uvedené má údaj o likvidácii pre tretie osoby podstatný význam. Spoločnosť, t. j. jej majetok 

je v správe likvidátora, určuje ho orgán, ktorý rozhodol o zrušení spoločnosti a o vstupe do 

likvidácie (spoločníci, valné zhromaždenie alebo súd). Likvidátor nadobúda pôsobnosť 

štatutárneho orgánu, ktorá je, prirodzene, obmedzená na účel likvidácie, t. j. robí v mene 

spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Medzi jeho bazálne úlohy patrí vyzvať 

veriteľov k prihláseniu pohľadávok, vysporiadať záväzky/dlhy spoločnosti, uplatniť 

pohľadávky spoločnosti, prijať iné plnenia, zastúpiť spoločnosť pred súdmi a orgánmi, 

uzatvárať zmiery atď. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením 

nevybavených obchodov. Primárnym účelom právnej úpravy preddavku na likvidáciu pri 

zrušení spoločnosti s likvidáciou je eliminovať začatie procesu likvidácie v prípadoch, ak nie 

sú pokryté aspoň základné náklady na šetrenie majetkových pomerov spoločnosti, ktoré by 

umožnili začať skutočný proces likvidácie. Univerzálne pravidlo spočíva v tom, že v oboch 

prípadoch ustanovenia likvidátora (súdom alebo spoločníkmi) bude musieť byť zložený 

preddavok na úhradu odmeny a náhrady výdavkov likvidátora určený ust. § 3 predmetnej 

vyhlášky, aktuálne vo výške 1 500 €234￼. Slúži najmä na úhradu odmeny likvidátora a 

prípadných nákladov likvidácie, a to aj v prípadoch, ak by  neexistoval iný zdroj ich krytia.  

Pri vyhlásení konkurzu na majetok spoločnosti preddavok na likvidáciu podlieha 

konkurznému konaniu, ibaže návrh na vyhlásenie konkurzu podal likvidátor; v takom prípade 

vydá notár hodnotu preddavku na likvidáciu likvidátorovi, ktorý bol v čase vyhlásenia 

 
233 Naša právna úprava nesleduje doktrínu ultra vires. Akcentujeme, že podnikateľský účel obchodnej 
spoločnosti neobmedzuje spôsobilosť obchodnej spoločnosti na právne úkony a obchodná spoločnosť môže 
vykonávať aj iné  činnosti ako podnikanie, nesledujúc generáciu zisku etc..  
234 Preddavok na likvidáciu je inštitút, ktorým do nášho právneho poriadku zavedený zákonom č. 390/2019 Z. z..  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/193/20201001#paragraf-2
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konkurzu zapísaný v obchodnom registri ako likvidátor tejto spoločnosti a tento ju bude môcť 

použiť na uspokojenie svojich nárokov na (minimálne) zaplatenie paušálnej odmeny a svojich 

výdavkov podľa ust. § 75 ods. 3 ObZ235. Priebeh likvidácie môže byť rôzne náročný.  

Dobrovoľné disolučné rozhodnutie je prvým krokom, keď spoločníci dávajú de facto 

najavo svoju vôľu zrušiť spoločnosť. Ad opositum pri nedobrovoľnom rozhodnutí súdu ex offo 

o zrušení spoločnosti je dňom zrušenia deň právoplatnosti rozhodnutia súdu o zrušení 

spoločnosti, no nie je vylúčené, aby súd určil v rozhodnutí aj deň neskorší. Pokiaľ osobitný 

predpis neustanoví inak, spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do 

obchodného registra. Inicializácia procesu likvidácie sa v prípade zrušenia spoločnosti súdom 

riadi inter alia aj odkazom na ust. 309h ods. 2 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilného 

mimosporového poriadku.  Ako už bolo uvedené, vstup spoločnosti do likvidácie by mal byť 

vopred dôkladne premyslený. Na základe praktických skúseností sa ukazuje, že je vhodné, 

aby do likvidácie vstupovala spoločnosť už pripravená, teda v ideálnom prípade bez majetku, 

záväzkov a pohľadávok, spoločnosť, ktorá nemá personálny substrát v podobe 

zamestnancov.  

Z pragmatického hľadiska proces likvidácie možno rozdeliť do niekoľkých fáz, a to na 

prípravnú fázu, realizačnú fázu, záverečnú fázu. O prípravnej fáze likvidácie možno hovoriť 

iba v prípade dobrovoľnej likvidácie. V rámci prípravnej fázy by malo byť vyriešené určenie 

dňa vstupu do likvidácie, s ktorým sú spojené aj otázky daňové a účtovné, ďalej určenie osoby 

likvidátora, od ktorého schopností v markantnej miere závisí priebeh likvidácie. Prípravná 

fáza, t. j. fáza pred vstupom do likvidácie spočíva najmä v ekonomickej analýze subjektu, ak 

berieme do úvahy skutočnosť, že najčastejšie vstupujú do likvidácie spoločnosti bez 

zamestnancov a s ukončenou činnosťou.236  

 
235 Kubinec, M. (2021). Odmena a náhrada výdavkov likvidátora v likvidácii. In: Právne rozpravy on-screen 2. 
[elektronický dokument] : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Belianum, s. 85 [online] [cit. 2021-04-30]. 
[online: https://www.prf.umb.sk/veda-a-vyskum/konferencne-on-line-vystupy/pravne-rozpravy-on-screen-
ii/sekcia-sukromneho-prava/martin-kubinec.html] 
236 Fenomén „skrytej likvidácie“, ktorý spočíva v tom, že podstatná časť eliminácie činnosti spoločnosti 
a vysporiadanie jej majetku sa uskutoční ešte predtým, než je spoločnosť formálne zrušená a vstúpi do 
likvidácie. 
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V procese stanovenia hodnoty majetku vhodnými metódami je dôležité odlišovať na 

jednej strane trhovú hodnotu ako hodnotu, za ktorú k dátumu ocenenia bolo možné vymeniť 

v procese ekonomickej výmeny na trhu, a hodnotu, ktorá sa nachádza v účtovnej závierke.  

Podľa ust. § 75h ObZ likvidátor, ktorý pri výkone svojej funkcie zistí predlženie 

likvidovanej spoločnosti, má povinnosť podať bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie 

konkurzu237. Povinnosť likvidátora podať návrh na vyhlásenie konkurzu je upravená aj v ust. § 

11 ods. 2 ZKR. Súbeh konkurzného konania a likvidácie je riešený v prospech konkurzu, 

pretože vyhlásením konkurzu na majetok likvidovanej spoločnosti sa proces likvidácie ex lege 

prerušuje238. Likvidátor v čase konkurzného konania uskutočňuje svoju pôsobnosť len v 

rozsahu, v akom neprešla na správcu; do pôsobnosti likvidátora patrí tiež súčinnosť so 

správcom. Za túto činnosť mu prináleží odmena, ktorú určí súd na návrh likvidátora; odmena 

likvidátora je v takom prípade pohľadávkou proti podstate. Likvidátor je ďalej povinný pred 

podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zaplatiť preddavok a doklad o jeho zaplatení pripojiť 

k návrhu na vyhlásenie konkurzu. Túto povinnosť nemá, ak likvidačnou účtovnou súvahou 

zistil, že majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu preddavku. Povinnosť uhradiť odmenu a 

výdavky predbežného správcu má štatutárny orgán alebo jeho člen, prípadne posledný 

štatutárny orgán. Ak spoločnosť v súčasnosti štatutára nemá, o uvedenom rozhoduje súd v 

uznesení o určení odmeny a výdavkov predbežného správcu.  

Pri likvidácii ide o dlhší časový úsek a predstavuje poslednú fázu v životnom cykle 

obchodnej spoločnosti239. Zákon určuje minimálnu lehotu trvania likvidácie, ktorú možno 

skončiť najskôr šesť mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie. V zmysle ust. 

§ 70 ods. 3 Obchodného zákonníka spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom (prvého) 

likvidátora do obchodného registra, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Ide o právotvorný 

(konštitutívny) účinok zápisu do obchodného registra. Týmto okamihom sa začína realizačná 

fáza likvidácie. Údaj o likvidácii spoločnosti musí byť pritom vždy zrejmý z obchodného mena 

s „v likvidácii“ a z  dokumentov podľa ust. § 3a Obchodného zákonníka.  Účinky vstupu 

spoločnosti do likvidácie sú upravené expressis verbis v ust. § 75b Obchodného zákonníka, a to 

 
237 Návrh likvidátora na vyhlásenie konkurzu musí obsahovať všeobecné náležitosti ustanovené podľa ust. ZKR 
s výnimkami v  ust. § 12 ods. 5 a 6 ZKR. 
238 Ďurica, M. Likvidácia spoločnosti. In: Patakyová, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 4. vydanie. Praha : 
C. H. Beck, 2013, s. 352. 
239 Ovečková, O. Likvidácia spoločnosti a predaj podniku. Právny Obzor. 2005, č. 6, s. 516. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20201001.html#paragraf-75h
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/7/20200101#paragraf-11.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/7/20200101#paragraf-11.odsek-2
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tak, že vstupom spoločnosti do likvidácie prechádza na likvidátora pôsobnosť štatutárneho 

orgánu konať v mene spoločnosti okrem (reziduálneho) oprávnenia zvolať zasadnutie 

najvyššieho orgánu spoločnosti. Vstupom spoločnosti do likvidácie zanikajú jednostranné 

právne úkony spoločnosti, najmä jej príkazy, poverenia, splnomocnenia a prokúry okrem 

splnomocnení udelených na zastupovanie spoločnosti v súdnych konaniach.  Likvidátor 

realizuje len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti likvidátor 

najmä plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, koná za spoločnosť 

pred súdmi a inými orgánmi, uzatvára zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. 

Nové zmluvy môže uzatvárať len v súvislosti s ukončením doterajších právnych vzťahov.  

Likvidátor ustanovený súdom má pri zisťovaní majetku spoločnosti rovnaké 

oprávnenia ako správca konkurznej podstaty pri zisťovaní majetku úpadcu podľa osobitného 

zákona. Likvidátor je orgánom spoločnosti, ale nie je jej štatutárnym orgánom. Požíva status 

sui generis. V našich podmienkach nedochádza ex lege ku konverzii štatutára na likvidátora 

ako v Nemecku, či Španielsku. Likvidácia ako stav spoločnosti a jeden z dvoch bazálnych 

spôsobov vysporiadania majetku spoločnosti (spolu s konkurzným konaním) in genere 

neovplyvňuje obmedzenia oprávnenia spoločnosti v likvidácii disponovať so svojím 

majetkom, ktoré vznikli ešte pred jej vstupom do likvidácie. Povinnosť splniť tieto záväzky, 

ku ktorým sa môžu viazať obmedzenia dispozície s majetkovými právami, sa ex lege vzťahujú 

aj na likvidátora, ktorý realizuje likvidáciu spoločnosti.  

Uvedené sa aplikuje aj vo vzťahu k dodatočnej likvidácii. Z procedurálneho hľadiska je 

proces likvidácie upravený v ust. § 75c až 75i ObZ. Ad primum likvidátor bezodkladne po 

vstupe spoločnosti do likvidácie zverejní oznámenie o tom, že spoločnosť vstúpila do 

likvidácie spolu s výzvou pre veriteľov na prihlásenie svojich pohľadávok a iných práv. Ide 

o konvokáciu veriteľov spoločnosti. S odkazom na ust. § 75d Obchodného zákonníka veritelia 

majú právo svoje pohľadávky a iné práva prihlásiť do likvidácie prihláškou, a to bez ohľadu na 

ich splatnosť. Miesto prihlasovania pohľadávok do likvidácie je v zmysle predmetného 

ustanovenia určené ako adresa nehnuteľnosti určená likvidátorom v oznámení o vstupe do 

likvidácie, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky a umožňuje doručovanie bez 

prieťahov. Adresou na doručovanie prihlášok do likvidácie sa spravidla rozumie bydlisko 

likvidátora fyzickej osoby, adresa kancelárie správcu konkurznej podstaty uvedená v 

zozname správcov vedenom podľa osobitného zákona alebo sídlo spoločnosti. Medzi 
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povinnosti likvidátora patrí zoznam pohľadávok podľa ust. § 75e ObZ a súvisí s 

transparentnosťou procesu likvidácie. Bazálna prihlasovacia lehota je 45 dní, po uplynutí 

ktorej v určenej lehote likvidátor uloží zoznam prihlásených pohľadávok do zbierky listín, 

obdobne ako to je v prípade konkurzu. Likvidátor vyhotoví aj zoznam majetku (ust. § 75g 

ObZ), ktorý taktiež uloží do zbierky listín spoločnosti spolu so základným zoznamom 

pohľadávok. Nesplnenie uvedených povinností je inter alia dôvodom na odvolanie 

likvidátora.  

Likvidátor má podľa  ust. § 75f ObZ povinnosť zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku 

podľa stavu ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu spoločnosti do likvidácie z dôvodu, aby 

posúdil, či je spoločnosť v úpadku vo forme predĺženia. Esenciálnou povinnosťou likvidátora 

je zisťovať predpoklady pre jej úspešný priebeh, a to najmä neexistenciu predĺženia. Ak takýto 

stav likvidátor zistí (kedykoľvek aj počas priebehu likvidácie), zákon ust. § 75h ObZ v spojení 

s ust. § 11 ods. 2 ZKR mu ukladá povinnosť iniciovať konkurz. Ak nejde o likvidátora 

ustanoveného súdom zo zoznamu správcov, porušenie povinnosti môže byť dôvodom na 

jeho vylúčenie a zápis do registra diskvalifikácií. Uspokojovanie pohľadávok je upravené v ust. 

§ 75i ObZ. Likvidátor uspokojuje pohľadávky veriteľov spoločnosti priebežne. Riadi sa 

princípom absolútnej priority.  

Táto koncepcia sa premieta do zákazu plnenia z dôvodov ich nároku na podiel na 

likvidačnom zostatku skôr, než sú uspokojené nároky všetkých známych veriteľov 

spoločnosti.  Nejde však o jedinú zásadu, pretože je nevyhnutné diferencovať aj jednotlivé 

nároky veriteľov, nárok na vrátenie preddavku na likvidáciu (t. j. na úhradu odmeny a 

výdavkov likvidátora) uspokojiť v nadradenom postavení oproti iným pohľadávkam a 

pohľadávky, ktoré by sa v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok spoločnosti uspokojovali 

ako podriadené, uspokojiť až po uspokojení iných pohľadávok, t. j. v podriadenom postavení 

oproti iným nárokom veriteľov. Osobitné postavenie majú tiež zabezpečené pohľadávky.  

Z uvedeného výkladu môžeme extrahovať, že proces likvidácie má určité prvky 

konkurzného konania. Primárnym účelom je ochrana  tretích osôb a najmä veriteľov. Nad 

rámec uvedeného je nevyhnutné vnímať aj skutočnosť, že proces likvidácie je „v réžii“ 

obchodnej spoločnosti, likvidátor posilňuje organizačnú štruktúru obchodnej spoločnosti, 

pričom konkurzné konanie vedie a riadi správca konkurznej podstaty ako subjekt stojaci 

mimo spoločnosti. Skončenie procesu likvidácie sa odvíja od uspokojenia nárokov veriteľov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/20201001.html#paragraf-75i.odsek-3
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a od schopností likvidátora. Momentom skončenia likvidácie je rozdelenie likvidačného 

zostatku medzi reziduálnych veriteľov.  

Zákon ustanovuje, že likvidáciu možno skončiť najskôr v lehote šesť mesiacov od 

konvokácie, resp. od oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie. Ku dňu skončenia 

likvidácie likvidátor zostaví účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh 

na rozdelenie likvidačného zostatku medzi tých, ktorým prináleží právo na likvidačný 

zostatok. Oznámenie o zostavení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a 

návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku (oznámenie o skončení likvidácie) likvidátor 

bezodkladne zverejní. Po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie 

a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku likvidátor zverejní o tom oznámenie a 

likvidačný zostatok bezodkladne poukáže tým, ktorým naň vzniklo právo.  

Zákon výslovne neupravuje okamih skončenia funkcie likvidátora, zastávame však 

názor, že likvidátorovi sa končí funkcia v okamihu skončenia likvidácie, a nie až okamihom 

výmazu spoločnosti z obchodného registra. Napriek tomu, že zákon ukladá likvidátorovi 

viaceré povinnosti, ad exemplum zverejniť oznámenie o zostavení účtovnej závierky, 

konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku tým, ktorí 

majú právo na likvidačný zostatok a následne likvidačný zostatok bezodkladne poukázať 

tým, ktorým naň vzniklo právo. Ďalej je to povinnosť podať návrh na výmaz spoločnosti 

z obchodného registra a priložiť účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a 

návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. V prípade predĺženia lehoty na vykonanie 

likvidácie podľa ust.  § 75j ods. 2 ObZ priloží likvidátor k návrhu na výmaz spoločnosti z 

obchodného registra aj písomné vyhlásenie o neexistencii daňového nedoplatku alebo o 

ukončení daňovej kontroly.  

Imanentné pravidlo v ust. § 73 ObZ spočíva v tom, že ten, kto ustanovuje/menuje 

likvidátora do funkcie, ho môže z funkcie aj odvolať. Likvidátor ustanovený spoločníkmi alebo 

príslušným orgánom spoločnosti sa môže vzdať funkcie. Ak bol likvidátor vymenovaný 

súdom, nie je oprávnený vzdať sa tejto funkcie, avšak bez ohľadu na spôsob ustanovenia 

likvidátora môže súd na návrh osoby, ktorá na tom osvedčí právny záujem vrátane návrhu 

samotného likvidátora, odvolať likvidátora, ktorý porušuje svoje povinnosti, alebo z iného 

vážneho dôvodu. Účelom tejto právnej úpravy je ochrana spoločností a spoločníkov, ktoré 
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nedokážu samy eliminovať likvidátora, ktorý poškodzuje v priebehu likvidácie ich záujmy. 

Súd v takomto prípade môže likvidátora odvolať, aj keď ho do funkcie neustanovil.  

Obchodný zákonník vymedzuje postavenie, pôsobnosť likvidátora spoločnosti a jeho 

funkciu v ust. § 72 až 75j ObZ. Obchodný zákonník vymedzuje pôsobnosť likvidátora jednak 

formou generálnej klauzuly podľa ust. § 75b ods. 3 prvej vety ObZ, ktorá znie: „Likvidátor robí 

v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti“ a taktiež jednotlivými in 

concreto povinnosťami napr. v ust. § 75c a nasl. ObZ240. Likvidátor robí v mene spoločnosti len 

v rozsahu účelu likvidácie spoločnosti241. To znamená, že likvidátora chápeme ako orgán 

spoločnosti, resp. ako člena orgánu spoločnosti v prípade, že bolo do funkcie likvidátora 

ustanovených viac likvidátorov. Z tohto dôvodu sa domnievame, že vzťah medzi 

spoločnosťou a likvidátorom sa spravuje v súlade s ust. § 66 ods. 6 ustanoveniami ObZ o 

zmluve mandátnej, aj keď medzi spoločnosťou a likvidátorom možno uzavrieť priamo zmluvu 

o výkone funkcie likvidátora ako inominátnu zmluvu podliehajúcu ust. § 269 ods. 2 ObZ.   

Josková  uvádza, že likvidácia je proces chrániaci veriteľov i spoločníkov, a preto je 

likvidátor povinný rešpektovať pri výkone svojej funkcie nasledujúce princípy: ochranu 

veriteľov, ochranu spoločníkov a zachovanie plynulého priebehu likvidácie. Ďalej uvádza, že 

rovnako ako volené orgány spoločnosti je povinný pri výkone svojej funkcie postupovať s 

odbornou starostlivosťou, čo nevyhnutne súvisí aj s rešpektovaním už uvedených princípov. 

Ide o konanie, ktorým dochádza k faktickému ukončovaniu vzťahov a činnosti spoločnosti. 

Zaraďujeme sem oznamovacie a notifikačné povinnosti voči tretím osobám, daňové 

a účtovné povinnosti a povinnosti voči registrovému súdu. Podľa ust. § 74  ObZ za výkon svojej 

pôsobnosti zodpovedajú likvidátori tým istým spôsobom ako členovia štatutárnych orgánov.  

Z predmetného ustanovenia možno extrahovať, že likvidátor je obdobne ako člen 

štatutárneho orgánu nositeľom tzv. fiduciárnych povinností, a preto má povinnosť lojality 

voči spoločnosti  a všetkým jej spoločníkom a svoju funkciu je povinný vykonávať s odbornou 

starostlivosťou￼. Identifikujem tu dve bazálne povinnosti, a to povinnosť vždy konať 

 
240 Porovnaj Dvořák, T. (2000). K některým otázkám spojeným s osobou likvidátora kapitálových obchodních 
společností. Právník, roč. 139, č. 8, s. 767. 
241 V tejto súvislosti uvádzame do pozornosti právnu úpravu Českej republiky, ktorá v ust. § 187 ods. 1 zákon č. 
89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů vymedzuje účel likvidácie spoločnosti, pričom 
„účelom likvidácie je vyporiadať majetok zrušenej právnickej osoby, vyrovnať dlhy veriteľom a naložiť s čistým 
majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie podľa zákona“. Bližšie spracované Husár, J. Úprava likvidácie 
právnickej osoby v SR a ČR. Justičná revue. 2013, roč. 65, č. 2, s. 225 a 226. 
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v  záujme spoločnosti a spoločníkov (povinnosť lojality￼) a povinnosť konať s  odbornou 

starostlivosťou.242 Ak má likvidátor obdobne ako člen štatutárneho orgánu fiduciárne 

povinnosti, je v  tejto súvislosti namieste zamyslieť sa nad možnosťou aplikácie pravidla 

podnikateľského úsudku ‒ business judgement.  

Dôvodom pre odvolanie likvidátora súdom postupom podľa ust. § 73 ods. 4 ObZ je 

dôvodný len pri závažnom porušení povinností zo strany likvidátora, resp. pri opakovanom 

porušení. Ďalej je potrebné spomenúť diskvalifikáciu243. Rozhodnutím súdu alebo iného 

orgánu o vylúčení244 možno určiť, že po dobu uvedenú v rozhodnutí alebo na základe 

rozhodnutia súdu, po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia fyzická osoba nesmie 

vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej 

spoločnosti alebo družstve. V praxi môže nastať situácia, že bude potrebné vysporiadať 

majetok, ktorý sa objavil v čase po ukončení likvidácie alebo po zániku spoločnosti. V prípade 

neexistencie žiadnych veriteľov sa dodatočný likvidačný zostatok rozdelí medzi bývalých 

spoločníkov. Od skutočnosti, či už medzičasom došlo k výmazu spoločnosti z obchodného 

registra, sa následne odvíja aj postup likvidátora.  

Právna úprava dodatočnej likvidácie majetku upravuje postup vysporiadania 

majetkových práv a povinností už zaniknutej právnickej osoby. Vzťahuje sa na zaniknuté 

obchodné spoločnosti bez ohľadu na dôvod  ich výmazu, resp. bez ohľadu na dôvod zrušenia, 

ako aj na skutočnosť, aký proces jej výmazu predchádzal245.  

 

 
242 V procese likvidácie  možno identifikovať ako záujem spoločnosti ukončenie jej činnosti pri plnom uspokojení 
veriteľov spoločnosti a dosiahnutí maximálnej výšky likvidačného zostatku. Bližšie ku konfliktu záujmov 
likvidátora a obchodnej spoločnosti pozri: Josková, L. Povinnosť lojality In Josková, L., Pravdová, M., 
Zachardová, L. (2017). Likvidace obchodních společností. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, s. 47 a nasl 
243 Podľa aktuálnej právnej úpravy môžu byť rozhodnutím o diskvalifikácii 2 druhy súdneho rozhodnutia – 
právoplatné rozhodnutie, ktorým sa uložil trest zákazu činnosti alebo rozhodnutie, pri ktorom  bude platiť, že 
ide o rozhodnutie o diskvalifikácii. Diskvalifikačný list predstavuje zdroj údajov o vylúčenej osobe pre súd, ktorý 
vedie register diskvalifikácií. Register diskvalifikácií, ktorý vedie Okresný súd Žilina predstavuje neverejný 
register, ktorý je súčasťou centrálneho informačného systému súdnictva a v ktorom sa evidujú údaje o osobách 
vylúčených z výkonu funkcií podľa Obchodného zákonníka.  Na základe žiadosti vydá žiadateľovi potvrdenie o 
tom, či o jeho osobe v registri záznam je alebo nie je. Skutočnosť, že rozhodnutie o vylúčení nadobudlo 
právoplatnosť, oznámi súd, ktorý rozhodnutie o diskvalifikácii vydal súdu, ktorý vedie register diskvalifikácií. 
244 Rozhodnutím o vylúčení je teda iba také rozhodnutie, ktoré zaň výslovne označí zákon. Individuálne žaloby 
na vylúčenie nie sú prípustné. Pozri bližšie Dôvodová správa k zákonu č. 87/2015 Z. z. [online]. Dostupné na: 
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=412993. 
245 Dodatočne možno likvidovať majetok spoločnosti, ktorá prešla konkurzom, likvidáciou, či bola vymazaná bez 
akéhokoľvek procesu majetkového vysporiadania. 



   

 

 89  

 

3. LIKVIDÁCIA KAPITÁLOVEJ SPOLOČNOSTI V  ŠPANIELSKOM KRÁĽOVSTVE 

 

Pri spracovaní tejto podkapitoly sme vychádzali z právneho predpisu, zákona o 

kapitálových spoločnostiach246 (ďalej v texte len „LSC“), ktorý upravuje fungovanie 

kapitálových spoločností v Španielsku. Odborná literatúra247 poukazuje na zložitosť procesu 

zrušenia a likvidácie obchodnej spoločnosti vzhľadom na ochranu záujmov tretích strán aj 

spoločníkov, ktoré môžu byť takýmto postupom dotknuté.  Zánik kapitálovej spoločnosti je 

výsledkom multidimenzionálneho procesu.  

 

Diagram č.1  proces likvidácie v Španielskom kráľovstve 

Ad primum zánik spoločnosti má svoj pôvod v predpoklade, ktorým je disolučné 

rozhodnutie -  zrušenie spoločnosti, ktorým sa iniciuje celý postup smerujúci k zániku a ktorý 

vedie k začatiu konania o vykonaní likvidácie spoločnosti ako druhej rozhodujúcej požiadavky 

zániku spoločnosti. Akcentujúc, že spoločnosť je postavená na zmluvnom základe - nexus 

 
246 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital. 
247 GARCÍA-CRUCES, J. A., (2016). Derecho de sociedades mercantiles, Catedrácio de Derecho Mercantil 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 636 s. Valencia : tirant lo blanch. ISBN 978-84-9143-139-8. 
ROJO FERNANDEZ-RIOS, ÁNGEL; Y OTROS (et al) (2016). La liquidación de sociedades mercantiles, 3ª edición, 
676 s. Valencia : tirant lo blanch. ISBN 978-84-91 43-370-5. 

. 
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kontraktov,248 aj v relácii k významu, ktorý je neodmysliteľne spojený so zánikom spoločnosti, 

je potrebné klásť adekvátny dôraz na dvojaký aspekt zrušenia a zániku obchodnej 

spoločnosti, a to jednak zmluvný s ohľadom na spoločenskú zmluvu spoločnosti a  

inštitucionálny, prezentovaný spoločnosťou ako subjektom práva, ktorý zaniká a stráca svoju 

subjektivitu.  

Disolučné rozhodnutie je koherentne ako na Slovensku, v Španielsku len 

predpokladom, ktorý následne umožní zánik spoločnosti. Podľa ust. čl. 371 ods. 1 LSC po prvej 

fáze procesu zániku, teda disolúcii, vstupuje spoločnosť do stavu likvidácie.  Z ustanovenia čl. 

371 ods. 2 LSC expressis verbis vyplýva, že spoločnosť si aj po svojom zrušení zachováva svoju 

právnu subjektivitu počas procesu likvidácie.249 Na základe gramatického výkladu tohto 

ustanovenia nie je objektívne možné akokoľvek popierať totožnosť a kontinuitu právnickej 

osoby počas likvidácie v relácii k existencii spoločnosti počas jej aktívneho života, na čo 

opakovane reflektovala judikatúra aj doktrína. Otázka, ktorú ten, ktorý sa týka toho, aké sú 

účinky, ktoré má zrušenie vzhľadom na predchádzajúci stav - aktívny život - a teda vstup 

spoločnosti do doby likvidácie.  Odborná literatúra však akcentuje, že uvedené má vplyv na 

účel existencie spoločnosti a dochádza k jeho zmene vzhľadom na zastavenie podnikateľskej 

činnosti a potrebu rozvoja materiálnej činnosti spoločnosti, absentuje produktívny účel 

spoločnosti, ktorý zostávajú len úkony smerujúce k zániku spoločnosti in concreto likvidačný 

účel.  

 
248 Ad opositum teória reality považuje spoločnosť za entitu, ktorá je viac ako len kontrakt medzi jej spoločníkmi 
a fikcia existujúca prostredníctvom intervencie zo strany štátu. Teória reality neguje spoločnosť ako nexus 
kontraktov, tým, že existencia spoločnosti nie je naviazaná na spoločníkov, keďže nezaniká ani v prípade, ak 
dochádza k zmene v osobe spoločníkov. Teória reality kontruje teóriu fikcie spoločnosti tým, že štát je vnímaný 
ako subjekt, ktorý deklaruje existenciu spoločnosti, sám sa však  aktívne nepodieľa na jej vzniku. Najstaršia z 
teórií spoločností charakterizuje považuje spoločnosť za persona ficta, ktorá je výtvorom príslušného právneho 
poriadku, prostredníctvom ktorého spoločnosť získava operuje svojou právnou subjektivitou. 
 
249 V španielskej doktríne sa  stretávame tiež s otázkou, či po zrušení spoločnosti zostáva aj naďalej zachovaná 
spoločenská zmluva, alebo naopak rozhodnutie o zrušení spoločnosti pôsobí ako určujúca príčina jej zániku. 
Spoločenská zmluva si po spoločenskom zániku zachováva celú svoju platnosť vzhľadom na jej charakter 
organizačnej zmluvy a existenciu právnickej osoby.  Navyše, zákonný text má aj naďalej účinnosť, ktorá mu je 
predložená, keďže je nielen možné, ale aj časté, že stanovy prijímajú osobitné dohody vo vzťahu k rôznym 
bodom v tejto veci (dohody o likvidačnej kvóte ad ex.).  Toto je výslovne varované článkom 371.3 LSC.  Ako už 
bolo naznačené, možno uvažovať o zániku spoločnosti ako o komplexnom procese, ktorý si vyžaduje 
predchádzajúci základ alebo príčinu -zánik- a ktorý obsahuje komplex úkonov -likvidáciu- až po jej registračnú 
reflexiu -zrušenie-, zo zrejmých dôvodov ako niečo nesporné.  Teraz, ako pri zakladaní kapitálovej spoločnosti, 
musí mať prekonanie jednej z fáz, ktoré tvoria proces zániku spoločnosti, svoje dôsledky vo vzťahu k 
predchádzajúcej situácii.   
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Diferentne od úpravy na Slovensku a v Nemecku však vnímame skutočnosť, že 

zrušenie spoločnosti a jej vstup do likvidácie v španielskom právnom prostredí nespôsobuje 

zmenu účelu existencie spoločnosti alebo nahradenie účelu spoločnosti výlučne účelom 

likvidácie spoločnosti.  Španielska doktrína v tomto kontexte akcentuje, účel za ktorým bola 

táto spoločnosť etablovaná neprechádza v dôsledku zrušenia spoločnosti akoukoľvek 

kvalitatívnou zmenou, keďže inicializácia procesu likvidácie nemusí nevyhnutne znamenať 

komplexné zastavenie tejto podnikateľskej činnosti  s odkazom na čl. 383 ods. LSC. V zmysle 

právnej úpravy v Španielsku môže aj bez zrušenia obchodnej spoločnosti dôjsť k inicializácii 

procesu likvidácie vedúceho k zániku spoločnosti (v prípade, keď súd vyhlási spoločnosť za 

neplatnú) podľa čl. 57 LSC. V takomto prípade je však potrebné poukázať na to, že v prípade 

ak súd vyhlási spoločnosť za neplatnú, už neexistuje  možnosť zvrátenia procesu likvidácie 

obchodnej spoločnosti.250  Na druhej strane existujú aj prípady, v ktorých dochádza k zániku 

kapitálovej spoločnosti bez zrušenia a likvidácie. Ide o proces splynutia, zlúčenia resp. 

rozdelenia spoločnosti, pričom účinky vyplývajúce z takýchto štrukturálnych zmien majú za 

následok zánik všetkých vzťahov vzniknutých medzi tretími osobami a  kapitálovou 

spoločnosťou.  

Normy regulujúce spôsob zrušenia a zániku kapitálových spoločností v Španielskom 

kráľovstve majú kogentný charakter a ani autonómia vôle spoločníkov, prejavená v texte 

bazálnych korporačných dokumentov (spoločenskej zmluvy či stanov), nemôže odstrániť ani 

zmeniť žiadny z dôvodov uvedených v zákone ako dôvody zániku obchodnej 

spoločnosti.  Španielsky zákonodarca však umožňuje rozšíriť dôvody zrušenia spoločnosti 

prostredníctvom ust. čl. 363 ods. 1 písm. h) LSC, podmienkou je, aby dôvody boli obsiahnuté 

v bazálnom korporačnom dokumente spoločnosti. Podľa čl. 364 LSC sa na zrušenie 

spoločnosti vyžaduje súhlas valného zhromaždenia prijatého kvalifikovanou väčšinou.251 

Uznesením valného zhromaždenia sa spoločnosť zrušuje a vstupuje do likvidácie.  

 
250 Porovnaj čl. 370 LSC. 
251 Konštitutívnou náležitosťou disolúcie je teda rozhodnutie - uznesenie valného zhromaždenia.  Bude si však 
potrebné položiť otázku, čo by malo byť obsahom uznesenia. Text zákona vyžaduje v takomto uznesení valného 
zhromaždenia dvojaký obsah.  Po prvé, vyhlásenie o tom, že valné zhromaždenie berie na vedomie skutočnosť 
a dôvody pre ktoré sa spoločnosť zrušuje, či je tento dôvod- y spadá vôbec do rámca zákonných alebo 
spoločenskou zmluvou, resp. stanovami upravených dôvodov na zrušenie spoločnosti. Po druhé musí tiež 
obsahovať vyhlásenie o vôli valného zhromaždenia spoločnosť zrušiť. Pozri bližšie str. 480 
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Zrušenie kapitálovej spoločnosti má dva bezprostredné účinky. Spoločnosť vstupuje 

do fázy likvidácie čl. 371 ods. 1 LSC.  Na druhej strane dochádza k zániku štatutárneho orgánu, 

čím zaniká ich právomoc konať v mene spoločnosti a ich pôsobnosť prechádza na likvidátora 

podľa čl. 374.1 a 375.1 LSC. Zákonodarca ustanovuje, že disolučné rozhodnutie prípadne, 

uznesenie súdu je potrebné zaregistrovať v obchodnom registri čl. 369 LSC. Podľa článku 

článok 240 RRM k obsahu údajov, ktoré sa zapisujú  do oficiálnej platformy publicity - 

obchodného registra252 je informácia o zrušení spoločnosti (resp. aj dôvod zrušenia 

spoločnosti) a informácia o vymenovaní likvidátora (resp. viacerých likvidátorov).  V súvislosti 

s touto poslednou požiadavkou je však potrebné poznamenať, že vymenovanie takýchto 

likvidátorov sa môže zaregistrovať súčasne, ale aj po zrušení spoločnosti (čl. 243 RRM).  Tento 

zápis má len deklaratórny charakter.  

 Španielska spisba poukazuje aj na uplatnenie takzvanej zásady negatívnej 

materiálnej publicity.  V tomto zmysle článok 371.2 LSC vyžaduje, aby spoločnosť používala 

dodatok označujúci stav v likvidácii.253 Likvidáciu spoločnosti možno v kontexte  španielskej 

právnej úpravy definovať ako súbor úkonov smerujúcich zániku spoločnosti, k vysporiadaniu 

vzťahov s tretími osobami, ako aj vo vzťahu k reziduálnym veriteľom spoločnosti.  Pri štúdiu 

režimu likvidácie kapitálovej spoločnosti v Španielskom kráľovstve zdôrazňujeme, že tak ako 

nezaniká kapitálová spoločnosť, ktorá si zachováva svoju právnu subjektivitu (§ 371 ods. 2 ZP), 

konzervácia subjektivity spoločnosti v likvidácii  tak nevyhnutne vedie aj  k potrebe 

zachovania orgánov spoločnosti.  V zmysle článku 371 ods. 3 LSC zákonodarca  expressis verbis 

upozorňuje na kontinuitu najvyššieho orgánu, ktorým je valné zhromaždenie. Pripomíname, 

však, že už v texte vyššie sme poukázali na to, že jedným z účinkov disolúcie spoločnosti je ex 

lege prenos pôsobnosti konateľov spoločnosti na likvidátora(ov) (čl. 374 ods. 1 LSC).   

Likvidátor(i) sú riadiacim orgánom, ktorý koná za spoločnosť v likvidácii, takže z tohto 

hľadiska nie sú medzi nimi a konateľmi spoločnosti zásadné rozdiely.  Koherentne ako 

v nemeckej úprave pojednávame v kontexte článku 376 ods. 1 LSC  o tzv.  ex lege konverzii 

štatutára na likvidátora, ktorá v našom právnom poriadku absentuje.   

Na základe predmetného ustanovenia likvidátorom je ten,  kto je štatutárom 

spoločnosti v čase jej zrušenia.  Konverzii možno predísť (nie priamo v korporačnom 

 
252 Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil 
253 Nedodržanie tejto povinnosti môže byť sankcionované pokutou (článok 24.2 C.com.). 
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dokumente) ale v rámci zasadnutia valného zhromaždenia, na ktorom bolo prijaté uznesenie 

o disolúcii. Španielska úprava pripúšťa aj vymenovanie likvidátora súdom, avšak až v prípade 

tzv. acefálie spoločnosti (smrť, vzdanie sa funkcie likvidátora, etc.) Za takýchto okolností 

môže valné zhromaždenie vymenovať do funkcie nového likvidátora, ak však k tejto 

skutočnosti nedôjde, podľa článku 377 ods. 2 LSC vymenuje likvidátora súd.   

Likvidátor nemôže proces likvidácie umelo predlžovať, vzťahujú sa na 

nich  ustanovenia ako na tzv. inštitút správcov spoločností ( u nás správca konkurznej 

podstaty), ako aj tie špecifické pravidlá likvidácie podľa článku 375.2 LSC.  Likvidátor je in 

genere vymenovaný do funkcie na dobu neurčitú. Ak je likvidátorov viac, sú oprávnení konať 

za spoločnosti samostatne pri všetkých úkonoch vedúcich k zániku spoločnosti. Po vstupe 

spoločnosti do likvidácie majú likvidátori k dispozícii lehotu troch mesiacov na zostavenie 

závierky ku dňu zrušenia spoločnosti, tento dokument definuje aktíva a pasíva spoločnosti. 

Označujeme ich ako počiatočný likvidačný zostatok a uvádzame, že plní zásadne dve 

funkcie.   

Ad primum umožňuje posúdenie situácie, v ktorej sa spoločnosť nachádza a tiež 

umožňuje predvídať aj konečný likvidačný zostatok, ktorý sa rozdelí medzi reziduálnych 

veriteľov spoločnosti. Proces likvidácie spoločnosti je úlohou likvidátora, ktorý uskutočňuje 

úkony, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie procesu likvidácie (čl. 384 LSC), scudzuje 

majetok spoločnosti (čl. 387 LSC) a uspokojuje pohľadávky veriteľov spoločnosti (čl. 385 

LSC).  Likvidátor má informačnú povinnosť v prospech spoločníkov a aj voči tretím 

stranám. Všeobecná informačná povinnosť je zakotvená v ust. čl. 388.1 LSC.  Účtovné 

závierky spoločnosti v likvidácii predkladá likvidátor spolu so správou o priebehu likvidácie 

valnému zhromaždeniu podľa  čl. 388.2 LSC.  V závere procesu likvidácie likvidátor stanoví 

hodnotu konečného likvidačného zostatku, následne predloží valnému zhromaždeniu 

záverečnú správu o priebehu likvidácie a návrh rozdelenia likvidačného zostatku medzi 

spoločníkov podľa čl. 390 LSC.  Likvidačný zostatok môže byť vyplatený v peňažnej ako aj 

v nepeňažnej forme.  

V prípade ak by sa spoločníci rozhodli revokovať svoje rozhodnutie zlikvidovať 

spoločnosť, prichádza do úvahy tzv. reaktivácia spoločnosti v likvidácii s odkazom na čl. 370 

LSC o ktorej môže rozhodnúť valné zhromaždenie za podmienok ustanovených LSC a to len 

do času kým dôjde k rozdeleniu likvidačného zostatku spoločnosti. Špecifikom je, že 
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spoločníci, ktorí by za reaktiváciu nehlasovali (alebo sa zdržali hlasovania) majú možnosť 

vystúpiť zo spoločnosti a zákonodarca tiež upravuje právo veriteľov spoločnosti podať 

námietku proti takémuto postupu (obdobne ako je tomu v prípade zníženia základného 

imania kapitálovej spoločnosti). Zdôrazňujeme, že toho času je kapitálová spoločnosť ešte 

zapísaná v obchodnom registri. Zákon  v ust. § 395 a nasl. LSC ustanovuje povinnosti 

likvidátora, ktorých splnenie umožňuje výmaz spoločnosti z obchodného registra. Likvidátor 

naviac uloží do obchodného registra aj všetky účtovné knihy a dokumentáciu spoločnosti. Až 

následne dochádza k zániku spoločnosti v dôsledku dekonštitutívneho výmazu spoločnosti 

z obchodného registra.  

Aj po výmaze spoločnosti z obchodného registra môže nastať situácia, že sa 

dodatočne objavia aktíva a pasíva zaniknutej spoločnosti. Pokiaľ dôjde k uvedenej situácii 

s odkazom na čl. 398 a 399 LSC sa ďalší postup na rozdiel od právnej úpravy na Slovensku 

a v Nemecku personalizuje priamo v osobe likvidátora, ktorý predmetné aktíva speňaží 

a rozdelí ich v lehote 6 mesiacov medzi reziduálnych veriteľov. V praxi môže nastať aj opačná 

situácia (objavia sa neuspokojené záväzky), za ktoré zodpovedajú spoločne a nerozdielne, aj 

keď obmedzene, t.j. len do výšky likvidačného zostatku. V uvedenom kontexte sa možno 

domáhať zodpovednosti voči likvidátorovi za činy, ktoré uskutočnili pri výkone svojej funkcie, 

a to vždy sprostredkovaný podvod alebo zavinenie článok 397 LSC. 

 

4. LIKVIDÁCIA KAPITÁLOVEJ SPOLOČNOSTI  V NEMECKEJ SPOLKOVEJ REPUBLIKE 

 

V nasledujúcom texte  uvádzame nevyhnutné kroky viažuce sa k zrušeniu kapitálovej 

spoločnosti v Nemecku, selektívne, spoločnosti s ručením obmedzeným (GmbH). Proces 

zrušenia a likvidácie spoločnosti s ručením obmedzeným v Nemecku je upravený v 5. časti 

zákona o spoločnostiach s ručením obmedzeným (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung254, ďalej len GmbHG). 

 
254 Zákon z 20. apríla 1892 o spoločnostiach s ručením obmedzeným v Nemeckej spolkovej republike (Gesetz 
betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung) 
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Diagram č. 2 proces likvidácie v Nemeckej spolkovej republike 

Nemecké právo upravuje niekoľko podmienok, za ktorých sa spoločnosť fakultatívne 

alebo obligatórne zrušuje. Spoločnosť sa ex lege  zrušuje po uplynutí doby na ktorú bola 

založená. Spoločnosť môže byť zrušená na základe dobrovoľného rozhodnutia spoločníkov, 

rozhodnutím súdu v dôsledku nezákonného rozhodnutia spoločníkov, alebo ak spoločníci 

vedome umožnili vedeniu spoločnosti konať v rozpore so zákonom, prípadne môžu byť 

v bazálnom korporačnom dokumente uvedené aj iné dôvody. Miestne príslušný súd zruší 

spoločnosť, ak sa preukáže, že účel spoločnosti, na ktorý bola založená sa stal nemožným 

alebo ak je spoločnosť v takom stave, že takéto rozhodnutie možno považovať za 

opodstatnené. K disolúcii dochádza aj v dôsledku začatia konkurzného konania. Súd zruší 

spoločnosť v prípade nemajetnosti. Zánik GmbH môže spočívať aj v dôvodoch, ktoré nie sú 

expressis verbis uvedené v GmbHG. V nemeckej právnej úprave existujú obdobne ako v našich 

podmienkach dva druhy likvidácie spoločností: nútená (súdom nariadená) a dobrovoľná 

likvidácia. V tomto príspevku sa zameriavame predovšetkým na dobrovoľnú likvidáciu 

v dôsledku disolúcie iniciovanej rozhodnutím spoločníkov.  

V prípade existencie závažných nedostatkov stanov sa aplikuje osobitný postup. 

V prvom rade, súd vyzve spoločnosť na odstránenie nedostatkov korporačného dokumentu 

a až v prípade, že spoločnosť tejto výzve nevyhovie, súd vyhlási korporačný dokument za 

- disolučné rozhodnutie spoločníkov

- zápis zrušenia spoločnosti do obchodného
registra

- ex lege konverzia štatutára na likvidátora

• Zrušenie 
(Auflöschung)

- zvolanie schôdze veriteľov

- uskutočnenie procesu likvidácie

- distribúcia  majetku spoločníkom  je 
zakázaná počas tzv.  Sperrjahr

- rozdelenie  likvidačného zostatku 
medzi spoločníkov 

• Likvidácia

- Výmaz spoločnosti z obchodného 
registra

- Archivácia listín spoločnosti 
likvidátorom

• Výmaz
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neplatný. Po právoplatnosti takéhoto rozhodnutia sa spoločnosť zo zákona zrušuje.255 

Existencia obchodnej spoločnosti (napr. GmbH) je neoddeliteľne spojená s jej zápisom do 

obchodného registra (Handelsregister) vedeným miestne príslušným súdom (Amtsgericht). 

Spoločnosť s ručením obmedzeným existuje ako plnohodnotný subjekt práva až do jej 

výmazu z obchodného registra.  

Ukončenie podnikateľskej činnosti prostredníctvom obchodnej spoločnosti 

v Nemecku tak subsumuje tri základné kroky, a síce zrušenie, likvidáciu a výmaz.  

Zrušenie spoločnosti (Auflöschung) rozhodnutím spoločníkov256  sa podľa 

nemeckého práva zapisuje do obchodného registra, zvyčajne aj s návrhom na zápis 

likvidátora. Návrh podáva sám likvidátor, oprávnený konať za spoločnosť, pričom pravosť 

jeho podpisu musí byť úradne osvedčená, s uvedením dátumu, ku ktorému bola (bude) 

spoločnosť zrušená, dôvod zrušenia spoločnosti a prikladá sa tiež zápisnica z valného 

zhromaždenia spoločnosti, ktorej obsahom je uznesenie o zrušení spoločnosti. Uplatňujú sa 

dve samostatné požiadavky na zverejnenie. Po prvé  je ex offo zodpovedný registrový súd, v 

ktorom je spoločnosť zapísaná. Po druhé zrušenie GmbH musia likvidátori bezodkladne 

zverejniť trikrát v  tzv. „Obchodnom vestníku podľa § 65 ods. 2 GmbHG.  spolu s výzvou na 

prihlasovanie pohľadávok adresovanou veriteľom. Spoločnosť (GmbH) v likvidácii je 

označená dodatkom „i. L. “. (v likvidácii) alebo „i. Abw.“ (v likvidácii), čo je pre tento stav 

príznačné. Právna subjektivita a spôsobilosť na konanie spoločnosti s ručením obmedzeným 

trvá až do momentu výmazu z obchodného registra, na druhej strane sa však v tejto fáze mení 

účel spoločnosti. Namiesto ekonomického účelu je cieľom spoločnosti likvidácia.  

Účelom spoločnosti v likvidácii  je ukončiť všetku činnosť, splniť svoje záväzky, 

speňažiť majetok a rozdeliť likvidačný zostatok.257 Likvidátorom sa vo všeobecnosti môže 

stať každá fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony, čo platí aj pre funkciu 

 
255 ROSENGARTEN, BURGERMEISTER, KLEIN. (2020). The German Limited Liability Company, 9th revised 
edition. 2020 XVI, 195 S. C.H.BECK. ISBN 978-3-406-74919-3. online na: beck-online.pdf 
256 Pokiaľ sa v stanovách spoločnosti nedohodlo inak, na prijatie takéhoto rozhodnutia je potrebná trojštvrtinová 
väčšina odovzdaných hlasov. 
257 Účinok zrušenia, likvidácia, ROSENGARTEN, BURGERMEISTER, KLEIN (2020). Nemecká spoločnosť s 
ručením obmedzeným, 9. prepracované vydanie. XVI., 195 S. C.H.BECK. ISBN 978-3-406-74919-3. online na: 
beck-online.pdf 



   

 

 97  

 

konateľa (Geschäftsführer) spoločnosti. Považujeme za dôležité uviesť, že všetci konatelia sa 

ex lege  stanú likvidátormi, na rozdiel od našej úpravy, nevyžaduje sa ustanovenie do funkcie, 

pokiaľ základný korporačný dokument, uznesenie valného zhromaždenia alebo rozhodnutie 

súdu neustanovujú inak. Na druhej strane vymenovanie resp. ustanovenie do funkcie 

likvidátora rozhodnutím valného zhromaždenia pripadá do úvahy vždy, t. j. aj vtedy, ak je 

likvidátor určený v korporačnom dokumente. Likvidátora môže vo výnimočnom prípade 

ustanoviť do funkcie aj registrový súd. Skutočnosť, či je konateľ povinný pokračovať vo svojej 

činnosti v úlohe likvidátora, závisí od zmluvy o výkone funkcie. Pokiaľ sa v osobitnom prípade 

štatutár nestane likvidátorom, jeho funkcia zaniká. Likvidátorov možno z funkcie taktiež 

odvolať.  

Úloha likvidátora je v procese kľúčová, pretože zastupuje spoločnosť v likvidácii 

a zodpovedá za uskutočnenie samotného procesu likvidácie.258 Za likvidátora je nevyhnutné 

určiť vhodnú osobu a nie je vylúčené, aby likvidátorom bola aj osoba stojaca mimo 

spoločnosť, napr. advokát. Podobne ako v Slovenskej republike likvidátor požíva postavenie 

orgánu spoločnosti sui generis. Ako sme už poznamenali vyššie po disolúcii nasleduje fáza 

likvidácie. Za rýchly a riadny priebeh likvidácie zodpovedá likvidátor. Po zverejnení vstupu 

spoločnosti do likvidácie sa začína obdobie tzv. Sperrjahr. Tento inštitút slúži na ochranu 

tretích strán, najmä veriteľov. Začína sa dňom zverejnenia oznámenia veriteľom od tzv. 

convocatio. Počas tohto obdobia žiadny majetok spoločnosti GmbH i. L. nemôže byť 

poskytnutý spoločníkom. Je povolené len uspokojovať pohľadávky tretích osôb. Rovnako ako 

v našich podmienkach v SR neexistuje poradie medzi veriteľmi. V prospech spravodlivého 

usporiadania vzťahov sa spôsob uspokojenia pohľadávok riadi imanentným princípom 

absolute priority rule. Princíp absolútnej priority je základným princípom korporátneho práva 

a jeho esencia spočíva v tom, že pohľadávky veriteľov by mali byť uspokojené vždy pred 

pohľadávkami reziduálnych veriteľov. V prípade konfliktu záujmov medzi spoločníkmi a 

veriteľmi prirodzene nastupuje ochrana veriteľa, čo je dôsledkom samotnej podstaty 

spoločnosti, kde konečné riziko znáša spoločník ako reziduálny veriteľ spoločnosti. Ako sme 

už naznačili vyššie štandardne prechádza pôsobnosť štatutára na likvidátora, s tým, že po 

zrušení spoločnosti sa konateľ  ujíma funkcie likvidátora. Počas procesu likvidácie zastupuje 

 
258 PASSARGE, M., TORWEGGE, Ch. (2020). Die GmbH in der Liquidation. Recht, Steuern, Bilanzierung. 3th 
revised edition. 2020 XVI. C.H.BECK. ISBN 978-3-406-72660-6. 
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spoločnosť pred orgánmi verejnej moci, ale  aj vo vzťahu k tretím osobám. Zákonná úprava 

však môže byť modifikovaná korporačným dokumentom, uznesením valného zhromaždenia 

alebo súdom na základe návrhu spoločníkov, ktorým prináleží min. 10 % podiel na základnom 

imaní spoločnosti. Takýto návrh musí byť náležite odôvodnený. Likvidátorov vymenovaných 

súdom možno odvolať len rozhodnutím súdu za rovnakých podmienok, aké sa uplatnili  pri 

ich vymenovaní. Tí, ktorých vymenovali akcionári, môžu byť tiež odvolaní uznesením 

akcionárov alebo môžu odstúpiť za rovnakých podmienok, aké platia pre odstúpenie 

generálnych riaditeľov. Pred súdmi, inými orgánmi a tretími osobami zastupuje spoločnosť 

likvidátor. Konanie likvidátora je vnútorne obmedzené len na úkony vykonávané za účelom 

likvidácie spoločnosti. Na toto zastupovanie sa nemožno dovolávať navonok, pretože 

doktrína ultra vires tu neplatí.259 To znamená, že zastupujú GmbH i. L. navonok (aj v súdnych 

konaniach) a sú, pričom na to zákonodarca kladie osobitný dôraz, zodpovední za riadne 

vedenie účtovníctva.  

Likvidačný zostatok možno akcionárom rozdeliť až po uspokojení všetkých veriteľov 

a uplynutí ročnej lehoty od tretieho zverejnenia výzvy veriteľom.  Povinnosti likvidátorov sú 

upravené v §§ 70-73 GmbHG. Okrem vyššie uvedeného povinnosť likvidátora zahŕňa 

zostavenie otváracej likvidačnej súvahy na začiatku likvidácie, riadnej účtovnej závierky a 

konečnej likvidačnej súvahy po ukončení likvidácie. V prípade, ak je likvidácia plánovaná na 

dlhšie obdobie, napr. viac rokov, vyhotoví sa aj každoročná účtovná závierka. Okrem vyššie 

uvedeného penza bazálnych povinností môžeme konštatovať, že likvidátori majú v zásade 

rovnaké povinnosti ako štatutári, len prispôsobené účelu likvidácie.260 Spoločnosť nesie plnú 

zodpovednosť za škody spôsobené protiprávnym konaním likvidátora pri výkone jeho funkcie 

a likvidátor v zodpovedá v celom rozsahu likvidovanej spoločnosti, komukoľvek z kolektívu 

spoločníkov a veriteľov spoločnosti za škody spôsobené úmyselným alebo nedbanlivostným 

porušením povinností likvidátora.261 Akcentujeme, že likvidátor počas procesu likvidácie 

 
259 Liquidation In: ROSENGARTEN, BURGERMEISTER, KLEIN (2020). The German Limited Liability Company, 
9. doplnené vydanie 2020 XVI, 195 S. C.H.BECK. ISBN 978-3-406-74919-3. online na: beck-online.pdf 
 
260 Ibidem. 
261 PASSARGE, M., TORWEGGE, Ch. (2020). Die GmbH in der Liquidation. Recht, Steuern, Bilanzierung. 3th 
revised edition. 2020 XVI. C.H.BECK. ISBN 978-3-406-72660-6 
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sleduje prípadnú blížiacu sa platobnú neschopnosť spoločnosti a v prípade potreby si plní 

svoju povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu.262  

V závere (po uspokojení všetkých pohľadávok veriteľov) sa likvidačný zostatok 

spoločnosti rozdelí medzi spoločníkov ako reziduálnych veriteľov likvidovanej spoločnosti. K 

rozdeleniu likvidačného zostatku môže v lehote pred uplynutím „Sperrjahr“ dôjsť len za 

podmienky, že certifikovaný audítor potvrdí, že došlo k uspokojeniu všetkých pohľadávok 

veriteľov.263 Úloha likvidátora končí rozdelením likvidačného zostatku medzi spoločníkov. 

Proces likvidácie je  následne ukončený. Potom má likvidátor už len ohlasovacie povinnosti 

voči registrovému súdu. Po zápise skončenia likvidácie do obchodného registra, spoločnosť 

zaniká  v dôsledku  výmazu spoločnosti z obchodného registra. Výmazom spoločnosti 

z registra, stráca svoju subjektivitu.264 Po ukončení likvidácie musia byť dokumenty 

spoločnosti (spisy, účtovné knihy a záznamy) archivované po dobu desiatich rokov. Môžu byť 

odovzdané jednému zo spoločníkov alebo tretej strane do úschovy.  

Osobitná situácia môže nastať  v prípade zrušenia spoločnosti, keď sa neskôr ukáže, 

že  existujú aktíva spoločnosti. V tomto prípade sa musí uskutočniť dodatočná likvidácia 

(Nachtragsliquidation). Za týmto účelom spoločnosť opäť vstupuje do procesu likvidácie. 

Podmienkou legitimity nového likvidátora je vymenovanie príslušným súdom. Súd vymenuje 

likvidátora na základe návrhu podľa § 66 ods. 5 GmbHG. Po skončení procesu dodatočnej 

likvidácie funkcia likvidátora zaniká. Tradične sa počas dodatočnej likvidácie  uskutočňuje 

predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku (pozemkov), výmaz hypotekárnych záložných 

 
262 V priebehu začatého konkurzného konania je úloha konateľa alebo akcionárov marginalizovaná. Výhradné 
právo na správu a prevod majetku patriaceho do konkurznej podstaty má konkurzný správca. V prípade konania 
o konkurznom pláne môže konkurzný plán pripraviť a predložiť aj spoločnosť v konkurze (tj predchádzajúci 
manažment). Konkurzný plán stanovuje opatrenia, ktoré sa majú vykonať na likvidáciu spoločnosti.  
263 Za zvláštnych okolností možno od čakacieho roka upustiť, napr. ak majetok spoločnosti už nie je možné 
rozdeliť a likvidátor vyhlási, že majetok spoločnosti neexistuje, neexistujú žiadne platby za akcie, neexistujú 
žiadne pohľadávky a pohľadávky voči tretím osobám vrátane verejných (t.j. daňových) orgánov, že neexistujú 
žiadne zákonné prebiehajúce spory, v ktorých je spoločnosť zainteresovaná, a že tiež nejde o prípad platobnej 
neschopnosti alebo nadmerného zadlženia. Zrušenie spoločnosti (GmbH) bez Sperrjahr sa uskutočňuje 
štruktúrovanou schémou. 
264 Podľa § 393 výmaz spoločnosti v zákone o konaní v rodinných veciach a vo veciach mimosúdnej právomoci 
zo 17. decembra 2008 (Vestník federálneho zákona I, s. 2586, 2587), naposledy zmenený § 2 zákona z 22. júna 
2019 (Federálny vestník I, str. 866) Zákon o konaní v rodinných veciach a vo veciach mimosúdnej právomoci 
(FamFG) 
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práv. Následne je výťažok v podobe likvidačného zostatku rozdelený medzi reziduálnych 

veriteľov. 

 

5. ZÁVER 

 

Fundamentálnym predpokladom existencie vnútorného trhu a vitálneho 

podnikateľského prostredia v Únii je existencia moderných právnych noriem založených na 

princípoch spravodlivosti, ktoré subsumujú optimálnu právnu úpravu ekonomických vzťahov, 

efektívnu vymožiteľnosť práva a bezpečnosť investícií. K dôležitým aspektom patrí efektívne 

vymáhanie práva, vrátane fungujúceho systému etablovania, premiestňovania a zániku 

obchodných spoločností.  Ako sme už v úvode našej kapitoly načrtli, aktuálna právna úprava 

cezhraničného premiestnenia sídla trpí vadou nedostupnosti a neprístupnosti pre malé a 

stredné podniky, ak takáto právna úprava premien obchodných spoločností vôbec na 

vnútroštátnej platforme existuje. Nesmieme opomínať ani skutočnosť, že právo obchodných 

spoločností môže predstavovať kvalitný regulačný rámec len pri existencii kvalitnej a vývoj 

podnikateľského prostredia reflektujúcej judikatórnej praxi Súdneho dvora EÚ.  

Napriek tomu absencia jasných a určitých procesnoprávnych pravidiel v 

podnikateľskej a právnej praxi spôsobujú, že personálny substrát spoločnosti v prípade 

cezhraničného premiestnenia sídla siaha po procese zrušenia a likvidácie spoločnosti a 

následne etabluje nový subjekt práva v cieľovom (hostiteľskom) štáte. Týmto spôsobom  je 

preto diferencovať medzi hmotnoprávnou úpravou premiestnenia sídla, ktorá je v našich 

podmienkach vyjadrená prostredníctvom § 26 ods. 1 a 2 ObZ a medzi rovinou aplikačnej 

praxe. S odkazom na vyššie uvedené sme sa v rámci tejto kapitoly koncentrovali na 

koherentné a diferentné znaky procesu likvidácie obchodných /kapitálových/ spoločností, 

ako faktického predpokladu na zmenu sídla na vybranej vzorke členských štátov EÚ 

(Slovenská republika, Španielske kráľovstvo, Nemecká spolková republika) a to aj z pohľadu 

čistoty a efektivity podnikateľského prostredia na vnútornom trhu EÚ.   

Dospeli sme k záveru, že likvidácia slovenskej, španielskej alebo nemeckej spoločnosti 

s ručením obmedzeným si vyžaduje splnenie množstva formalít, ktoré podliehajú kontrole zo 
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strany registrového súdu. Akákoľvek likvidácia vedúca k výmazu spoločnosti z obchodného 

registra si vyžaduje predchádzajúce zrušenie spoločnosti. Takýmto zrušením spoločnosť 

nestráca svoju subjektivitu, ale nasleduje fáza likvidácie zameraná na uspokojenie veriteľov 

spoločnosti a v jej závere rozdelenie likvidačného zostatku medzi reziduálnych veriteľov.  

V závere našej kapitoly môžeme konštatovať, že proces likvidácie spoločnosti vo 

všetkých komparovaných krajinách je kohézny ale má aj niekoľko diferentných prvkov. Ako 

sme už uviedli vyššie, po zápise zrušenia do obchodného registra a následnom zverejnení 

musí likvidátor (likvidátori) upozorniť všetkých existujúcich veriteľov, aby prihlásili svoje 

pohľadávky u likvidátora. Zverejňovanie informácií prostredníctvom oficiálnych platforiem 

publicity je v procese likvidácie vo všetkých jurisdikciách akcentované inter alia aj z dôvodu 

ochrany tretích strán.  

V Nemecku sa takzvaný „Sperrjahr“ začína oznámením. Na Slovensku nie je možné 

ukončiť proces likvidácie skôr ako za 6 mesiacov. V Španielsku nie je proces likvidácie časovo 

ohraničený. Navyše v Nemecku likvidátori plnia úlohy, ktoré by inak pripadli konateľom, bolo 

by to rovnaké ako na Slovensku, avšak je tu rozdiel a konateľ na Slovensku nie je likvidátorom 

ex lege ako v Nemecku, či v Španielsku, kde zrušením spoločnosti dochádza de facto ku 

konverzii štatutára na likvidátora.  

Povinnosti likvidátorov v komparovaných jurisdikciách zahŕňajú okrem iného 

zhodnotenie počiatočného stavu otváracou (likvidačnou) súvahou (Eröffnungsbilanz), u nás 

zhotovenie mimoriadnej účtovnej závierky podľa stavu ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu 

spoločnosti do likvidácie, potencionálne aj zhotovenie priebežných účtovných závierok, ak 

likvidácia trvá po dlhší čas, ďalej informačné povinnosti  likvidátora (e.g. publicita spoločnosti 

v likvidácii, konvokácia veriteľov, zhotovenie konečnej správy o priebehu likvidácie),  u nás 

zhotovenie účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, konečnú súvahu  (Schlussbilanz) 

a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.  

Je dôležité, aby likvidátor sledoval počas celého procesu finančnú kondíciu 

spoločnosti, keďže sa uplatní prezumpcia, že zrušená obchodná spoločnosť má dostatok 

majetku na uspokojenie pohľadávok všetkých svojich veriteľov a zvyšok sa po skončení 

likvidácie rozdelí medzi spoločníkov ako podiel na likvidačnom zostatku. Minimálna výška 

likvidačného zostatku musí predstavovať kladné celé číslo.  
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Vo všetkých komparovaných jurisdikciách existuje aj inštitút dodatočnej likvidácie 

(Nachtragsliquidation), avšak podmienky pre jej inicializáciu nie sú koherentné a existujú aj 

doktrinálne polemiky o subjektivite vymazanej spoločnosti v tomto procese a zatiaľ čo na 

Slovensku a v Nemecku pre účely dodatočnej likvidácie  zaniknutá spoločnosť opäť „ožíva,“  

španielsky zákonodarca ju personalizuje v osobe likvidátora.  
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5. ŠTÁTNA POMOC V PRÁVE EÚ 

(Miroslav Slašťan) 

 

1. ÚVOD 

Pravidlá štátnej pomoci predstavujú objektívnu a najmä právnu koncepciu. Táto 

právna koncepcia je obsiahnutá vo všetkých prameňoch práva EÚ (zakladajúcich zmluvách, 

sekundárnom práve záväznej aj nezáväznej povahy, judikatúre Súdneho dvora a tiež 

všeobecných právnych zásadách). 

Aj pravidlá štátnej pomoci boli aktuálne vystavené bezprecedentnej situácii spojenej 

s pandémiou spôsobenej ochorením koronavírusu, ktorá spôsobila otras pre svetové 

hospodárstvo a hospodárstvo Únie. Pre zmiernenie hospodárskych dôsledkov v EÚ má preto 

kľúčový význam koordinovaná hospodárska reakcia členských štátov a inštitúcií EÚ. Totiž 

vzhľadom na mimoriadne okolnosti spôsobené vypuknutím nákazy COVID-19 podniky 

všetkých druhov čelia vážnemu nedostatku likvidity.265 V tomto smere v roku 2020 a 2021 

smerovala bezprecedentná štátna pomoc predovšetkým podnikateľským subjektom. 

 

2. POJEM PODNIK A HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ PODNIKU 

 

2.1 PODNIK 

 

Pravidlá štátnej pomoci sa uplatňujú len vtedy, ak je príjemcom pomoci „podnik“.266 

Fundamentálnym predpokladom uplatnenia pravidiel EÚ o štátnej pomoci je tak 

poskytnutie prostriedkov (štátneho opatrenia) „podniku vykonávajúceho hospodársku 

činnosť“. Súdny dvor EÚ konzistentne definoval podniky ako subjekty vykonávajúce 

 
265 Oznámenie Komisie - Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej 
situácii spôsobenej nákazou COVID-19, 2020/C 91 I/01, (Ú. v. C 91l , 20.3.2020, s. 1 – 9), body 1 až 5. 
266 Pozri Pozri Oznámenie Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, C/2016/2946 (Ú.v. C 262,  19.7.2016, s. 1-50), bod 6. 
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hospodársku činnosť bez ohľadu na ich právny status a spôsob ich financovania.267 

Označenie konkrétneho subjektu za podnik teda závisí plne od povahy jeho činnosti.  

 

Uvedené základné vymedzenie podniku v rámci pravidiel štátnej pomoci v EÚ má tri 

aspekty posúdenia:268 

 

Po prvé, status subjektu podľa vnútroštátneho práva nerozhoduje. Napríklad subjekt, 

ktorý je podľa vnútroštátneho práva združením, nadáciou, štátnym podnikom a pod., môže 

byť v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) považovaný za 

podnik. Jediným relevantným kritériom v tejto súvislosti je to, či subjekt vykonáva 

hospodársku činnosť. To isté platí aj pre podnik, ktorý je formálne súčasťou verejnej správy. 

 

Po druhé, samotné uplatnenie pravidiel štátnej pomoci nezávisí od toho, či bol subjekt 

založený s cieľom dosahovať zisk. Na základe judikatúry Súdneho dvora môžu aj neziskové 

subjekty ponúkať tovar a služby na trhu.269 Ak neziskový subjekt neponúka tovar ani služby, 

nepodlieha kontrole štátnej pomoci. Otázka existencie trhu pre určité služby môže závisieť 

od spôsobu organizácie týchto služieb v dotknutom členskom štáte.270 Pravidlá štátnej 

pomoci sa uplatňujú len tam, kde sa vykonáva určitá činnosť v trhovom prostredí. 

Hospodárska povaha určitých služieb sa preto môže v závislosti od členského štátu líšiť. 

Vzhľadom na politickú vôľu alebo hospodársky vývoj sa okrem toho môže zaradenie danej 

 
267 Rozsudok Súdneho dvora z 12. septembra 2000 vo veco Pavlov a i. v Stichting Pensioenfonds Medische 
Specialisten, spojené veci C-180/98 až C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, bod 74; Rozsudok Súdneho dvora z 10. 
januára 2006 vo veci Ministero dell'Economia e delle Finanze proti Cassa di Risparmio di Firenze SpA, 
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato a Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, C-222/04, 
ECLI:EU:C:2006:8, bod 107. 
268 Pozri Oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci Európskej únie na náhrady za služby 
všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. C 8, 11.1.2012, s. 15-22, s. 5 a nasl. 
269 Rozsudok Súdneho dvora z 29. októbra 1980 vo veci Heintz van Landewyck SARL a iní v Komisia Európskych 
spoločenstiev, spojené veci 209/78 až 215/78 a 218/78, ECLI:EU:C:1980:248, bod 88; Rozsudok Súdneho dvora 
zo 16. novembra 1995 vo veci Fédération française des sociétés d'assurance, Société Paternelle-Vie, Union des 
assurances de Paris-Vie a Caisse d'assurance et de prévoyance mutuelle des agriculteurs proti Ministère de 
l'Agriculture et de la Pêche, C-244/94, ECLI:EU:C:1995:392, bod 21; Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 
1. júla 2008 vo veci Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) v Elliniko Dimosio, C-49/07, 
ECLI:EU:C:2008:376, body 27 a 28. 
270 Pozri rozsudok Súdneho dvora zo 17. februára 1993 vo veci Christian Poucet v Assurances générales de France 
a Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon, Spojené veci C-159/91 a C-160/91, ECLI:EU:C:1993:63. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-159/91&language=sk
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služby časom zmeniť. Činnosť, ktorá dnes nepredstavuje trhovú činnosť, sa ňou v budúcnosti 

môže stať a naopak (napríklad výkon zdravotného poistenia). Ani rozhodnutie orgánu 

nedovoliť tretím stranám poskytovať určitú službu (napr. pretože si želá poskytovať túto 

službu interne) nevylučuje existenciu hospodárskej činnosti. Napriek takémuto uzavretiu trhu 

môže hospodárska činnosť existovať, ak by boli iní operátori ochotní a schopní poskytovať 

službu na danom trhu. Vo všeobecnosti nie je skutočnosť, že konkrétna služba je poskytovaná 

interne, pre hospodársku povahu činnosti relevantná.271 

 

Po tretie, označenie subjektu za podnik sa vždy odvíja od jeho príslušnej činnosti. 

Subjekt vykonávajúci hospodárske aj nehospodárske činnosti sa pokladá za podnik iba ak ide 

o vykonávanie hospodárskej činnosti.  

 

2.2 HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 

 

V základných pravidlách o štátnej pomoci v rámci ZFEÚ sa nenachádza žiadna 

definícia hospodárskej činnosti a v rámci judikatúry Súdneho dvora EÚ sa používajú rôzne 

kritériá pre uplatnenie pravidiel vnútorného trhu a pre uplatnenie právnych predpisov z 

oblasti hospodárskej súťaže.272  

 
271 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom 
záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) 
č. 1107/70 (Ú.v. L 315, 3. 12. 2007, s. 1-13), článok 5 ods. 2 a článok 6 ods. 1; Rozhodnutie Komisie z  23. februára 
2011 o štátnej pomoci C 58/06 (ex NN 98/05) Nemecka pre podniky Bahnen der Stadt Monheim (BSM) 
a Rheinische Bahngesellschaft (RBG) v rámci dopravného zväzu Verkehrsverbund Rhein-Ruhr [oznámené pod 
číslom K(2011) 632]  (Ú. v. L 210, 17. 8. 2011, s. 1-26), odôvodnenia 208 a 209. 
272 Pozri Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. júla 2006 vo veci David Meca-Medina a Igor Majcen v 
Komisia Európskych spoločenstiev, C-519/04 P, ECLI:EU:C:2006:492, body 30 až 33; Rozsudok Súdneho dvora 
(tretia komora) z 5. marca 2009 vo veci Kattner Stahlbau GmbH v Maschinenbau- und Metall- 
Berufsgenossenschaft, C-350/07, ECLI:EU:C:2009:127, body 66, 72, 74 a 75; Návrhy generálneho advokáta 
Poiaresa Madura z 10. novembra 2005 vo veci Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria 
(FENIN), predtým Federación Nacional de Empresas, Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental, C-
205/03 P, ECLI:EU:C:2005:666, body 50 a 51. 
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Pojem „hospodárska činnosť“ možno vymedziť na základe judikatúry Súdneho dvora 

EÚ ako akúkoľvek činnosť, ktorá pozostáva z poskytovania tovarov alebo služieb na trhu, bez 

ohľadu na právnu formu príslušného subjektu.273  

Vo všeobecnosti možno uviesť, že pokiaľ sa členský štát nerozhodne zaviesť trhové 

mechanizmy, činnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou prerogatív úradnej moci (predmetná 

činnosť je úlohou, ktorá je súčasťou základných funkcií štátu alebo je spojená s týmito 

funkciami) a ktoré vykonáva štát, nie sú hospodárskymi činnosťami.  

 

Keďže rozdiel medzi hospodárskymi a nehospodárskymi činnosťami závisí do určitej 

miery od politickej vôle a hospodárskeho vývoja v príslušnom členskom štáte EÚ, neexistuje 

úplný (len indikatívny) zoznam činností, ktoré by sa a priori nikdy nemohli pokladať za 

hospodárske a to na základe judikatúry Súdneho dvora alebo rôznych aktov Komisie. 

Komisia napríklad vymedzila päť činností štátu ako nehospodárske a uviedla prípady, 

kde toto posúdenie môže prehodnotiť, resp. kde existujú okolnosti možné opačného 

hodnotenia: 

 

(i) Výkon verejných právomocí 

 

Z judikatúry SDEÚ vyplýva, že článok 107 ZFEÚ sa neuplatňuje v prípade, ak štát 

„vykonáva verejnú právomoc“274 a ani v prípade, ak verejné subjekty konajú „ako verejné 

orgány“.275 Akýkoľvek subjekt možno pokladať za subjekt vykonávajúci verejné právomoci, 

ak predmetná činnosť je úlohou, ktorá je súčasťou základných funkcií štátu, alebo je spojená 

s týmito funkciami svojou povahou, cieľom a pravidlami, ktorým podlieha.276 

 
273 Pozri rozsudok Súdneho dvora vo veci FENIN (C-205/03, ECLI:EU:C:2006:453), bod 25. 
274 Rozsudok Súdneho dvora zo 16. júna 1987 vo veci Komisia Európskych spoločenstiev v Talianska republika, 
C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283, body 7 a 8. 
275 Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 4. mája 1988 vo veci Corinne Bodson proti SA Pompes funèbres 
des régions libérées, C-30/87, ECLI:EU:C:1988:225, bod 18. 
276 Pozri najmä Rozsudok Súdneho dvora z 19. januára 1994 vo veci SAT Fluggesellschaft mbH v Eurocontrol, C-
364/92, ECLI:EU:C:1994:7, bod 30, a Rozsudok Súdneho dvora z 18. marca 1997 vo veci Diego Calì & Figli Srl v 
Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG), C-343/95, ECLI:EU:C:1997:160, body 22 a 23. 
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Európska komisia zastáva základný prístup, že pokiaľ sa členský štát nerozhodne zaviesť 

trhové mechanizmy, činnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou právomocí úradnej/verejnej 

moci a ktoré vykonáva štát, nie sú hospodárskymi činnosťami. Sú to napríklad činnosti 

týkajúce sa: 

a) armády alebo polície, 

b) bezpečnosti a riadenia letovej prevádzky, 

c) riadenia a bezpečnosti námornej dopravy, 

d) dohľadu na účely boja proti znečisťovaniu, 

e) organizácie, financovania a výkonu trestov odňatia slobody, 

f) zberu údajov, ktoré sa použijú na verejné účely na základe zákonnej povinnosti 

podnikov zverejniť tieto údaje.277 

 

(ii) Sociálne zabezpečenie 

 

Zaradenie systémov sociálneho zabezpečenia medzi systémy zahŕňajúce 

hospodárske činnosti závisí od ich formy a štruktúry. V judikatúre sa v podstate rozlišuje 

medzi systémami opierajúcimi sa o zásadu solidarity a hospodárskymi systémami. Systémy 

sociálneho zabezpečenia založené na solidarite, ktoré nezahŕňajú hospodársku činnosť, majú 

zvyčajne tieto vlastnosti: účasť v systéme je povinná, systém má výhradne sociálny účel, 

systém je neziskový, dávky sú nezávislé od odvedených príspevkov, vyplácané dávky nie sú 

nevyhnutne úmerné príjmom poistenca a na systém dohliada štát. Systémy zahŕňajúce 

hospodársku činnosť sa zväčša vyznačujú nepovinným členstvom, uplatňovaním zásady, 

orientáciou na dosahovanie zisku a poskytovaním plnenia, ktoré je doplnkovým k plneniu v 

rámci základného systému.  

 

 
277 Pozri bod 17  Oznámenie Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (2016/C 262/01), Ú.v. EÚ z 19.7.2016, C 262, s. 1 a nasl. 
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(iii) Zdravotná starostlivosť 

 

V niektorých členských štátoch sú verejné nemocnice neoddeliteľnou súčasťou 

národných systémov zdravotnej starostlivosti a sú takmer úplne založené na zásade 

solidarity. V mnohých iných členských štátoch nemocnice a iní poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti ponúkajú svoje služby za odmenu, ktorú inkasujú priamo od pacientov alebo od 

ich poisťovne. V týchto systémoch existuje určitý stupeň hospodárskej súťaže medzi 

nemocnicami, pokiaľ ide o poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti. V takom prípade 

skutočnosť, že službu zdravotnej starostlivosti poskytuje verejná nemocnica, nestačí na to, 

aby sa činnosť označila za nehospodársku.   

 

(iv) Vzdelávania a výskum  

 

Verejné vzdelávanie organizované v rámci vnútroštátneho systému vzdelávania, 

ktoré financuje a nad ktorým vykonáva dohľad štát, možno pokladať za nehospodársku 

činnosť. Súdny dvor rozhodol, že štát „zriadením a udržaním takéhoto systému verejného 

vzdelávania financovaného vo všeobecnosti z verejných zdrojov a nie žiakmi alebo ich 

rodičmi sa nezúčastňuje na odplatných činnostiach, ale plní svoju úlohu voči obyvateľom v 

sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti“.278 Na nehospodársku povahu verejného 

vzdelávania nemá v zásade vplyv ani skutočnosť, že žiaci alebo ich rodičia musia niekedy 

zaplatiť poplatok za výučbu alebo zápis do školy, ktorý predstavuje príspevok na prevádzkové 

náklady systému. Tieto finančné príspevky často kryjú iba zlomok skutočných nákladov na 

službu, a preto ich nemožno pokladať za odmenu za poskytovanú službu. Nemenia teda 

nehospodársku povahu služby poskytovania všeobecného vzdelávania, ktorá sa prevažne 

financuje z verejných zdrojov.279   

 

 
278 Rozsudok Súdneho dvora z 11. septembra 2007. Komisia Európskych spoločenstiev v Spolková republika 
Nemecko, C-318/05, ECLI:EU:C:2007:495, bod 68. Pozri aj rozhodnutie Komisie z 25. apríla 2001 o štátnej 
pomoci N 118/00, Subvention publiques aux clubs sportifs professionnels (Ú. v. ES C 333, 28.11.2001, s. 6). 
279 Rozsudok Súdneho dvora EZVO z 21. februára 2008 vo veci Private Barnehagers Landsforbund v Dozorný 
úrad EZVO, E-5/07, , Zb. úradu EZVO [2008], s. 62, bod 83. 
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(v) Kultúra ochrana kultúrneho dedičstva vrátane ochrany prírody. 

 

Aj verejné financovanie činností v oblasti kultúry alebo ochrany kultúrneho dedičstva, 

ktoré sú prístupné pre verejnosť a nespoplatnené, plní čisto sociálny a kultúrny účel 

nehospodárskej povahy. Podobne peňažný príspevok vyberaný od návštevníkov kultúrnej 

ustanovizne alebo od účastníkov činnosti v oblasti kultúry alebo ochrany kultúrneho 

dedičstva, vrátane ochrany prírody, otvorenej pre širokú verejnosť, ktorý pokrýva len zlomok 

skutočných nákladov, nemení nehospodársku povahu tejto činnosti, keďže takéto peňažné 

príspevky nemôžu byť považované za skutočnú odplatu za poskytované služby. Naopak však 

činnosti v oblasti kultúry alebo ochrany kultúrneho dedičstva (vrátane ochrany prírody), ktoré 

sú z väčšej časti financované prostredníctvom vstupného, používateľských poplatkov alebo 

inými obchodnými prostriedkami (napr. obchodné výstavy, kiná, komerčné hudobné 

predstavenia a festivaly, ako aj umelecké školy z väčšej časti financované prostredníctvom 

školného), by sa mali považovať za činnosti hospodárskej povahy. Okrem toho mnohé 

činnosti v oblasti kultúry alebo ochrany kultúrneho dedičstva sú objektívne nenahraditeľné 

(napr. prevádzkovanie verejných archívov, v ktorých sa uchovávajú jedinečné dokumenty), 

čím sa vylučuje existencia skutočného trhu.  

 

3. VŠEOBECNÝ ZÁKAZ ŠTÁTNEJ POMOCI A PODMIENKY JEHO UPLATNENIA 

 

Všeobecná právna úprava štátnej pomoci vychádza z ustanovení primárneho práva 

Únie, presnejšie z ustanovení čl. 107 až 109 ZFEÚ, pričom je doplnená aj ďalšími osobitnými 

ustanoveniami, napr. čl. 106 alebo 93 a 96 ZFEÚ. Základné hmotnoprávne podmienky 

zakladajúce nedovolenú štátnu pomoc stanovuje čl. 107 ods. 1 ZFEÚ nasledovne: 

„Ak nie je zmluvami ustanovené inak, pomoc poskytovaná členským štátom alebo 

akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí 

narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých 

druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými 

štátmi.  
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Z citovaného čl. 107 ZFEÚ vyplýva, že štátna pomoc poskytovaná členským štátom 

alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov je zakázaná, ak sú vždy splnené 

kumulatívne všetky štyri podmienky stanovené v tomto ustanovení,280 tzn. pomoc musí: 

(1) byť udelená štátom alebo zo štátnych prostriedkov;  

(2) prinášať výhodu pre prijímajúce podniky;  

(3) zvýhodňovať určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru 

(selektívnosť);  

(4) narúšať hospodársku súťaž alebo hroziť narušením hospodárskej súťaže a 

ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi. 

 

Preskúmanie otázky, či príslušná transakcia, resp. v najširšom slova zmysle určité 

opatrenie (konanie alebo opomenutie) predstavuje nedovolené štátnu pomoc podľa čl. 107 

ods.1 ZFEÚ, vyžaduje vždy podrobnú analýzu naplnenia alebo nenaplnenia vyššie uvedených 

podmienok. Platí, že ak absentuje jediná podmienka stanovená čl. 107 ods.1 ZFEÚ [podľa i) 

až iv], nie je možné uvažovať o zakázanej štátnej pomoci. 

Podľa judikatúry Súdneho dvora je koncept zakázanej štátnej pomoci objektívny, tzn. 

existuje iba obmedzený priestor na vlastné uváženie pri jeho uplatňovaní, a to konkrétne tam, 

kde sú potrebné hodnotenia technickej povahy, najmä v situáciách, ktoré si vyžadujú 

komplexné hospodárske posúdenie.281 

 

 

 
280 Pozri Rozsudok Súdneho dvora z 21. marca 1990 vo veci Belgické kráľovstvo v Komisia Európskych 
spoločenstiev, C-142/87, ECLI:EU:C:1990:125, bod. 25, Rozsudok Súdneho dvora zo 14. septembra 1994, 
Španielské kráľovstvo v Komisia Európskych spoločenstiev, spojené veci C-278/92, C-279/92 a C-280/92, 
ECLI:EU:C:1994:325, bod 20 a Rozsudok Súdneho dvora zo 16. mája 2002, Francúzska republika v Komisia 
Európskych spoločenstiev, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, bod 68, alebo Rozsudok Súdneho dvora z 24. júla 
2003, Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, C-
280/00, ECLI:EU:C:2003:415, bod 74. 
281 Pozri Rozsudok Súdneho dvora  z 22. decembra 2008 vo veci British Aggregates Association v Komisii 
Európskych spoločenstiev a Spojené kráľovstvo, C-487/06 P, ECLI:EU:C:2008:757, bod 114 a rozsudok Súdneho 
dvora z 2. septembra 2010 vo veci Európska komisia v Scott SA, C-290/07 P, ECLI:EU:C:2010:480, bod 66. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-278/92&language=sk


   

 

 111  

 

3.1 FINANCOVANIE POMOCI ŠTÁTOM ALEBO ZO ŠTÁTNYCH PROSTRIEDKOV 

 

Na to, aby bolo možné pomoc poskytovanú štátom alebo akoukoľvek formou zo 

štátnych prostriedkov kvalifikovať ako pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ, musia byť 

finančné prostriedky: 

(1) poskytnuté priamo alebo nepriamo zo štátnych zdrojov a súčasne 

(2) musia byť tieto zdroje pričítateľné štátu.282 

Toto ustanovenie zároveň nerozlišuje medzi štátnymi zásahmi podľa ich príčin alebo 

cieľov, ale definuje ich v závislosti od ich účinkov.283  Pojem pomoci je tak objektívnym 

pojmom závislým od jedinej otázky, či štátne opatrenie priznáva alebo nepriznáva jednému 

alebo niektorým podnikom výhodu.284 Zo znenia článku 107 ods. 1 ZFEÚ teda vyplýva, že za 

pomoc sa považujú iba výhody poskytnuté priamo alebo nepriamo zo štátnych prostriedkov.  

 

Ustanovenie čl. 107 ods. 1 ZFEÚ zahŕňa všetky peňažné prostriedky, ktoré orgány 

verejnej moci môžu skutočne použiť na podporu podnikov, pričom nie je podstatné, či sú tieto 

prostriedky trvalou súčasťou majetku uvedených orgánov verejnej moci. Preto aj keď sumy 

zodpovedajúce spornému opatreniu nie sú trvale v držbe orgánov verejnej moci, skutočnosť, 

že sú neustále pod verejnou kontrolou, a teda k dispozícii príslušným vnútroštátnym 

orgánom, stačí na to, aby boli kvalifikované ako štátne prostriedky.285 

 
282 Francúzsko v Komisia (C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294), bod 24. 
283 Rozsudok Súdneho dvora z 26. septembra 1996 vo veci Francúzska republika v Komisia Európskych 
spoločenstiev, C-241/94, ECLI:EU:C:1996:353, body 19 a 20. 
284 Pozri Rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. januára 1998 vo veci Ladbroke Racing Ltd v Komisia Európskych 
spoločenstiev, T-67/94, ECLI:EU:T:1998:7, bod 52, a z 10. mája 2000, Rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. mája 
2000 vo veci SIC - Sociedade Independente de Comunicação SA v Komisia Európskych spoločenstiev, T-46/97, 
ECLI:EU:C:2000:393, bod 83, tiež Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. marca 2003 vo veci Westdeutsche 
Landesbank Girozentrale a Land Nordrhein-Westfalen v Komisia Európskych spoločenstiev, spojené veci T-
228/99 a T-233/99, ECLI:EU:T:2003:57, body 178 až 180. 
285 Pozri v tomto zmysle rozsudky Súdneho dvora zo 16. mája 2000, Francúzsko/Ladbroke Racing(T-67/94, 
ECLI:EU:T:1998:7), bod 50, a Francúzsko v Komisia (C-241/94, ECLI:EU:C:1996:353), bod 37. Pozri tiež Rozsudok 
Všeobecného súdu z 27. septembra 2012 vo veci Francúzska republika v Európska komisia, T-139/09, 
ECLI:EU:T:2012:496, body 59 a 60. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-228/99&language=sk
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-228/99&language=sk
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Presun štátnych zdrojov môže mať mnoho foriem, ako sú priame granty, dotácie, 

daňové úľavy a iné vecné dávky. Najmä skutočnosť, že štát nepožaduje za určité služby 

trhové ceny predstavuje vzdanie sa štátnych zdrojov.  

 

Súdny dvor vo svojom rozsudku vo veci C-482/99 Francúzsko proti Komisii ďalej 

potvrdil, že aj zdroje verejného podniku predstavujú štátne zdroje v zmysle článku 107 ZFEÚ, 

pretože verejné orgány môžu tieto zdroje kontrolovať. V prípadoch, v ktorých je podnik 

poverený vykonávaním služby všeobecného hospodárskeho záujmu financovaný zo zdrojov 

poskytnutých verejným podnikom a toto financovanie je pričítateľné štátu, takéto 

financovanie môže predstavovať štátnu pomoc. Štátne zdroje zostávajú štátnymi zdrojmi, aj 

keď sú použité v rámci „podnikateľskej činnosti“ vykonávanej štátom. Ak by vklad 

štátnych zdrojov nepredstavoval pomoc, nebolo by to preto, že bol vložený v rámci 

podnikateľskej činnosti štátu, ale iba preto, že štát si zabezpečil primeranú odmenu za tento 

vklad. Aj keď sú štátne zdroje použité ekonomicky najrozumnejším spôsobom, v zásade 

nestrácajú charakter štátnych zdrojov, tzn. sú nimi aj v prípade, ak je ich použitie podobné 

použitiu súkromným investorom. Otázka, či sa štát správal ako podnikateľ je súčasťou určenia 

existencie štátnej pomoci a nie preskúmania verejného alebo neverejného charakteru 

dotknutých zdrojov.286 

Aj keď je termín „pomoc poskytovaná členským štátom“ širší než „štátna pomoc“, 

stále musí ísť o pomoc plynúcu zo zdrojov členského štátu. 

Súčasťou posudzovania štátnej pomoci je v súčasnosti aj pomoc financovaná úplne, 

alebo čiastočne zo zdrojov majúcich svoj pôvod na úrovni EÚ (tzn. poskytovanie prostriedkov 

v rámci eurofondov na území SR).  Pokiaľ ide o finančné zdroje z rozpočtu EÚ, konkrétne 

z fondov EÚ, napríklad Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Súdny dvor EÚ v minulosti 

určil, že tieto nepredstavujú štátne zdroje a nemôžu byť pričítateľné členskému štátu 

v zmysle čl. 107 ods.1 ZFEÚ.287 Podľa tejto judikatúry Súdneho dvora nesprávne použitie 

zdrojov z rozpočtu EÚ, resp. jeho fondov zakladá porušenie iných relevantných ustanovení 

práva EÚ, nie ustanovení o pravidlách poskytovania štátnej pomoci uvedené v čl. 107 a 108 

 
286 Westdeutsche Landesbank (spojené veci T-228/99 a T-233/99, ECLI:EU:T:2003:57), bod 181. 
287 Pozri: QUIGLEI, C. (2015). European State Aid Law and Policy. 3rd edition, London: Hart Publishing, s. 888, 
ISBN: 9781849466271, str. 38 a 45. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-228/99&language=sk
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ZFEÚ.288 Je však potrebné rozlišovať druh akými pravidlami sa konkrétny druh fondu 

spravuje, resp. či sú prostriedky z tohto fondu prevádzané priamo jednotlivým podnikom, ale 

sú dané k dispozícií orgánom štátu, ktoré následne rozhodujú o ich konečnom príjemcovi. 

 

Preto na rozdiel od uvedenej judikatúry Súdneho dvora (spojené veci 213 až 215/81) 

naopak Európska komisia považuje „zmiešané“ finančné prostriedky (štátneho rozpočtu 

a najmä EFRR, Kohézneho fondu, ESF) bez ďalšieho (tzn. napríklad skúmania podielu 

prostriedkov z EŠIF alebo KF osobitne od podielu priameho financovania zo štátneho 

rozpočtu v rámci celkového objemu zdrojov poskytnutých na projekt) za „zahrnutie 

štátnych zdrojov“.289 

 

Aj v rozhodnutí zo 17. júla 2013 – Výstavba a prevádzka verejných terminálov 

intermodálnej dopravy (2014/524/EÚ) vo vzťahu ku Slovenskej republike Európska komisia 

potvrdila, že „pokiaľ ide o oznámené opatrenie, slovenské orgány zabezpečia výstavbu 

terminálu a vyberú koncesionára, ktorý bude zodpovedať za jeho prevádzku. Táto počiatočná 

investícia bude dotovaná Kohéznym fondom (85 %) a z vlastných zdrojov štátu (15 %). Keďže 

prostriedky Kohézneho fondu sa prevádzajú príslušnému vnútroštátnemu orgánu, mali by 

byť k dispozícii slovenským orgánom a spĺňať kritériá štátnych zdrojov“.290 

 

V Oznámení Európskej komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie z 19.7. 2016 sa tiež uvádza, že zdroje pochádzajúce od EÚ 

(napr. zo štrukturálnych fondov), od Európskej investičnej banky alebo z Európskeho 

investičného fondu, alebo od medzinárodných finančných inštitúcií, ako sú Medzinárodný 

 
288 Rozsudok Súdneho dvora z 13. októbra 1982 vo veci Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor Herbert Will, 
Trawako, Transit-Warenhandels-Kontor GmbH & Co., a Gedelfi, Großeinkauf GmbH & Co., v Bundesanstalt für 
landwirtschaftliche Marktordnung, spojené veci 213 až 215/81, ECLI:EU:C:1982:351, body 22 a 23. 
289 Pozri rozhodnutie Komisie z 4.7.2006, State aid n° N 201/2006 – Greece Broadband access development in 
underserved territories, ods. 37: „The measure is partly financed with European structural funds, which qualify 
as state resources once they come under the control of a Member State, and partly by state funds of the Greek 
government. Hence, state resources are involved“. 
290 Pozri bod 99 rozhodnutia EK zo 17. júla 2013 o opatrení/schéme pomoci/štátnej pomoci SA.34369 (13/C) (ex 
12/N) – Výstavba a prevádzka verejných terminálov intermodálnej dopravy, ktorú Slovenská republika plánuje 
realizovať [oznámené pod číslom C(2013) 4423] (2014/524/EÚ), Ú.v.  L 238/11,  9.8.2014. 



   

 

 114  

 

menový fond alebo Európska banka pre obnovu a rozvoj, sa považujú za štátne zdroje, ak 

vnútroštátne orgány môžu rozhodovať o ich použití na základe voľného uváženia (najmä 

o výbere príjemcov). Ak sú tieto zdroje naopak priamo poskytnuté od EÚ, Európskej 

investičnej banky alebo z Európskeho investičného fondu, a vnútroštátne orgány nemajú 

v ich prípade možnosť voľného uváženia, nepredstavujú štátne zdroje [napr. finančné 

prostriedky poskytnuté v rámci priameho hospodárenia podľa rámcového programu 

Horizont 2020, programu EÚ pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných 

podnikov (COSME) alebo fondov transeurópskej dopravnej siete (TEN-T)].291 

 

3.2 VÝHODA PRE PODNIK 

 

V zmysle druhého kritéria sa za štátnu pomoc naviac považujú len také zásahy, ktoré 

v akejkoľvek podobe môžu priamo alebo nepriamo uprednostňovať niektoré podniky alebo 

ich hospodársky zvýhodniť, tzn. pomoc, ktorú by prijímajúci podnik nedostal v bežných 

trhových podmienkach. 

Podstatou je pomoc, ktorú by prijímajúci podnik nedostal v bežných trhových 

podmienkach, tzn. relevantný je len konkrétny vplyv opatrenia na podnik, nie príčina ani cieľ 

zásahu štátu.292 

Výhoda je prítomná vždy, keď sa v dôsledku zásahu štátu zlepší finančná situácia 

podniku, napríklad finančná situácia podniku po prijatí opatrenia sa porovná s jeho finančnou 

situáciou v prípade, ak by sa opatrenie neprijalo.293 Zvýhodnenie predstavuje hospodársku 

výhodu, ktorú by adresát pomoci nezískal v rámci bežného podnikania a zásah znižuje jeho 

náklady, ktoré obvykle zaťažujú rozpočet príjemcu pomoci.294 

 
291 Pozri bod 60 Oznámenia EK o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, (2016/C 262/01), Ú.v. EÚ z 19.7.2016, C 262, s. 1 a nasl. 
292 Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 12. októbra 2000vo veci Španielské kráľovstvo v Komisia 
Európskych spoločenstiev, C-480/98, ECLI:EU:C:2000:559, body 19 a 20. 
293 Rozsudok Súdneho dvora z 2. júla 1974vo veci Talianska republika v Komisia Európskych spoločenstiev, C-
173/73, ECLI:EU:C:1974:71, bod 13. 
294 Rozsudok Všeobecného súdu  z 10. mája 2016 vo veci Spolková republika Nemecko proti Európskej komisii, 
T-47/15, ECLI:EU:T:2016:281. 
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Konkrétna forma štátneho (verejného) opatrenia je naviac nepodstatná pri určovaní 

toho, či opatrenie poskytuje podniku hospodársku výhodu.295 Z hľadiska pojmu štátna pomoc 

je relevantné nielen poskytnutie pozitívnych hospodárskych výhod, ale výhodu môže 

predstavovať aj oslobodenie od hospodárskej záťaže. Takéto oslobodenie od hospodárskej 

záťaže predstavuje širokú kategóriu zahŕňajúcu akékoľvek zníženie poplatkov, ktoré sú 

spravidla zahnuté do rozpočtu podniku. Patria sem všetky situácie, v rámci ktorých sú 

hospodárske subjekty oslobodené od nákladov nutne spojených s ich hospodárskou 

činnosťou.296 

V súvislosti s poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu 

a poskytovaním kompenzácií za výkon týchto služieb, Súdny dvor  v rozsudku vo veci 

Altmark jasne uviedol, že poskytnutie výhody možno vylúčiť v prípade splnenia štyroch 

kumulatívnych podmienok (najmä kritériá, na základe ktorých sa vypočíta kompenzácia, 

musia byť vopred objektívne a transparentne stanovené a kompenzácia nemôže prekročiť 

sumu, ktorá je potrebná na pokrytie všetkých nákladov alebo ich časti, vzniknutých pri plnení 

záväzkov služby vo verejnom záujme, berúc do úvahy príslušné príjmy, ako aj primeraný 

zisk).297 

Judikatúra Súdneho dvora EÚ jasne ustálila, že hospodárske transakcie (napr. 

investície v podobe kapitálovej účasti), ktoré vykonávajú verejné subjekty (vrátane verejných 

podnikov), neposkytujú výhodu druhej strane, a teda nepredstavujú pomoc, ak sa vykonávajú 

v súlade s bežnými trhovými podmienkami.298 

Európska komisia naviac konštatuje299, že verejné financovanie rozvoja infraštruktúr 

môže nepriamo poskytovať výhodu podnikom a tak predstavovať pomoc. Ak je využívanie 

infraštruktúry prístupné všetkým potenciálnym používateľom rovnocenným a 

nediskriminačným spôsobom a ak sa prístup k tejto infraštruktúre fakturuje na úrovni, ktorá 

 
295 Altmark (C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415), bod 84. 
296 Rozsudok Súdneho dvora z 20. novembra 2003 vo veci Ministère de l'Économie, des Finances a de l'Industrie 
proti GEMO SA, C-126/01, ECLI:EU:C:2003:622, body 28 až 31. 
297 Altmark (C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415), body 87 až 95. 
298 Rozsudok Súdneho dvora z 11. júla 1996 vo veci Syndicat français de l'Express international (SFEI) a iní v La 
Poste a iní, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, body 60 a 61. 
299 Pozri body 24 až 26 oznámenia Komisie - Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci železničným podnikom 
(2008/C 184/07), Ú.v. EÚ, C 184/13, 22.7.2008. 
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je v súlade s právnymi predpismi EÚ, Komisia predpokladá, že verejné financovanie 

infraštruktúr nie je štátnou pomocou v prospech železničných podnikov.300 

 

Je nutné ďalej určiť, či konkrétny prevod štátnych prostriedkov na podnik priznáva 

tomuto podniku výhodu a môže predstavovať štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. 

Európska komisia pri uvedenej analýze uplatňuje zásadu „trhovo konajúceho 

investora“. Ide o komplexné zhodnotenie poskytovanej pomoci, ktorá vyplýva zo zásady 

rovnocennosti súkromného a verejného sektora v trhovom prostredí.  

 

3.3 SELEKTÍVNOSŤ OPATRENIA 

 

Na to, aby sa na opatrenie štátu vzťahoval zákaz štátnej pomoci podľa článku 107 

ods. 1 ZFEÚ, musí toto opatrenie zvýhodňovať „určitých podnikateľov alebo výrobu určitých 

druhov tovaru“. Nie na všetky opatrenia, ktoré zvýhodňujú hospodárske subjekty, sa však 

vzťahuje pojem pomoc – týka sa len tých opatrení, ktoré selektívnym spôsobom zvýhodňujú 

niektoré podniky alebo kategórie podnikov, alebo niektoré odvetvia hospodárstva.301 

Zákaz štátnej pomoci sa nevzťahuje na opatrenia čisto všeobecného uplatnenia, 

ktorými sa nezvýhodňujú určité podniky alebo výroba iba určitého tovaru. V judikatúre 

Súdneho dvora sa však ozrejmilo, že aj zásahy, ktoré sa na prvý pohľad týkajú podnikov vo 

všeobecnosti, môžu byť do určitej miery selektívne, a teda sa môžu pokladať za opatrenia 

 
300 V tejto súvislosti existuje relevantná rozhodovacia prax Európskej komisie: Rozhodnutie Komisie zo 7. júna 
2006, N 478/04 Írsko – Štátna záruka na pôžičky poskytnuté spoločnosťou Coràs Iompair Éirann (CIÉ) na 
investície do infraštruktúry (Ú. v. EÚ C 209, 31.8.2006, s. 8); rozhodnutie Komisie z 8. marca 2006, N 284/05, 
Írsko – Regional Broadband Programme (Regionálny širokopásmový program), rozhodnutie zo 17. júla 2002, N 
356/02, Spojené kráľovstvo, Network Rail, bod 70; N 511/95 Jaguar Cars Ltd. Pozri tiež Lignes directrices de la 
Commission relatives à l'application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE aux aides 
d'État dans le secteur de l'aviation (Ú. v. EÚ C 350, 10.1.1994, s. 5), bod 12; Fair payment for infrastructure use: 
A phased approach to a common transport infrastructure charging framework in the EU – White Paper, 
[KOM(1998) 466, v konečnom znení], bod 43; Communication from the Commission to the European 
Parliament and the Council Reinforcing Quality Service in Sea Ports: A Key for European Transport, [KOM(2001) 
35 v konečnom znení, s. 11]. 
301 Pozri bod 117 Oznámenia EK o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, (2016/C 262/01), Ú.v. EÚ z 19.7.2016, C 262, s. 1 a nasl. 
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určené na zvýhodnenie určitých podnikov alebo výrobu určitého tovaru.302 Veľký počet 

oprávnených podnikov (ktorý môže dokonca zahŕňať všetky podniky z daného odvetvia) ani 

rozmanitosť a veľkosť odvetví, do ktorých podniky patria, nie sú dôvodom na vyvodenie 

záveru, že opatrenie štátu predstavuje všeobecné opatrenie hospodárskej politiky, ak toto 

opatrenie nemôžu využiť všetky odvetvia hospodárstva.303   

Na objasnenie pojmu selektívnosť v rámci práva štátnej pomoci EÚ sa rozlišuje medzi  

materiálnou a regionálnou selektívnosťou. 

Materiálna selektívnosť opatrenia znamená, že opatrenie sa týka len určitých 

podnikov (skupiny podnikov) alebo určitých odvetví hospodárstva v príslušnom členskom 

štáte.  

Regionálna selektívnosť sa v súvislosti so zakázanou štátnou pomocou dotýka 

predovšetkým daňových opatrení zo strany konkrétneho štátu. 

 

3.4 NARUŠENIE HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE A VPLYV NA OBCHOD MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI 

 

Narušenie hospodárskej súťaže a vplyv na obchod medzi členskými štátmi sú na prvý 

pohľad dve podmienky uvedené v čl. 107 ods. 1 ZFEÚ, ktoré však spolu úzko súvisia 

a napríklad Komisia ich v zásade vždy posudzuje spoločne. 

Predovšetkým pod túto podmienku zaraďujeme poskytnutie takej výhody, ktorú by 

príjemca pomoci za obvyklých trhových podmienok nielen nezískal a súčasne jej následok na 

deformáciu hospodárskej súťaže na relevantnom trhu. 

Podpora podnikov z verejných zdrojov predstavuje podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ 

štátnu pomoc len vtedy, keď „narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej 

 
302 Rozsudok Súdneho dvora z 29. júna 1999 vo veci Déménagements-Manutention Transport SA (DMT), C-
256/97, ECLI:EU:C:1999:332, bod 27; rozsudok Všeobecného súdu zo 6. marca 2002, Territorio Histórico de 
Álava — Diputación Foral de Álava a i./Komisia, spojené veci T-127/99, T-129/99 a T-148/99, ECLI:EU:T:2002:59, 
bod 149. 
303 Pozri napríklad Rozsudok Súdneho dvora zo 17. júna 1999 vo veci Belgické kráľovstvo v Komisia Európskych 
spoločenstiev, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, bod 32; Rozsudok Súdneho dvora z 8. novembra 2001 vo veci Adria-
Wien Pipeline GmbH a Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH v Finanzlandesdirektion für Kärnten, C-
143/99, ECLI:EU:C:2001:598, bod 48. 
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súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru“, 

a pokiaľ súčasne „ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi“.  Takýto vplyv vo všeobecnosti 

počíta s existenciou trhu otvoreného hospodárskej súťaži. Preto tam, kde sa trhy otvorili 

hospodárskej súťaži, buď na základe právnych predpisov EÚ alebo vnútroštátnych právnych 

predpisov, alebo na základe hospodárskeho vývoja, sa musia uplatniť pravidlá štátnej 

pomoci.304  

Opatrenie poskytnuté štátom sa pokladá za opatrenie narúšajúce hospodársku súťaž 

alebo hroziace narušením hospodárskej súťaže, ak sa ním môže zlepšiť konkurenčné 

postavenie príjemcu v porovnaní s inými podnikmi, s ktorými súťaží.305 Z praktického 

hľadiska sa teda narušenie hospodárskej súťaže v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ vo 

všeobecnosti pokladá za existujúce vtedy, keď štát poskytne finančnú výhodu podniku 

v liberalizovanom odvetví, v ktorom existuje alebo môže existovať hospodárska súťaž. 

Podpora podnikov z verejných zdrojov predstavuje podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ 

štátnu pomoc len vtedy, keď „ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi“. V tejto súvislosti 

nie je potrebné určiť, že pomoc má skutočný vplyv na obchod medzi členskými štátmi, ale len 

to, či môže mať vplyv na tento obchod.306  

Podľa judikatúry Súdneho dvora „ak finančná pomoc priznaná štátom posilňuje 

postavenie podniku v porovnaní s inými podnikmi, ktoré si konkurujú v obchode v rámci EÚ, 

tento obchod sa musí považovať za ovplyvnený pomocou“307. 

Podľa Súdneho dvora nie je nutné vykonať ani hospodársku analýzu skutočnej situácie 

na relevantnom trhu či daného obchodu medzi členskými štátmi, ani preukázať skutočný 

dosah sporných pomocí predovšetkým na ceny a pod.308 Súdny dvor tiež uviedol, že pomoci, 

 
304 Pozri Oznámenie Komisie (2012/C 8/02) o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci Európskej únie na náhrady za 
služby všeobecného hospodárskeho záujmu, Ú.v. EÚ C 8/4, 11.1.2012, bod 37. 
305 Rozsudok Súdneho dvora zo 17. septembra 1980 vo veci Philip Morris Holland BV v Komisia Európskych 
spoločenstiev, C-730/79, ECLI:EU:C:1980:209, bod 11. Rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. júna 2000 vo veci 
Alzetta Mauro a iní v Komisia Európskych spoločenstiev, spojené veci T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-
600/97 až 607/97, T-1/98, T-3/98 až T-6/98 a T-23/98, ECLI:EU:T:2000:151, bod 80. 
306 Rozsudok Súdneho dvora z 14. januára 2015 vo veci The Queen, na návrh: Eventech Ltd, proti Parking 
Adjudicator, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, bod 65. 
307 Tamže, bod 66. 
308 Rozsudok Súdneho dvora z 30. apríla 2009 vo veci Komisia Európskych spoločenstiev v Talianska republika a 
Wam SpA, C-494/06 P, ECLI:EU:C:2009:272, bod 58. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-298/97&language=sk
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ktorých cieľom je odbremeniť podnik od nákladov, ktoré by musel bežne znášať v rámci svojej 

bežnej prevádzky alebo bežných činností, v zásade narúšajú podmienky hospodárskej súťaže. 

Opatrenia pomoci môžu ovplyvniť obchod aj v tom prípade, ak prijímajúci podnik sám 

nevykonáva cezhraničnú činnosť. V takýchto prípadoch sa domáca ponuka môže zachovať 

alebo zvýšiť, v dôsledku čoho budú mať podniky so sídlom v iných členských štátoch menej 

príležitostí ponúkať svoje služby v danom členskom štáte.309 

Podľa judikatúry Súdneho dvora neexistuje limit ani percento, pod úrovňou ktorého 

možno tvrdiť, že obchod medzi členskými štátmi nebol ovplyvnený. Relatívne malá suma 

pomoci alebo relatívne malá veľkosť prijímajúceho podniku neznamená a priori, že obchod 

medzi členskými štátmi nemôže byť ovplyvnený.310 

Napríklad v kontexte výstavby dopravnej infraštruktúry Súdny dvor určil 

podmienku, aby celé verejné financovanie konkrétneho projektu nespadalo do pôsobnosti 

pravidiel štátnej pomoci, zabezpečiť  zo strany štátov takú poistku, aby sa financovanie 

poskytnuté na budovanie infraštruktúry nemohlo použiť na krížové alebo nepriame 

subvencovanie iných hospodárskych činností vrátane prevádzkovania infraštruktúry. Krížové 

subvencovanie je možné vylúčiť tak, že sa zabezpečí, aby vlastník infraštruktúry nevykonával 

žiadnu inú hospodársku činnosť, prípadne – ak vlastník infraštruktúry vykonáva nejakú 

hospodársku činnosť – tak, že sa bude viesť oddelené účtovníctvo, náklady a výnosy budú 

prideľované vhodným spôsobom a zabezpečí sa, aby verejné financovanie neposkytovalo 

výhodu pre iné činnosti. Neexistenciu nepriamej pomoci, najmä pre prevádzkovateľa 

infraštruktúry, možno zabezpečiť napríklad prostredníctvom vypísania verejnej súťaže na 

túto prevádzku.311 

Napríklad podľa Komisie hoci prevádzka železničnej infraštruktúry môže 

predstavovať hospodársku činnosť, budovanie železničnej infraštruktúry, ktorá sa sprístupní 

potenciálnym používateľom za rovnakých a nediskriminačných podmienok, na rozdiel od 

prevádzky infraštruktúry, zvyčajne nenarušuje hospodársku súťaž a jej financovanie preto 

obvykle neovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.  

 
309 Altmark. 
310 Tamže, bod 81. 
311 Pozri bod 212 Oznámenia Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. 
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To isté platí aj v prípade investícií do železničných mostov, železničných tunelov 

a mestskej dopravnej infraštruktúry. Totiž existujú okolnosti, za ktorých určité 

infraštruktúry nie sú vystavené priamej hospodárskej súťaži zo strany iných infraštruktúr 

rovnakého typu alebo infraštruktúr iného typu ponúkajúcich služby s výrazným stupňom 

nahraditeľnosti, alebo priamo tieto služby.312 Pre takéto prípady je charakteristická 

predovšetkým miestna spádová oblasť, ako aj skutočnosť, že je nepravdepodobné, aby 

cezhraničné investície mali väčší než len okrajový vplyv. Napríklad je nepravdepodobné, aby 

výstavba miestnych rekreačných zariadení, zdravotníckych zariadení, malých letísk alebo 

prístavov, ktoré slúžia prevažne miestnym používateľom a pri ktorých je vplyv na cezhraničné 

investície len okrajový, ovplyvnila obchod medzi členskými štátmi.  

Dôkazy na preukázanie toho, že obchod nie je ovplyvnený, by mohli zahŕňať údaje 

preukazujúce, že: 

- dochádza len k obmedzenému využívaniu príslušnej infraštruktúry používateľmi z 

iného ako daného členského štátu a  

- cezhraničné investície na posudzovanom trhu sú len minimálne, resp.  

- neexistuje pravdepodobnosť, že by mohli byť nepriaznivo ovplyvnené.  

 

Existujú okolnosti, za ktorých určité infraštruktúry nie sú vystavené priamej 

hospodárskej súťaži zo strany iných infraštruktúr rovnakého typu alebo infraštruktúr iného 

typu ponúkajúcich služby s výrazným stupňom nahraditeľnosti, alebo priamo tieto služby.313 

Neexistencia priamej hospodárskej súťaže medzi infraštruktúrami je typická pre komplexné 

sieťové infraštruktúry, ktoré sú prirodzenými monopolmi, to znamená, že v ich prípade by 

duplicita nebola hospodársky výhodná.  

 

Podobne môžu existovať odvetvia, v ktorých má súkromné financovanie budovania 

infraštruktúr len zanedbateľný rozsah. Otázka, či existuje len bezvýznamná miera trhového 

 
312 Napríklad služby ponúkané komerčnými prevádzkovateľmi trajektovej dopravy môžu konkurovať mýtnemu 
mostu alebo tunelu. 
313 Napríklad služby ponúkané komerčnými prevádzkovateľmi trajektovej dopravy môžu konkurovať mýtnemu 
mostu alebo tunelu. 
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financovania v konkrétnom odvetví, sa musí posúdiť skôr na úrovni príslušného členského 

štátu, ako na regionálnej alebo miestnej úrovni, podobne ako pri posúdení existencie trhu v 

členskom štáte.314 

 

Možno uzavrieť, že vplyv na obchod medzi členskými štátmi a narušenie hospodárskej 

súťaže je spravidla vylúčené, pokiaľ ide o výstavbu infraštruktúry v prípadoch, keď súčasne: 

(i) infraštruktúra zvyčajne nie je vystavená žiadnej priamej hospodárskej súťaži,  

(ii) súkromné financovanie je v predmetnom odvetví a členskom štáte bezvýznamné 

a  

(iii) infraštruktúra nie je navrhnutá tak, aby selektívne zvýhodňovala konkrétny 

podnik alebo odvetvie, ale predstavuje prínos pre celú spoločnosť. 

 

Nakoniec je pre úplnosť možné dodať, že zo správnej praxe Komisie vyplýva, že podpora 

poskytovaná do určitej výšky nie je spôsobilá narušiť hospodársku súťaž a ani ovplyvniť 

obchod medzi členskými štátmi, a preto nepredstavuje štátnu pomoc podľa čl. 107 ods. 1 

ZFEÚ. Takáto podpora sa nazýva de minimis. 

  

4. VÝNIMKY ZO ZAKÁZANEJ ŠTÁTNEJ POMOCI    

 

Zákaz štátnej pomoci nie je v práve EÚ kategorický a je možné rozpoznať viacero 

výnimiek. Za podstatné pre posúdenie uplatnenia pravidiel nedovolenej štátnej je vhodné 

uviesť najmä nasledovné výnimky: 

1) vo vzťahu k všeobecnému zákazu o poskytovaní štátnej pomoci (druhý a tretí 

odsek článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktoré definujú určité kategórie pomoci, ktoré sú 

buď zlučiteľné alebo môžu byť deklarované ako zlučiteľné s vnútorným trhom po splnení 

 
314 Rozsudok Všeobecného súdu z 26. novembra 2015 vo veci Španielske kráľovstvo v Európska komisia, T-
461/13, ECLI:EU:T:2015:891, bod 44. 
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určitých podmienok na základe rozhodnutia Európskej komisie alebo priameho uplatnenia 

poskytovateľom pomoci ak to sekundárne právo EÚ povoľuje), alebo  

2) osobitne tzv. skupinové výnimky, ktoré dopĺňajú výnimky podľa čl. 107 ods. 2 a 3 

ZFEÚ, 

3) výnimky de minimis, kde vzhľadom na určitú minimálnu výšku financovania nie je 

táto spôsobilá narušiť hospodársku súťaž a obchod medzi členskými štátmi, 

4) podľa 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ pri poskytovaní náhrad za služby 

všeobecného hospodárskeho záujmu, a najmä podľa čl. 93 a 96 ZFEÚ ako lex secialis 

výnimky v odvetví dopravy. 

 

Vymedzenie základných a všeobecných (lex generalis) výnimiek vyplýva priamo 

z primárneho práva EÚ, presnejšie z čl. 107 ods. 2 a 3 ZFEÚ. Ide o také výnimky, ktoré vylučujú 

napriek existencie všeobecných podmienok stanovených v čl. 107 ods. 1 ZFEÚ, hodnotenie 

štátnej pomoci ako zakázanej. V zmysle článku 107 ods. 2 a ods. 3 ZFEÚ existujú teda 

základné výnimky, ktoré vylučujú aplikáciu všeobecných pravidiel stanovených v čl. 107 ods. 

1 ZFEÚ, a teda aj posúdenie pomoci ako nezlučiteľnej s vnútorným trhom.  

 

Podľa čl. 107 ods. 2 ZFEÚ je s vnútorným trhom zlučiteľná: 

a) pomoc sociálnej povahy poskytovaná jednotlivým spotrebiteľom za predpokladu, že sa 

poskytuje bez diskriminácie vo vzťahu k pôvodu výrobkov;  

b) pomoc určená na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami alebo 

mimoriadnymi udalosťami;  

c) pomoc poskytovaná hospodárstvu určitých oblastí Spolkovej republiky Nemecko v 

dôsledku rozdelenia Nemecka v rozsahu potrebnom na vyrovnanie hospodárskych 

nevýhod spôsobených týmto rozdelením. 

 

Podľa čl. 107 ods. 3 ZFEÚ môže byť s vnútorným trhom zlučiteľná  
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a) pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja oblastí s mimoriadne nízkou životnou úrovňou 

alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou, ako aj na podporu regiónov uvedených 

v článku 349, pričom sa zohľadní ich štrukturálna, hospodárska a sociálna situácia; 

b) pomoc na podporu vykonávania dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu 

alebo na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu;  

c) pomoc na rozvoj určitých hospodárskych činností alebo určitých hospodárskych oblastí, 

za predpokladu, že táto podpora nepriaznivo neovplyvní podmienky obchodu tak, že by 

to bolo v rozpore so spoločným záujmom;  

d) pomoc na podporu kultúry a zachovania kultúrneho dedičstva, ak takáto pomoc 

neovplyvňuje podmienky obchodovania a hospodárskej súťaže v Únii v rozsahu, ktorý 

odporuje spoločným záujmom;  

e) iné druhy pomoci, ako ich vymedzia rozhodnutia Rady prijaté na návrh Komisie.“ 

 

Je potrebné upozorniť na zásadný rozdiel medzi ods. 2 a ods. 3 čl. 107 ZFEÚ:  

Druhý odsek čl. 107 ZFEÚ umožňuje automatické uplatnenie výnimky zo zákazu 

poskytovania nedovolenej štátnej pomoci, ktorú určí poskytovateľ pomoci na základe 

vlastného posúdenie podľa právnych aktov EÚ. 

Naopak výnimky uvedené v čl. 107 ods. 3 ZFEÚ nie je možné uplatniť automaticky 

poskytovateľom štátnej pomoci, ale ich uplatnenie je vyhradené do rozhodovacej právomoci 

Európskej komisie, ktorá o uplatnení konkrétnej výnimky podľa čl. 107 ods. 3 písm. a) až e) 

rozhoduje na základe osobitného konania začínajúceho tzv. oznámením (notifikáciou) 

členského štátu v súlade s povinnosťou stanovenou v čl. 108 ods. 3 ZFEÚ a uskutočnením tzv. 

notifikačného konania podľa nariadenia č. 2015/1589 z 13.7.2015 stanovujúce podrobné 

pravidlá na uplatňovanie článku 108 ZFEÚ.315  

 

Článok 107 ods. 2 ZFEÚ upravuje v podstate tri prípady dovolenej pomoci, ktorých 

uplatnenie v praxi je takmer minimálne a to: (i) pomoc sociálnej povahy určená 

 
315 Ú.v. EÚ L 248 z 24.9.2015, s. 9 a nasl. 
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spotrebiteľom, (ii) pomoc v prípade prírodnej katastrofy a mimoriadnych udalostí a 

(iii) pomoc poskytnutú hospodárstvu určitých oblastí Spolkovej republiky Nemecko.  

 

Naopak, výnimky podľa čl. 107 ods. 3 ZFEÚ sú rozhodujúce. Napríklad v zmysle čl. 107 

ods. 3 písm. a) ZFEÚ je možné za zlučiteľnú považovať štátnu pomoc na podporu 

hospodárskeho rozvoja oblastí s mimoriadne nízkou životnou úrovňou alebo s 

mimoriadne vysokou nezamestnanosťou, ako aj na podporu regiónov uvedených v 

článku 349 ZFEÚ, pričom sa zohľadní ich štrukturálna, hospodárska a sociálna situácia. Ako 

uviedol Súdny dvor, použitie slov „abnormally“ a „serious“ (mimoriadne/vážne) vo výnimke 

obsiahnutej v článku 107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ naznačuje, že pomoc sa týka iba oblastí, ktorých 

hospodárska situácia je mimoriadne nepriaznivá v porovnaní s Úniou ako celkom“.316 

Napríklad Komisia je toho názoru, že podmienky článku 107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ sú splnené 

v prípade regiónov NUTS 2317, ktoré majú hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa pod 

alebo na úrovni 75 % priemeru Únie.318 V prípade Slovenska a vymedzenej mapy regionálnej 

pomoci ide o regióny Západné Slovensko, Stredné Slovensko a Východné Slovensko (tzn. 

celé územie avšak mimo územia hlavného mesta Bratislavy).319 

 

V súlade s čl. 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ platí, že za zlučiteľnú s trhom možno považovať 

pomoc na rozvoj určitých hospodárskych činností alebo určitých hospodárskych oblastí, za 

predpokladu, že táto podpora nepriaznivo neovplyvní podmienky obchodu tak, že by to bolo 

v rozpore so spoločným záujmom. Podľa Súdneho dvora výnimka v článku 107 ods. 3 písm. c) 

ZFEÚ umožňuje rozvoj niektorých regiónov bez toho, aby boli obmedzené ekonomickými 

 
316 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. októbra 1987 vo veci 248/84 Nemecko/Komisia, Zb. 1987, s. 4036, bod 19. 
317 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 31/2011 zo 17. januára 2011, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) 
(Ú. v. EÚ L 13, 18.1.2011, s. 3). Údaje použité v týchto usmerneniach sú založené na nomenklatúre NUTS 2010. 
318 Pozri bod 150 usmernenia Európskej komisie 2013/C 209/01 o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020. 
319 Pozri prílohu I usmernenia Európskej komisie 2013/C 209/01 o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020. 
Pozri tiež oznámenie Komisie týkajúce sa predĺžení a zmien usmernení o regionálnej štátnej pomoci na roky 
2014 – 2020, usmernení o štátnej pomoci na podporu rizikových finančných investícií, usmernení o štátnej 
pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020, usmernení o štátnej pomoci 
na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach, oznámenia o kritériách pre analýzu 
zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s 
vnútorným trhom, oznámenia Komisie – Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie a oznámenia 
Komisie členským štátom o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na krátkodobé 
poistenie vývozných úverov (2020/C 224/02). Ú.v. EÚ, C 224, 8.7.2020. 
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podmienkami ustanovenými v článku 107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ za predpokladu, že takáto 

pomoc „nepriaznivo neovplyvňuje podmienky obchodovania v rozsahu, ktorý nezodpovedá 

spoločným záujmom“. Toto ustanovenie dáva Komisii právomoc povoliť pomoc určenú na 

podporu ekonomického rozvoja oblastí členského štátu, ktoré sú v porovnaní s národným 

priemerom znevýhodnené“.320 

 V súvislosti s takto zadefinovanými „oblasťami“ podpory je podobne ako v prípade čl. 

107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ aj pri výnimke pod písm. c) nutné vychádzať z usmernenia Európskej 

komisie 2013/C 209/01 o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020321, v ktorom 

Komisia stanovila podmienky na základe ktorých možno regionálnu pomoc považovať za 

zlučiteľnú s vnútorným trhom, a stanovuje kritériá na identifikáciu oblastí, ktoré spĺňajú 

podmienky článku 107 ods. 3 písm. a) a aj c) ZFEÚ. 

Za zlučiteľné s vnútorným trhom je možné považovať aj iné druhy pomoci a to v takom 

rozsahu, ako ich vymedzia osobitné akty sekundárneho práva.  

S poukazom na vyššie uvedené, do pozornosti dávame čl. 109 ZFEÚ, ktorý stanovuje: 

„Na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom môže Rada vydať akékoľvek 

nariadenia potrebné na uplatnenie článkov 107 a 108 ZFEÚ a najmä môže stanoviť podmienky 

uplatnenia článku 108 ods. 3 ZFEÚ ako aj uviesť druhy pomoci, ktoré sú vyňaté z tohto postupu.“  

Na základe tohto článku bolo prijaté napríklad nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. 

júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité 

kategórie horizontálnej štátnej pomoci. Nariadenie Rady č. 2015/1588 upravuje právomoc 

Komisie prostredníctvom nariadení prijatých v súlade s  postupom stanoveným v článku 8 

tohoto nariadenia a v súlade s článkom 107 ZFEÚ vyhlásiť, že určité kategórie pomoci sú 

zlučiteľné s vnútorným trhom a nepodliehajú požiadavke notifikácie stanovenej v článku 108 

 
320 Rozsudok Súdneho dvora zo 14. októbra 1987 vo veci Spolková republika Nemecko v Komisia Európskych 
spoločenstiev, C-248/84, ECLI:EU:C:1987:437, bod 19. 
321 Pozri tiež oznámenie Komisie týkajúce sa predĺžení a zmien usmernení o regionálnej štátnej pomoci na roky 
2014 – 2020, usmernení o štátnej pomoci na podporu rizikových finančných investícií, usmernení o štátnej 
pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020, usmernení o štátnej pomoci 
na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach, oznámenia o kritériách pre analýzu 
zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s 
vnútorným trhom, oznámenia Komisie – Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie a oznámenia 
Komisie členským štátom o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na krátkodobé 
poistenie vývozných úverov (2020/C 224/02). Ú.v. EÚ, C 224, 8.7.2020. 
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ods. 3 ZFEÚ (napr. pomoc pre malé a stredné podniky, na výskum, vývoj a inovácie, ochranu 

životného prostredia, podporu zamestnanosti a vzdelávania atď.). 

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 umožňuje Komisii prijímať prostredníctvom aktov 

sekundárneho práva ďalšie podmienky uplatnenia tzv. skupinových výnimiek a výnimiek de 

minimis (čl. 1 a 2 nariadenia). Následne kľúčovými v tomto smere sú (i) nariadenie Komisie 

(EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné 

s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy322 a (ii) nariadenie Komisie (EÚ) 

č. 1407/2013 z  18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie na pomoc de minimis.323 

 

Významnou a z hľadiska praxe aj zložitou kategóriou výnimiek sú tzv. výnimky 

všeobecného hospodárskeho záujmu.  

 

Podľa čl. 106 ods. 1 a 2 ZFEÚ sa totiž na verejnoprávne podniky a podniky, ktorým 

členské štáty priznávajú osobitné alebo výlučné práva, vzťahujú všetky ustanovenia 

primárneho práva EÚ, vrátane pravidiel o štátnej pomoci. Avšak platí, že podniky poverené 

poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu alebo podniky, ktoré majú 

povahu fiškálneho monopolu, podliehajú pravidlám zakladajúcich zmlúv, najmä pravidlám 

hospodárskej súťaže, za predpokladu, že uplatňovanie týchto pravidiel neznemožňuje právne 

alebo v skutočnosti plniť určité úlohy, ktoré im boli zverené. Rozvoj obchodu nesmie byť 

ovplyvnený v takom rozsahu, aby to bolo v rozpore so záujmami Únie.324 

Pokiaľ ide o článok 106 ods. 2 ZFEÚ, treba pripomenúť, že toto ustanovenie stanovuje, 

že podniky poverené poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (angl. 

service of general economic interest, skr. „SGEI“ alebo slovenský ekvivalent „SVHZ“) 

a fiškálne monopoly podliehajú pravidlám hospodárskej súťaže za predpokladu, že im 

 
322 Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1 – 78. Pozri tiež nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní 
článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry a 
nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho 
záujmu.  
323 Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1 – 8. 
324 Pozri čl. 106 ods. 2 ZFEÚ. 
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uplatňovanie týchto pravidiel neznemožňuje právne alebo v skutočnosti plniť si určité úlohy, 

ktoré im boli zverené.325 

Verejnoprávne podniky (tiež verejné podniky) sa judikatúrou Súdneho dvora 

a sekundárnym právom označujú všetky podniky, na ktoré môžu mať orgány verejnej moci, 

a to priamo alebo nepriamo, dominantný vplyv prostredníctvom ich vlastnenia, finančnej 

účasti alebo predpisov, ktorými sa riadia. 326 Ide najmä o podnik, v ktorom má vláda 

členského štátu právomoc vymenovať viac ako polovicu členov riadiaceho alebo dozorného 

orgánu.327 Presnejšie dominantný vplyv orgánov verejnej moci členských štátov sa 

predpokladá vtedy, keď tieto orgány priamo alebo nepriamo vo vzťahu k podniku:  (i) vlastnia 

väčšiu časť upísaného kapitálu podniku; alebo (ii) kontrolujú väčšinu hlasov pridelených k 

akciám, ktoré podniky vydali, alebo (iii) môžu dosadiť viac ako polovicu členov do správnych, 

riadiacich a dozorných orgánov.328 

Zároveň platí, že ak podnik nie je verejnoprávny podľa ods. 1 čl. 106 ZFEÚ, dopadajú 

na neho ustanovenia čl. 106 ZFEÚ v prípade, ak mu členský štát priznáva osobitné alebo 

výlučné práva.  

 

Výlučné práva označujú tie práva, ktoré členský štát udeľuje jednému podniku 

prostredníctvom akéhokoľvek legislatívneho, regulačného alebo administratívneho 

právneho úkonu, ktorým sa preň rezervuje právo poskytovať služby alebo vykonávať aktivity 

v medziach daného geografického územia.  

 

Osobitné práva označujú práva, ktoré členský štát udelil obmedzenému počtu 

podnikov prostredníctvom akéhokoľvek legislatívneho, regulačného alebo 

administratívneho právneho úkonu, ktorým sa v medziach daného geografického územia: 

 
325 Pozri Rozsudok Súdneho dvora z 28. februára 2013 vo veci Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas proti 
Autoridade da Concorrência, C-1/12, ECLI:EU:C:2013:127, bod 104. 
326 Pozri napr. čl. 2 písm. b) smernice Komisie 2006/111/ES. 
327 Pozri Rozsudok Súdneho dvora zo 6. júla 1982 vo veci Francúzska republika, Talianska republika a Spojené 
kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska v Komisia Európskych spoločenstiev, spojené veci 188 až 190/80, 
ECLI:EU:C:1982:257, bod 25. 
328 Pozri čl. 2 písm. b) smernice Komisie 2006/111/ES. 
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i) obmedzuje počet podnikov, ktoré môžu poskytovať služby alebo vykonávať určité činnosti 

ináč ako podľa objektívnych, proporcionálnych a nediskriminačných kritérií na dva alebo 

viaceré alebo ii) určuje ináč ako na základe takýchto kritérií niekoľko konkurujúcich si 

podnikov ako oprávnených poskytovať služby alebo vykonávať určité činnosti alebo  

iii) udeľuje podnikom alebo podniku, a to ináč ako na základe spomínaných kritérií, právne 

alebo regulačné zvýhodnenie, ktoré podstatne ovplyvní schopnosť ktoréhokoľvek podniku 

poskytovať rovnaké služby alebo vykonávať rovnaké činnosti na tom istom geografickom 

území za rovnakých podmienok.329 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že článok 106 ods. 1 ZFEÚ predstavuje zákaz adresovaný 

členským štátom zaobchádzať s verejnými podnikmi a podnikmi s osobitnými alebo 

výlučnými právami odlišným spôsobom, ktorý by bol v rozpore najmä s pravidlami 

hospodárskej súťaže EÚ, vrátane pravidiel o štátnej pomoci. Ak ide o podniky podľa 

ustanovenia čl. 106 ods. 1 ZFEÚ, vzťahujú sa na nich aj ustanovenia podľa druhého odseku 

čl. 106 ZFEÚ, tzn. právna úprava predstavujúca osobitné výnimky z pravidiel 

poskytovania štátnej pomoci EÚ uvedené v čl. 107 a 108 ZFEÚ. 

 

Konštatujeme, že vymedzenie či kategorizácia služieb všeobecného 

hospodárskeho záujmu nemá legálnu definíciu a ani rámcovú úpravu v Zmluve o EÚ alebo 

Zmluve o fungovaní EÚ.  

Európska komisia vysvetľuje tento pojem ako služby, ktoré podľa verejných orgánov 

členských štátov na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni reprezentujú všeobecný 

záujem a ktoré preto podliehajú osobitným záväzkom služby vo verejnom záujme. Pojem sa 

vzťahuje na hospodárske činnosti (napr. poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálne 

bývanie), ako aj na služby nehospodárskeho charakteru (zabezpečenie výkonu trestov 

a ochranných opatrení a pod.).  

Služby nehospodárskeho charakteru nepodliehajú osobitným právnym predpisom 

EÚ a nevzťahujú sa na ne ani pravidlá vnútorného trhu a hospodárskej súťaže stanovené 

 
329 Pozri napr. čl. 2 písm. f) a g) smernice Komisie 2006/111/ES. 



   

 

 129  

 

v ZEÚ či ZFEÚ. Na niektoré prvky organizácie týchto služieb sa však môžu uplatňovať ďalšie 

pravidlá uvedené v ZEÚ či ZFEÚ, ako napr. zásada nediskriminácie.330  

Služby všeobecného hospodárskeho záujmu sú teda v zásade hospodárske 

činnosti, ktorých výsledkom je všeobecný verejný prospech a ktoré by sa na trhu 

nevyskytovali bez verejnej intervencie (alebo by boli poskytnuté za iných podmienok, pokiaľ 

ide o kvalitu, bezpečnosť, dostupnosť, rovnaký prístup alebo všeobecný prístup). Záväzok 

služby vo verejnom záujme poskytovateľovi vzniká prostredníctvom poverenia a na základe 

kritéria všeobecného záujmu, čím sa zabezpečí, aby sa služba poskytovala za podmienok, 

ktoré jej umožňujú plniť jej poslanie. Právne predpisy EÚ nezakladajú žiadnu povinnosť 

vymedziť formálne úlohu alebo službu ako službu všeobecného hospodárskeho záujmu 

okrem prípadov, keď je takáto povinnosť stanovená v právnych predpisoch EÚ (napr. 

univerzálna služba v odvetviach pôšt a telekomunikácií).331 

 

Podľa viacerých rozhodnutí Súdneho dvora a tiež podľa Európskej komisie nie je 

možné služby všeobecného hospodárskeho záujmu presne vymedziť a členské štáty majú 

v tejto súvislosti širokú právomoc332 (tzn. majú široké možnosti vlastného uváženia pri 

definovaní ktorejkoľvek služby ako služby všeobecného hospodárskeho záujmu a pri 

poskytovaní náhrady poskytovateľovi takejto služby333). 

Európska komisia vo svojich pravidlách zdôrazňuje, že služby všeobecného 

hospodárskeho záujmu predstavujú hospodárske činnosti, ktoré členské štáty z titulu kritéria 

 
330 Pracovný dokument útvarov komisie - Príručka k uplatňovaniu pravidiel Európskej únie týkajúcich sa štátnej 
pomoci, verejného obstarávania a vnútorného trhu na služby vo všeobecnom hospodárskom záujme a najmä 
na sociálne služby vo všeobecnom záujme, Brusel, dňa 29.4.2013, SWD(2013) 53 final/2, s. 21. 
331 Pracovný dokument útvarov komisie - Príručka k uplatňovaniu pravidiel Európskej únie týkajúcich sa štátnej 
pomoci, verejného obstarávania a vnútorného trhu na služby vo všeobecnom hospodárskom záujme a najmä 
na sociálne služby vo všeobecnom záujme, Brusel, dňa 29.4.2013, SWD(2013) 53 final/2, s.22.  
332 Pozri Rozsudok Súdneho dvora z 10. decembra 1991 vo veci Merci convenzionali porto di Genova SpA proti 
Siderurgica Gabrielli SpA, C-179/90, ECLI:EU:C:1991:464, bod 27; alebo Rozsudok Súdneho dvora zo 17. júla 
1997 vo veci GT-Link A/S proti De Danske Statsbaner (DSB), C-242/95, ECLI:EU:C:1997:376, bod 53, alebo 
Rozsudok Súdneho dvora z 18. júna 1998 vo veci Corsica Ferries France SA proti Gruppo Antichi Ormeggiatori 
del porto di Genova Coop. arl, Gruppo Ormeggiatori del Golfo di La Spezia Coop. arl a Ministero dei Trasporti e 
della Navigazione, C-266/96, ECLI:EU:C:1998:306, bod 45. Pozri tiež Pracovný dokument útvarov Komisie - 
uplatňovanie pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu od roku 2005 
a výsledok verejných konzultácií, Pozri SEK(2011) 397, 23.03. 2011, str. 4. 
333 Pozri Oznámenie Komisie (2012/C 8/02) o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci Európskej únie na náhrady za 
služby všeobecného hospodárskeho záujmu, Ú.v. EÚ C 8/4, 11.1.2012, s. 11. 
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všeobecného záujmu podmieňujú plnením osobitných záväzkov služby vo verejnom záujme. 

Uloženie týchto záväzkov sa vyžaduje, ak sa orgány verejnej správy domnievajú, že trhové 

zložky takéto služby neposkytujú vôbec alebo ich poskytujú za podmienok, ktoré nepovažujú 

za uspokojivé. 

Právomoc členských štátov vymedziť služby všeobecného hospodárskeho záujmu 

podlieha kontrole zo strany Komisie, ktorej cieľom je kontrolovať prítomnosť zjavných chýb 

a na posúdenie, či náhrada neobsahuje štátnu pomoc.334 Táto kontrola Komisie podlieha 

overeniu zo strany Súdneho dvora EÚ.335 Európska komisia tiež konštatuje, že služby, ktoré 

sa majú označiť za služby všeobecného hospodárskeho záujmu, musia byť určené pre 

občanov alebo byť v záujme spoločnosti ako celku.336 

 

Primárne právo EÚ vymedzuje pravidlá poskytovania služieb všeobecného 

hospodárskeho záujmu okrem čl. 106 ZFEÚ aj v rámci čl. 14 ZFEÚ a oba články ZFEÚ je nutné 

interpretovať v súlade s Protokolom č. 26 o službách všeobecného záujmu,337 ktorý je 

pripojený k ZEÚ a ZFEÚ.  Presná regulácia uplatňovania výnimiek spadajúcich pod služby 

všeobecného hospodárskeho záujmu následne vyplýva zo sekundárneho práva EÚ338 

 

5. DOHĽAD A NOTIFIKÁCIA ŠTÁTNEJ POMOCI 

 

 
334Pozri Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. februára 2008 vo veci British United Provident Association Ltd 
(BUPA), BUPA Insurance Ltd a BUPA Ireland Ltd v Komisia Európskych spoločenstiev, T-289/03, 
ECLI:EU:T:2008:29, body 166-169 a 172; Rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. júna 2005 vo veci Fred Olsen, SA v 
Komisia Európskych spoločenstiev, T-17/02, ECLI:EU:T:2005:218, bod 216. 
335 Pozri Pracovný dokument útvarov Komisie - uplatňovanie pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci na služby 
všeobecného hospodárskeho záujmu od roku 2005 a výsledok verejných konzultácií, pozri dokument SEK(2011) 
397, 23.03. 2011, str. 4 a 5. 
336 Pozri Oznámenie Komisie (2012/C 8/02) o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci Európskej únie na náhrady za 
služby všeobecného hospodárskeho záujmu, Ú.v. EÚ C 8/4, 11.1.2012, s. 11, bod 50. 
337 Podľa čl. 51 ZEÚ protokoly pripojené k tejto zmluve a ZFEÚ tvoria ich neoddeliteľnú súčasť, tzn. majú 
rovnakú právnu silu ako zmluvy samotné. 
338 Napríklad rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ z  20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej 
niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 7, 
11.1.2012, s. 3 – 10.), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách 
vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1 – 13) - pozri čl. 10: 2 
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Dohľad Európskej únie nad štátnou pomocou je založený na systéme schvaľovania ex 

ante. Podľa tohto systému sa od členských štátov vyžaduje, aby informovali („notifikácia ex 

ante“) Komisiu o akomkoľvek pláne poskytnúť alebo zmeniť štátnu pomoc a členské štáty 

nemôžu realizovať takúto pomoc skôr, ako ju schváli Komisia („zásada zastavenia“)339. 

Uvedené právo kontroly nad poskytovaním štátnej pomoci prináleží Komisii na základe čl. 

108 ZFEÚ. Práve čl. 108 ZFEÚ predstavuje procesné ťažisko úpravy štátnej pomoci, ktorého 

úpravu ďalej rozvíja nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné 

pravidlá na uplatňovanie článku 108 ZFEU.  

 

Podľa čl. 2 ods. 1 tohto  nariadenia, ak sa v nariadeniach prijatých podľa článku 109 

ZFEÚ ani v iných príslušných ustanoveniach zmluvy nestanovuje inak, dotknutý členský štát 

oznámi Komisii v dostatočnom časovom predstihu akékoľvek plány poskytnúť novú pomoc. 

Komisia bez meškania informuje dotknutý členský štát o tom, že jej bola notifikácia 

doručená. V prípade ak po predbežnom preskúmaní Komisia zistí, že notifikované opatrenie 

nepredstavuje pomoc, tak v zmysle čl. 4 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 zaznamená 

toto zistenie formou rozhodnutia. 

Článok 4 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 ustanovuje, že v prípade ak Komisia 

nezistí po predbežnom preskúmaní žiadne pochybnosti o zlučiteľnosti notifikovaného 

opatrenia s vnútorným trhom vydá rozhodnutie o nevznesení námietok, v ktorom rozhodne 

o zlučiteľnosti opatrenia s vnútorným trhom a určí ktorá výnimka sa použila.  

V čl. 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 je uvedené, že v prípade ak Komisia po 

predbežnom preskúmaní zistí pochybnosti o zlučiteľnosti notifikovaného opatrenia 

s vnútorným trhom, vydá rozhodnutie o začatí formálneho vyšetrovacieho konania, ktorým 

rozhodne o začatí konania podľa čl. 108 ods. 2 ZFEÚ.   

V zmysle čl. 6 ods. 1 a 2 nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 sa  v rozhodnutí o začatí 

formálneho vyšetrovacieho konania zhrnú relevantné skutkové a právne otázky, zahrnie 

predbežné posúdenie Komisie o povahe navrhovaného opatrenia ako pomoci a vysvetlí 

pochybnosti o jeho zlučiteľnosti s vnútorným trhom. Zároveň vyzve dotknutý členský štát 

 
339 Európska Komisia, Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž, Príručka Právo Spoločenstva týkajúce sa 
štátnej pomoci, 2008,  s. 14. 
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a iné zainteresované strany, aby predložili pripomienky v stanovenej lehote. Dotknutému 

členskému štátu sa predložia  prijaté pripomienky, na ktoré môže v stanovenej lehote 

odpovedať.  

Ak Komisia zistí, že notifikované opatrenie nepredstavuje pomoc, toto zistenie 

zaznamená formou rozhodnutia.  Z  čl. 9 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 vyplýva, že 

v prípade  ak boli po príslušných následných úpravách dotknutého členského štátu 

odstránené pochybnosti o zlučiteľnosti notifikovaného opatrenia s vnútorným trhom, 

Komisia vydá kladné rozhodnutie, ktorým rozhodne o zlučiteľnosti pomoci s vnútorným 

trhom, spolu s určením výnimky, ktorá sa uplatnila.  Z čl. 9 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) 

2015/1589 je zrejmé, že Komisii sa dáva možnosť pripojiť ku kladnému rozhodnutiu 

podmienky, podľa ktorých sa pomoc môže považovať za zlučiteľnú s vnútorným trhom 

a môže stanoviť povinnosti, aby sa umožnilo monitorovanie súladu s rozhodnutím, a teda 

vydať tzv. podmienečné rozhodnutie. 

Napokon  čl. 9 ods. 5 nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589  uvádza, že v prípade ak Komisia 

zistí, že notifikovaná pomoc nie je zlučiteľná s vnútorným trhom, vydá záporné rozhodnutie, 

ktorým rozhodne, že pomoc nemožno zaviesť.  

Následne je v čl. 12 a nasl. nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 upravené aj konanie 

týkajúce sa neoprávnenej pomoci. 

 

Komisia môže z vlastnej iniciatívy preskúmať informácie týkajúce sa údajnej 

neoprávnenej pomoci z akéhokoľvek zdroja. Komisia v prípade potreby požiada o informácie 

dotknutý členský štát a po začatí formálneho vyšetrovania môže požiadať o informácie aj iný 

členský štát, podnik a pod. 

Podľa čl. 13 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 môže Komisia, potom ako poskytla 

dotknutému členskému štátu príležitosť predložiť jeho pripomienky, prijať rozhodnutie, 

ktoré od členského štátu vyžaduje pozastaviť akúkoľvek neoprávnenú pomoc, až kým 

Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci s vnútorným trhom (ďalej len „príkaz na 

pozastavenie pomoci“). 
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6. VYMÁHANIE NEOPRÁVNENEJ ŠTÁTNEJ POMOCI 

 

Na základe vyššie uvedeného tiež môžeme konštatovať, že rozlišujeme dva osobitné 

„druhy“ zakázanej štátnej pomoci s rôznymi právnymi dôsledkami podľa čl. 107 a 108 ZFEÚ: 

1) neoprávnenú štátnu pomoc  – tzn. štátnu pomoc poskytnutú v rozpore 

s ustanovením čl. 108 ods. 3 ZFEÚ, podľa ktorého je členský štát povinný oznámiť 

Komisii svoj zámer pomoc poskytnúť a zároveň túto poskytnúť nemôže až do jej 

schválenia Komisiou (tzv. povinnosť standstill), 

 

2) nezlučiteľnú štátnu pomoc – tzn. štátnu pomoc zakázanú podľa čl. 107 ods. 1 ZFEÚ 

a bez existencie akejkoľvek výnimky podľa čl. 107 ods. 2 alebo 3 ZFEÚ, resp. iných 

aktov sekundárneho práva (vrátane rozhodnutí Komisie). 

Rozlišovanie neoprávnenej a nezlučiteľnej štátnej pomoci vyžaduje za každých 

okolností skúmanie, či predmetné opatrenie – dotácia, obchodná, finančná či iná transakcia 

vôbec predstavuje štátnu pomoc podľa čl. 107 ods. 1 ZFEÚ.  

Ak predmetné opatrenie (finančná či iná transakcia) nespĺňa kumulatívne všetky 

podmienky určené ustanovením čl. 107 ods. 1 ZFEÚ, opatrenie nepredstavuje štátnu pomoc 

podľa čl. 107 ods. 1 ZFEÚ a poskytovateľ/prijímateľ pomoci (zmluvné strany transakcie) nie sú 

viazaní ustanoveniami práva EÚ v oblasti štátnej pomoci. 

Až následne, ak konkrétne opatrenie predstavuje štátnu pomoc podľa čl. 107 ods. 1 

ZFEÚ, je nutné sa vysporiadať s otázkou: 

(i) či je táto štátna pomoc zlučiteľná s vnútorným trhom ex lege, tzn. nepodlieha 

oznamovacej povinnosti (tzn. poskytovateľ neporušil čl. 108 ods. 3 ZFEÚ), alebo  

(ii) predstavuje štátnu pomoc, ktorá môže byť zlučiteľná s vnútorným trhom len na 

základe rozhodnutia Komisie, tzn. je nutné ju Komisii oznámiť (sem spadá možnosť, 

že štátna pomoc je neoprávnená, lebo nebola notifikovaná), tzn. existuje 

neoprávnená pomoc, ktorá je zlučiteľná s vnútorným trhom, alebo 
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(iii) predstavuje štátnu pomoc, ktorá nemôže byť zlučiteľná s vnútorným trhom 

a nezlučiteľnosť konštatuje aj rozhodnutie Komisie, tzn. súčasne existuje 

neoprávnená (neoznámená) aj nezlučiteľná štátna pomoc. 

Autoritatívne a záväzné posúdenie zlučiteľnosti opatrení pomoci so spoločným trhom 

patrí do výlučnej právomoci Komisie, ktorej konanie podlieha dohľadu vykonávanému 

Súdnemu dvoru EÚ. Následne Komisia má adekvátne právomoci aj na vymáhanie 

neoprávnenej štátnej pomoci. 

 

Podľa čl. 13 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 môže Komisia, potom ako poskytla 

dotknutému členskému štátu príležitosť predložiť jeho pripomienky, prijať rozhodnutie, 

ktoré od členského štátu vyžaduje predbežne vymôcť akúkoľvek neoprávnenú pomoc, až 

kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci s vnútorným trhom (ďalej len 

„príkaz na vymoženie pomoci“), ak sú splnené všetky tieto kritériá: 

(i) podľa zavedeného postupu neexistujú pochybnosti o povahe dotknutého opatrenia 

ako pomoci; 

(ii) je nutné naliehavo konať; 

(iii) existuje vážne riziko podstatných a nenapraviteľných škôd konkurenta. 

Vymáhanie sa uskutoční v súlade s konaním stanoveným v článku 16 ods. 2 a 3 

nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589.  

 

Článok 16 ods. 1 a 2 nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 ustanovuje, že  ak sa v prípadoch 

neoprávnenej pomoci príjme záporné rozhodnutie, Komisia rozhodnutím o vymáhaní 

rozhodne, že dotknutý členský štát prijme všetky potrebné opatrenia, aby vymohol pomoc 

od príjemcu. Pomoc, ktorá sa má vymôcť podľa rozhodnutia o vymáhaní, zahŕňa úrok 

s primeranou sadzbou stanovenou Komisiou a  úrok je splatný od dátumu, kedy neoprávnená 

pomoc bola k dispozícii príjemcovi, do dátumu jej vymoženia. Podľa čl.16 ods. 3 nariadenia 

Rady (EÚ) 2015/1589 sa vymáhanie uskutoční bez meškania a v súlade s postupmi podľa 

vnútroštátneho práva dotknutého členského štátu za predpokladu, že umožnia okamžité 

a účinné vykonanie rozhodnutia Komisie. Na tento účel a v prípade konania na 
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vnútroštátnych súdoch dotknuté členské štáty podniknú všetky potrebné kroky, ktoré sú 

k dispozícii v ich príslušných právnych systémoch, vrátane predbežných opatrení, bez toho, 

aby bolo dotknuté právo Únie. 

 

Dodávame, že v podmienkach Slovenskej republiky sú podmienky notifikačného 

procesu, ako aj jeho výnimky upravené v zákone č. 358/2015 o úprave niektorých vzťahov v 

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

Žiadosť o schválenie štátnej pomoci (notifikáciu) predkladá poskytovateľ štátnej 

pomoci Európskej komisii prostredníctvom koordinátora pomoci, a to na príslušnom 

notifikačnom formulári. Koordinátor pomoci vykonáva formálnu kontrolu vyplnenia 

notifikačných formulárov.  

Ustanovenie § 10 zákona o štátnej pomoci ďalej upravuje situáciu, keď bola štátna 

pomoc poskytnutá neoprávnene a vymedzuje povinnosti príjemcu pomoci, poskytovateľa 

pomoci a ostatných subjektov. Podľa § 10 zákona o štátnej pomoci príjemca, ktorému sa 

podľa rozhodnutia Európskej komisie poskytla neoprávnená štátna pomoc, je povinný sumu 

zodpovedajúcu neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci vrátane úroku podľa osobitného 

predpisu Európskej únie vrátiť do rozpočtu, z ktorého bola poskytnutá, alebo zaplatiť do 

rozpočtu, do ktorého mala byť zaplatená. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na právneho 

nástupcu príjemcu štátnej pomoci. Rozhodnutie Európskej komisie o neoprávnenej štátnej 

pomoci je priamo vykonateľné voči príjemcovi štátnej pomoci dňom doručenia takého 

rozhodnutia Slovenskej republike. Na základe rozhodnutia Európskej komisie o 

neoprávnenej štátnej pomoci a na základe podnetu koordinátora pomoci je poskytovateľ 

štátnej pomoci povinný podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného predpisu do 30 

dní od doručenia podnetu koordinátora pomoci. 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že aj vnútroštátne súdy disponujú právomocou kontroly 

práv osôb podliehajúcich ich právomoci v prípade porušenia povinnosti predchádzajúceho 
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oznámenia štátnej pomoci Komisii podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ.340 Existuje následne 

všeobecná zásada vyjadrená v rozhodnutiach Súdneho dvora, podľa ktorej vnútroštátnemu 

súdu prislúcha povinnosť chrániť práva jednotlivcov tak, aby vnútroštátne orgány plnili svoje 

záväzky, ktoré členským štátom vyplývajú z článku 108 ods. 3 ZFEÚ.341 Na účel zistenia, či 

štátne opatrenie bolo prijaté v rozpore s týmto ustanovením, je pre vnútroštátny súd 

nevyhnutné uskutočniť výklad pojmu štátna pomoc podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ.342  

Právomoc vnútroštátneho súdu (Slovenskej republiky) vo vzťahu k možnosti posúdiť 

určité opatrenie / transakciu ako neoprávnenú štátnu pomoc a štátnu pomoc nezlučiteľnú 

s vnútorným trhom, je nevyhnutne spojená s prvým a základným preskúmaním, či 

predmetné opatrenie – dotácia, obchodná, finančná či iná transakcia vôbec predstavuje 

štátnu pomoc podľa čl. 107 ods. 1 ZFEÚ. 

 

Základný procesný predpis v oblasti štátnej pomoci EÚ je nariadenie Rady (EÚ) 

2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie.343 Tento však neupravuje právomoc či postup vnútroštátneho 

súdu v konaniach, ktorých predmetom je štátna pomoc.  

Nariadenie č. 2015/1589 obsahuje samostatnú kapitolu X (spolupráca Komisie 

s vnútroštátnymi súdmi) s jediným článkom 29, podľa ktorého: 

1. Na účely uplatňovania článku 107 ods. 1 a článku 108 ZFEÚ môžu súdy členských štátov 

požiadať Komisiu o zaslanie informácii, ktoré má k dispozícii, alebo o jej stanovisko 

k otázkam týkajúcim sa uplatňovania pravidiel štátnej pomoci. 

2. Ak si to vyžaduje jednotné uplatňovanie článku 107 ods. 1 a článku 108 ZFEÚ, môže 

Komisia z vlastnej iniciatívy predložiť písomné pripomienky súdom členských štátov, 

 
340 Rozsudok Rozsudok Súdneho dvora z 21. október 2003 vo veci Belgische Staat v Eugène van Calster a Felix 
Cleeren (C-261/01) a Openbaar Slachthuis NV (C-262/01), spojené veci C-261/01 a C-262/01, 
ECLI:EU:C:2003:571, bod 75. 
341 Rozsudok Súdneho dvora z 15.7.2004, C-345/02, Pearle BV, bod 31. Porovnaj v tejto súvislosti aj rozsudky 
Súdneho dvora z 21.11.1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires a Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, C-354/90, bod 12, a zo 16.12. 1992, Lornoy a i., C-17/91, 
bod 30. 
342 Rozsudok Súdneho dvora z 15. júla 2004 vo veci Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV a Rinck Opticiëns 
BV proti Hoofdbedrijfschap Ambachten, C-345/02, ECLI:EU:C:2004:448, bod 31. 
343 Ú. v. EÚ L 248, 24.9.2015, s. 9 – 29. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-261/01&language=sk
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-261/01&language=sk
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ktoré sú zodpovedné za uplatňovanie pravidiel o štátnej pomoci. S povolením 

príslušného súdu môže predložiť pripomienky aj ústnou formou. 

Komisia informuje príslušný členský štát o svojom zámere predložiť pripomienky pred 

formálnym predložením pripomienok. 

Výlučne na účely prípravy pripomienok môže Komisia príslušný súd členského štátu 

požiadať, aby jej zaslal dokumenty, ktoré má k dispozícii a ktoré Komisia potrebuje na 

posúdenie veci. 

 

Súdny dvor tiež uviedol, že (predchádzajúce nariadenie č. 659/1999) kodifikuje 

a upevňuje prax Komisie v oblasti posudzovania štátnej pomoci a neobsahuje žiadne 

ustanovenie týkajúce sa právomocí a povinností vnútroštátnych súdov, ktoré sa naďalej riadia 

ustanoveniami ZFEÚ, ako ich vykladá Súdny dvor.344  

Základným prameňom práva EÚ, ktorý upravuje právomoc či postup vnútroštátneho 

súdu v konaniach, ktorých predmetom je štátna pomoc, je tak s výnimkou čl. 29 nariadenia 

č.2015/1589 v zásade iba judikatúra Súdneho dvora Európskej únie. 

 

Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ majú vnútroštátne súdy právomoc 

rozhodovať v konaniach, ktorých predmetom je poskytnutie údajnej štátnej pomoci. 

V rámci dohľadu nad dodržiavaním povinností členských štátov, ktoré im vyplývajú 

z článkov 107 a 108 ZFEÚ, plnia vnútroštátne súdy a Komisia odlišné, vzájomne sa doplňujúce 

úlohy.345 Uskutočňovanie systému dohľadu nad štátnou pomocou, ako vyplýva z článku 

108 ZFEÚ a príslušnej judikatúry Súdneho dvora, prináleží na jednej strane Komisii a na 

druhej strane vnútroštátnym súdom.346 

Kým posúdenie zlučiteľnosti opatrení pomoci so spoločným trhom patrí do výlučnej 

právomoci Komisie, ktorej konanie podlieha dohľadu vykonávanému súdmi Únie, 

vnútroštátne súdy bdejú nad dodržiavaním práv osôb podliehajúcich ich právomoci v prípade 

 
344 Rozsudok Súdneho dvora z 5. októbra 2006 vo veci Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH a iní v 
Finanzlandesdirektion für Tirol a iní, C-368/04, ECLI:EU:C:2006:644, bod 35. 
345 SFEI a i., bod 41.  
346 Transalpine, bod 36. 
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porušenia povinnosti predchádzajúceho oznámenia štátnej pomoci Komisii podľa článku 108 

ods. 3 ZFEÚ.347 Existuje následne všeobecná zásada vyjadrená v rozhodnutiach Súdneho 

dvora, podľa ktorej vnútroštátnemu súdu prislúcha povinnosť chrániť práva jednotlivcov tak, 

aby vnútroštátne orgány plnili svoje záväzky, ktoré členským štátom vyplývajú z článku 108 

ods. 3 ZFEÚ.348 Na účel zistenia, či štátne opatrenie bolo prijaté v rozpore s týmto 

ustanovením, je pre vnútroštátny súd nevyhnutné uskutočniť výklad pojmu štátna pomoc 

podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ.349  

 

7. ZÁVER 

 

V zmysle judikatúry Súdneho dvora „je na vnútroštátnych súdoch vykladať 

a aplikovať pojem štátnej pomoci uvedený v článku 107 ods. 1 ZFEÚ pri určovaní, či sa na 

štátne opatrenie zavedené bez ohľadu na tomu predchádzajúci postup kontroly stanovený 

v čl. 108 ods. 3 ZFEÚ má alebo nemá tento postup vzťahovať“.350 

Oznamovacia povinnosť zakotvená v článku 108 ods. 3 ZFEÚ a tam zakotvený zákaz 

realizácie zamýšľaného opatrenia sa vzťahujú totiž na zámer v súvislosti s poskytnutím alebo 

upravením štátnej pomoci podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ.351  

Určenie štátnej pomoci v zmysle ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyžaduje 

splnenie všetkých podmienok uvedených v článku 107 ods. 1 ZFEÚ352 a vnútroštátny súd má 

právomoc ich preskúmať a určiť ich naplnenie, tzn. v konečnom dôsledku následne určiť, či 

 
347 Van Calster a i., bod 75. 
348 Pearle, bod 31. Porovnaj v tejto súvislosti rozsudok Súdneho dvora z 21. novembra 1991 vo veci Fédération 
nationale du commerce extérieur des produits alimentaires a Syndicat national des négociants et 
transformateurs de saumon v Francúzska republika, C-354/90, ECLI:EU:C:1991:440, bod 12 a Rozsudok Súdneho 
dvora zo 16. decembra 1992 vo veci Georges Lornoy en Zonen NV a iní proti Belgickému kráľovstvu, C-17/91, 
ECLI:EU:C:1992:514, bod 30.  
349 Pearle, bod 31, ďalej Rozsudok Súdneho dvora z 22. marca 1977 vo veci Steinike & Weinlig v république 
fédérale d'Allemagne, C-78/76, ECLI:EU:C:1977:52, bod 14, z rozsudok Súdneho dvora z 30. novembra 1993 vo 
veci Petra Kirsammer-Hack proti Nurhan Sidal, C-189/91, ECLI:EU:C:1993:907 a SFEI a i., bod 49. 
350 Rozsudok Súdneho dvora z 9. augusta 1994 vo veci Namur-Les assurances du crédit SA v Office national du 
ducroire a Belgickému kráľovstvu, C-44/93, ECLI:EU:C:1994:311, bod 16. 
351 Pearle bod 31. 
352 Altmark bod 74.  
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bola alebo nebola porušená oznamovacia povinnosť (ak zároveň určí, že všetky štyri 

podmienky v čl. 107 ods. 1 ZFEÚ sú splnené). 

Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že článok 107 ods. 1 ZFEÚ definuje 

štátne zásahy na základe ich účinkov.353 Vzhľadom na to, že štátne zásahy majú rôzne formy 

a musia sa posúdiť na základe svojich účinkov, nemožno vylúčiť, že na účely uplatnenia 

článku 107 ods. 1 ZFEÚ sa viacero po sebe nasledujúcich zásahov štátu musí považovať za 

jediný zásah.354 K tomu môže dôjsť predovšetkým vtedy, ak po sebe nasledujúce zásahy 

vykazujú najmä z hľadiska ich časového rozvrhnutia, ich cieľa a situácie podniku v okamihu 

týchto zásahov tak úzke väzby medzi sebou, že ich nemožno od seba oddeliť.355 Napríklad 

séria zásahov štátu, ktoré sa v pomerne krátkom časovom období uskutočnia v súvislosti 

s rovnakým podnikom, sú navzájom prepojené alebo boli všetky plánované či predvídateľné 

v čase prvého zásahu, sa môžu posudzovať ako jeden zásah (opatrenie, alebo transakcia). 

Naopak, ak bol neskorší zásah dôsledkom udalostí, ktoré sa nedali predvídať v čase skoršieho 

zásahu, obe opatrenia by sa spravidla mali posudzovať oddelene.356 

Súdny dvor ďalej konštatuje, že na vnútroštátne súdy môže byť podaná žaloba 

týkajúca sa štátnej pomoci, pričom tieto súdy sú povinné podať výklad a uplatniť pojem 

štátnej pomoci uvedený v článku 107 ods. 1 ZFEÚ, a to najmä čo sa týka určenia toho, či 

štátne opatrenie, ktoré bolo prijaté bez predbežnej kontroly stanovenej v článku 108 

ods. 3 ZFEÚ, sa má alebo nemá tejto kontrole podrobiť.357 Vnútroštátny súd má právomoc 

preskúmať, či sporné opatrenie predstavuje zvýhodnenie a či je selektívne, teda či 

uprednostňuje určitých podnikateľov alebo určitých výrobcov v zmysle článku 107 ods. 1 

ZFEÚ.358 

 

 
353 Rozsudok Súdneho dvora z 5. júna 2012 vo veci Európska komisia v Électricité de France (EDF), C-124/10 P, 
ECLI:EU:C:2012:318, bod 77 a citovaná judikatúra. 
354 Rozsudok Súdneho dvora z 19. marca 2013 vo veci Bouygues SA a Bouygues Télécom SA proti Európskej 
komisii a i., spojené veci C-399/10 P a C-401/10 P, ECLI:EU:C:2013:175, bod 103. 
355 Rozsudok Súdneho dvora z 24. apríla 1980 vo veci Komisia Európskych spoločenstiev v Talianska republika, 
C-72/79, ECLI:EU:C:1980:109, bod 24. 
356 Oznámenie Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, bod 81. 
357 Rozsudok Súdneho dvora z 18. júla 2007 vo veci Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato v 
Lucchini SpA, C-119/05, ECLI:EU:C:2007:434, bod 50, Steinike & Weinlig, bod 14 a  Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires a, bod 10. 
358 Transalpine Ölleitung, bod 39. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=399/10&language=sk
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Naopak, vnútroštátne súdy nie sú príslušné na posúdenie zlučiteľnosti štátnej 

pomoci so spoločným trhom. Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva, že 

posúdenie zlučiteľnosti opatrení alebo režimov pomoci so spoločným trhom prináleží do 

výlučnej právomoci Komisie, ktorej činnosť je preskúmateľná Súdnym dvorom EÚ.359 

V tomto ohľade je relevantné aj uvedenie osobitnej možnosti pre vnútroštátny súd, 

podľa ktorej právo EÚ stanovuje fakultatívnu alebo obligatórnu povinnosť vnútroštátnemu 

súdu podať prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru podľa článku 267 ZFEÚ. 

Právomoc Európskej komisie posudzovať zlučiteľnosť určitej pomoci s vnútorným 

trhom nebráni tomu, aby sa vnútroštátny súd obrátil na Súdny dvor s návrhom na začatie 

prejudiciálneho konania v súvislosti s výkladom pojmu „pomoc“. Súdny dvor tak môže 

vnútroštátnemu súdu poskytnúť výkladové prvky týkajúce sa práva Únie, ktoré mu umožnia 

určiť, či vnútroštátne opatrenie možno v zmysle uvedeného práva považovať za „štátnu 

pomoc“.360 Súdny dvor nemá právomoc určiť konkrétne opatrenie ako štátnu pomoc, resp. 

štátnu pomoc zlučiteľnú s vnútorným trhom. V tomto zmysle „poskytne výkladové prvky 

týkajúce sa práva Únie“, pričom vnútroštátnemu súdu prináleží vždy overiť, či sú tieto 

podmienky splnené.361 
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359 Lucchini, body 51 a 52 a Steinike & Weinlig, bod 9 a SFEI a i., bod 42. 
360 Pozri Rozsudok Súdneho dvora z 18. mája 2017 vo veci Fondul Proprietatea SA proti Complexul Energetic 
Oltenia SA, C-150/16, ECLI:EU:C:2017:388, bod 12. 
361 detto 

mailto:miroslav.slastan@flaw.uniba.sk
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6. ZÁVER 

 

Fungovanie vnútorného trhu je zložitým mechanizmom. Napriek intenzívnej 

rozhodovacej činnosti Súdneho dvora, je možné badať neustále problémy v aplikačnej praxi. 

Tie môžu byť spôsobené čiastočne aj legislatívnymi odlišnosťami v dôsledku rozdielnych 

opatrení, ktorými štáty transponujú pravidlá vnútorného trhu do svojich vnútroštátnych 

poriadkov. Vo vzťahu medzi súťažným právom a právom verejného obstarávania sa to 

prejavuje najmä v odlišnom chápaní  pojmu podnik. Kým v oblasti verejného obstarávania je 

tento pojem vykladaný zužujúco (čo umožňuje podať samostatné ponuky aj členom 

ekonomickej skupiny), v súťažnom práve je tento pojem vykladaný extenzívne. Dôsledkom 

potom môže byť situácia, kedy vo verejnom obstarávaní je aprobované správanie podnikov, 

ktoré z hľadiska súťažného práva môže byť považované minimálne za sporné, ak nie rovno 

protisúťažné. 

I za situácie, kedy členské štáty upravili svoje vnútroštátne právne poriadky 

konformne s úniovými pravidlami,  predložené analýzy obsiahnuté v tejto publikácii 

nasvedčujú, že uplatňovanie týchto pravidiel zlyháva na ich aplikácii orgánmi členského 

štátu.  Tieto zlyhania sa prejavujú nielen pri uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z porušenia 

úniových pravidiel (porušovanie zásady ekvivalencie a efektivity), ale dokonca aj pri 

uplatňovaní primárnych oprávnení podnikateľských subjektov (napríklad v podobe 

prinútenia podniku absolvovať proces likvidácie pred premiestnením sídla do iného členského 

štátu). 

Podľa údajov Európskej komisie,362 Komisia voči Slovenskej republike za posledných 

5 rokovo neviedla žiadne konanie pre porušenie práva v oblasti vnútorného trhu. To by mohlo 

naznačovať, že slovenská republika si svoje povinnosti týkajúce sa transpozície úniových 

právnych predpisov v tejto oblasti riadne plní. 

Vo vzťahu k nastavenej hypotéze je preto možné formulovať závere:  

 
362 https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-

proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=SK&typeOfSearch=true&active_only=0&noncom=0

&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&EM=SK&DG=MARKT&title=&submit=Vyh%C4%B

Ead%C3%A1vanie 
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Hypotéza, že súčasná slovenská právna úprava v analyzovaných oblastiach 

dostatočným spôsobom zohľadňuje právne ciele vnútorného trhu , sa potvrdila. 

Problematickou časťou v tejto súvislosti zostáva nedostatočný spôsob 

presadzovania úniových pravidiel vnútorného trhu slovenskými orgánmi aplikácie práva. 
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