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V Bruseli, 06.01.2016. 

Konzultačný dokument 

REVÍZIA OZNÁMENIA O ZJEDNODUŠENOM POSTUPE VYBAVOVANIA URČITÝCH 

DRUHOV ŠTÁTNEJ POMOCI 

 

Účelom tejto konzultácie je vyzvať členské štáty, ako aj zainteresované subjekty, aby 

vyjadrili pripomienky, pokiaľ ide o používanie Oznámenia Komisie o zjednodušenom 

postupe vybavovania určitých druhov štátnej pomoci
1
 (ďalej len „oznámenie 

o zjednodušenom postupe“ alebo „oznámenie“) a skúsenosti získané pri jeho uplatňovaní. 

Tieto pripomienky sa použijú ako podklady na plánovanú revíziu a možné zrušenie 

zjednodušeného postupu, ako je stanovené v odseku 25 oznámenia. 

Komisia vyzýva členské štáty a zainteresované subjekty, aby predložili svoje pripomienky GR 

PRE HOSPODÁRSKU SÚŤAŽ do 6. apríla 2016. 

 

1.  ÚVOD 

 

Dňa 29. apríla 2009 Komisia prijala oznámenie o zjednodušenom postupe, aby sa 

zabezpečilo, že určité kategórie notifikovanej pomoci, ktoré zvyčajne nevyvolávajú 

pochybnosti, pokiaľ ide o ich zlučiteľnosť s vnútorným trhom, boli schválené čo najskôr 

po poskytnutí úplnej notifikácie členskými štátmi. V oznámení sú uvedené podmienky, za 

ktorých Komisia obvykle prijíma rozhodnutia v skrátenej forme, v ktorých vyhlasuje určité 

druhy opatrení štátnej podpory za zlučiteľné s vnútorným trhom, ako aj usmernenia týkajúce 

sa samotného postupu. 

Oznámenie nadobudlo účinnosť 1. septembra 2009. 

Oznámenie obsahuje zoznam opatrení pomoci, ktoré sú v zásade vhodné na zjednodušený 

postup. Stanovujú sa v ňom tri hlavné kategórie prípadov: 
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 Ú. v. EÚ C 136, 16.6.2009, s. 3-12. 
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 Kategória 1 [ods. 5 písm. a) oznámenia] zahŕňa opatrenia pomoci patriace do oddielu 

štandardného posudzovania v rámcoch alebo usmerneniach, na ktorú sa nedávno zača-

lo vzťahovať všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách
2
, 

 Kategória 2 (bod 5 písm. b) oznámenia) zahŕňa opatrenia pomoci, ktorých znaky zod-

povedajú opatreniam pomoci schváleným aspoň v troch predchádzajúcich rozhodnu-

tiach Komisie (ďalej len „predchádzajúce rozhodnutia“), 

 Kategória 3 [ods. 5 písm. c) oznámenia] v podstate opakuje obsah článku 4 vykonáva-

cieho nariadenia
3
 (ďalej len „článok 4 VN“), v ktorom je už stanovený zjednodušený 

postup notifikácie určitých zmien existujúcej pomoci. 

 

V nadväznosti na revíziu všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách a usmernení 

v kontexte procesu modernizácie štátnej pomoci sa zdá byť revízia oznámenia nevyhnutná 

v záujme zohľadnenia nového hmotnoprávneho nastavenia. Cieľom tejto konzultácie bude 

preto zhromaždiť stanoviská členských štátov a zainteresovaných subjektov o skúsenostiach 

získaných pri vykonávaní oznámenia za posledných šesť rokov. 

Táto konzultácia je iniciatívou programu REFIT
4
. 

 

2. AKO PRISPIEŤ DO KONZULTÁCIE 

 

Členské štáty a ostatné zainteresované subjekty sa týmto vyzývajú, aby odpovedali na 

dotazník uvedený ďalej v texte. Odpovede sa môžu predkladať vo všetkých úradných 

jazykoch EÚ. So zreteľom na možné oneskorenia z dôvodu prekladu odpovedí v určitých 

jazykoch by boli vítané preklady odpovedí do jedného z pracovných jazykov Komisie 

(anglický, francúzsky alebo nemecký jazyk). Okrem toho sú vítané akékoľvek pripomienky 

k oznámeniu o zjednodušenom postupe prekračujúce rámec tohto dotazníka. 

Z dôvodu prehľadnosti sú otázky tematicky rozdelené. Ak sa domnievate, že sa Vás konkrétna 

otázka netýka, zvoľte odpoveď „neuplatňuje sa“. 

Konečný dátum pre odpovede je 6. apríl 2016. Odpovede by sa mali posielať na adresu: 

European Commission, DG COMP, State aid registry, 1049 Brussels, pričom treba uviesť 

heslo „HT 1401“, najlepšie však e-mailom na adresu Stateaidgreffe@ec.europa.eu. 

Útvary Komisie plánujú sprístupniť odpovede na tento dotazník na svojom webovom sídle 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html. 

Z toho dôvodu, ak si respondenti neželajú zverejniť svoju totožnosť alebo časti svojich 

odpovedí, mali by túto skutočnosť jasne uviesť a zároveň predložiť aj verziu svojej odpovede, 

                                                 
2
 Nariadenie Komisie (ES) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné 

s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1). 
3
 Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, 

ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES, Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004. 
4
 REFIT je Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti zastrešovaný Európskou komisiou. Obsahuje opatrenia 

na zjednodušenie právnych predpisov EÚ a na zníženie regulačných nákladov, ktoré prispievajú k jasnému, 

stabilnému a predvídateľnému regulačnému rámcu podporujúcemu rast a zamestnanosť. 

file://net1.cec.eu.int/COMP-Services/Direction-H/H-4/_forum/HT.2664%20Procedural%20Reform%20-%20Procedural%20Regulation/State%20Aid%20Modernisation%20Initiative%202011-2012/Documents%20and%20Settings/tenreca/wendlbe/Local%20Settings/Forum%20other
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ktorá nemá dôverný charakter. Ak nebudú dôverné prvky označené, GR pre hospodársku 

súťaž bude predpokladať, že odpoveď neobsahuje žiadne dôverné prvky a môže byť 

uverejnená v úplnom znení. 
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O VÁS               

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov: Všetky doručené príspevky sa spolu 

s totožnosťou prispievateľa uverejnia na internete, pokiaľ prispievateľ nenamietne proti 

uverejneniu osobných údajov z dôvodu, že takéto uverejnenie by mohlo poškodiť jeho 

oprávnené záujmy. V takom prípade sa príspevok môže uverejniť anonymne. 

Pravidlá o ochrane údajov na webovom sídle EUROPA sú k dispozícii na tejto adrese: 

http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_sk.htm#personaldata 

1. Namietate proti zverejneniu Vašej totožnosti? 

Áno  Nie ☒ 

2. Uplatňujú sa na Vašu odpoveď akékoľvek z výnimiek uvedených v článku 4 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1049/2001 z 30. mája 2001 

o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady 

a Komisie
5
? Ak áno, jasne uveďte, ktoré časti sa nemajú zverejniť, 

odôvodnite potrebu tohto dôverného zaobchádzania a poskytnite verziu Vašej 

odpovede, ktorá nemá dôverný charakter, na uverejnenie na webovom sídle 

Komisie. 

Uveďte svoje kontaktné údaje. 

Meno  

Organizácia, ktorú 

zastupujete 

Ministerstvo financií SR 

Hlavné ekonomické 

činnosti 

 

 

 

Miesto (krajina) Slovenská republika 

E-mail:  

 

POZNÁMKA: Žiadame Vás, aby ste dodržali poradie otázok, aj keď nie je nutné, aby ste na všetky 

otázky odpovedali. Takisto môžete predložiť doplňujúce informácie k oznámeniu o zjednodušenom 

postupe, ktoré považujete za relevantné a ktoré nepatria k žiadnej konkrétnej otázke. 

 

 

 

 

                                                 
5
  Ú. v. ES L 145, 31.5. 2001, s. 43. 

http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_sk.htm#personaldata
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ODDIEL A: VŠEOBECNÉ OTÁZKY 

 

1. Použili ste niekedy oznámenie o zjednodušenom postupe? 

V minulosti sme zaslali Komisii žiadosť o predĺženie opatrenia štátnej pomoci 

podľa čl. 4 nariadenia Komisie č. 794/2004 v súvislosti s notifikáciou štátnej 

pomoci na zavádzanie vysokorýchlostných širokopásmových sietí v bielych 

oblastiach Slovenska. 

V krátkej dobe máme v pláne zaslať Komisii prednotifikáciu podľa ods. 5 

písm. b) Oznámenia o zjednodušenom postupe. 

2. Opíšte na základe Vašich skúseností hlavné pozitívne účinky oznámenia 

o zjednodušenom postupe. Uveďte konkrétne príklady. 

Pozitívne vnímame, že Komisia by mohla vydať rozhodnutie v skrátenom procese 

pre opatrenia štátnej pomoci, s ktorými má predchádzajúce skúsenosti. 

3. Opíšte na základe Vašich skúseností hlavné negatívne aspekty oznámenia 

o zjednodušenom postupe. Uveďte konkrétne príklady. 

neuplatňuje sa  

4. Stretli ste sa pri použití oznámenia o zjednodušenom postupe s ťažkosťami dosiahnuť 

schválenie opatrení štátnej pomoci? 

Áno  Nie  

Ak áno, uveďte, aké ťažkosti ste zaznamenali. 

neuplatňuje sa  

5. Sú súčasné kategórie opatrení štátnej pomoci podľa oznámenia o zjednodušenom 

postupe jasne vymedzené a ľahko uplatniteľné? Vysvetlite. 

Áno, oznámenie je prehľadne rozdelené na kategórie a jednotlivé podkategórie 

s poukázaním na konkrétne nariadenie Komisie, ktoré sa má použiť.  

6. Považujete na základe Vašich skúseností oznámenie o zjednodušenom postupe za 

potrebné na rýchlejšie spracúvanie notifikácií opatrení štátnej pomoci? Je užitočné? 

Uveďte konkrétne príklady. 

Aj napriek úsiliu Európskej komisie zaradiť čo najviac opatrení pomoci pod 

skupinovú výnimku, stále existuje pomerne veľký počet opatrení štátnej pomoci, 

ktoré sú nové alebo ich z rôznych príčin nie je možné zaradiť pod skupinovú 

výnimku, alebo je takéto zaradenie príliš zdĺhavé z dôvodu legislatívneho 

postupu.  

V prípade, ak Komisia už získala určitú rozhodovaciu prax, považujeme za 

prospešné uplatňovanie oznámenia o zjednodušenom postupe, konkrétne ods.  5 

písm. b). 
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ODDIEL B: VYUŽÍVANIE ZJEDNODUŠENÉHO POSTUPU 

 

Všeobecné informácie 

7. Ktoré prvky oznámenia o zjednodušenom postupe Vás motivovali, aby ste ho využili? 

Prijatie rozhodnutia v skrátenej forme, možnosť opory v predchádzajúcej praxi 

Komisie. 

8. Ktoré prvky oznámenia o zjednodušenom postupe Vás odradili od toho, aby ste ho 

využili? 

žiadne 

9. Koľko prípadov ste notifikovali podľa oznámenia od nadobudnutia jeho účinnosti? 

Koľko z prípadov, ktoré ste notifikovali, boli schválené útvarmi Komisie podľa 

oznámenia o zjednodušenom postupe? 

neuplatňuje sa  

10. Ako by ste ohodnotili účinnosť oznámenia o zjednodušenom postupe? Uveďte všetky 

relevantné správy, ktoré opisujú jeho účinnosť. 

neuplatňuje sa  

Kategórie opatrení podľa oznámenia o zjednodušenom postupe 

11. Uveďte, ktoré kategórie a podkategórie opatrení podľa oznámenia o zjednodušenom 

postupe boli predmetom Vašich notifikácií. Uveďte prečo. Ak je to možné, uveďte 

odkaz na príslušné body oznámenia [t. j. kategória 1: ods. 5 písm. a) body i) – xi), 

kategória 2: ods. 5 písm. b) body i) – ix), kategória 3: ods. 5 písm. c) oznámenia]. 

Ods. 5 písm. b) Kategória 2: Opatrenia zodpovedajúce zaužívanej praxi Komisie 

pri prijímaní rozhodnutí, bod v) opatrenia pomoci v prospech širokopásmového 

pripojenia vo vidieckych oblastiach. 

Dôvodom bolo predpokladané značné skrátenie schvaľovacieho procesu 

v porovnaní so štandardnou notifikáciou. 

12. Vysvetlite, prečo ste použili konkrétnu kategóriu a podkategóriu vo Vašich 

notifikáciách. Bola niektorá kategória a podkategória pre Vás obzvlášť užitočná? 

Uveďte prečo. 

Plánujeme použiť kategóriu uvedenú v bode 11, pretože i napriek tomu, že 

Komisia na základe predchádzajúcich skúseností zaradila oblasť zavádzania 

širokopásmových sietí pod skupinovú výnimku, v našom prípade celková výška 

oprávnených nákladov pre daný projekt prevyšuje strop stanovený v GBER 

a rozdelenie projektu na menšie projekty nie je možné. 

13. Uveďte, či existujú niektoré kategórie a podkategórie opatrení podľa oznámenia 

o zjednodušenom postupe, ktoré ste zámerne nepoužili. Uveďte prečo. 

neuplatňuje sa  
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14. Ktoré z dvoch ustanovení o predĺžení platnosti a/alebo úpravách existujúcich schém 

[t. j. ods. 5 písm. b) bod ix) a ods. 5 písm. c) oznámenia] ste použili a prečo? 

neuplatňuje sa 

15. Je na základe Vašich skúseností užitočné mať dve rôzne ustanovenia o predĺžení 

platnosti a/alebo úpravách existujúcich schém [t. j. ods. 5 písm. b) bod ix) a ods. 5 

písm. c) oznámenia]? 

Áno ☒ Nie  

Ak nie, vysvetlite prečo. 

16. V súčasnosti môže členský štát notifikovať opatrenie buď podľa článku 4 

vykonávacieho nariadenia
6
 (článok 4 VN) alebo podľa odseku 5 písm. c) oznámenia 

o zjednodušenom postupe. V prípade, že ste uplatňovali oznámenie namiesto článku 4 

VN, za akých okolností ste sa takto rozhodli? Vysvetlite dôvody Vášho rozhodnutia. 

Uplatnili sme čl. 4 VN vzhľadom na to, že ustanovenia čl. 4 VN a odseku 5 písm. 

c) oznámenia sú podľa nás vzájomne zameniteľné. 

Prednotifikačná (PN) fáza – neuplatňuje sa  

17. Koľkokrát ste boli v PN fáze v kontakte s útvarmi Komisie? Ako dlho trvala PN fáza? 

18. Boli pre Vás z Vášho pohľadu PN kontakty užitočné? 

19. Čo bolo hlavným predmetom PN kontaktov (určenie príslušnej kategórie, posúdenie 

zlučiteľnosti prima facie, dodatočné informácie požadované útvarmi Komisie)? 

20. Koľko žiadostí o informácie ste dostali od Komisie v PN fáze? 

21. Dostali ste na konci PN fázy od útvarov Komisie jasnú spätnú väzbu, pokiaľ ide 

o posúdenie zlučiteľnosti opatrenia prima facie? 

Áno  Nie  

Ak nie, vysvetlite, v čom spočívala nejasnosť získanej spätnej väzby (ak ste nejakú 

dostali). 

22. Podali ste žiadosť o výnimku z vypĺňania celého notifikačného formulára? 

Áno  Nie  

Ak áno, na ktorú časť ste požiadali o výnimku? Udelili Vám útvary Komisie túto 

výnimku? 

23. Aké zdroje a čas ste potrebovali na to, aby ste mohli predložiť návrh notifikačného 

formulára? 

24. Zaznamenali ste ťažkosti pri vypĺňaní notifikačného formulára? 

                                                 
6
 Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, 

ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES, Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004. 
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Áno  Nie  

Ak áno, objasnite najväčšie ťažkosti, s ktorými ste sa stretli. 

25. Na základe Vašich skúseností, v ktorých prípadoch sa podľa Vás nemusí predložiť 

návrh notifikačného formulára podľa oznámenia? 

26. Vrátila sa Komisia v niektorom z prípadov, ktoré ste notifikovali podľa oznámenia 

o zjednodušenom postupe, k bežnému konaniu? Uveďte prečo. 

Notifikačná (N) fáza – neuplatňuje sa 

27. Ako dlho trvala N fáza v prípadoch, ktoré ste notifikovali? 

28. Považujete dobu 2 mesiacov v N fáze, stanovenú v odseku 17 oznámenia, za 

postačujúcu na to, aby členský štát notifikoval príslušné opatrenie(-a) pomoci? 

Áno  Nie  

Ak nie, vysvetlite prečo. 

29. Vykonali ste nejakú zmenu návrhu notifikácie opatrenia štátnej pomoci po PN fáze? 

30. Koľko žiadostí o informácie ste dostali od Komisie v N fáze? 

31. Ako dlho trvala N fáza v prípadoch, ktoré ste notifikovali podľa oznámenia 

o zjednodušenom postupe? 

Uverejňovanie zhrnutí notifikácií 

32. Navštívili ste niekedy špecializovanú webovú stránku pre zhrnutia opatrení pomoci 

notifikovaných členskými štátmi posudzovaných momentálne Komisiou 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/dsp_simple_notif.cfm? 

áno 

33. Myslíte si, že uverejňovanie zhrnutí notifikácií útvarmi Komisie je užitočné? 

áno 

34. Predložili ste niekedy pripomienky týkajúce sa uverejnenia zhrnutia notifikácie? 

nie 

 

ODDIEL C: PLÁNOVANÁ REVÍZIA ALEBO ZRUŠENIE OZNÁMENIA 

 

35. Myslíte si, že súčasný rozsah opatrení v rámci zjednodušeného postupu je vhodne 

zostavený? 

Áno ☒ Nie  

Ak nie, uveďte, aké ťažkosti ste zaznamenali. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/dsp_simple_notif.cfm
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36. Na základe Vašich predchádzajúcich skúseností, v koľkých prípadoch 

v nadchádzajúcich dvoch rokoch sa pravdepodobne rozhodnete zvoliť pre notifikáciu 

zjednodušený postup? 

Pravdepodobne v jednom prípade. 

37. Aké zmeny by sa na základe Vašich predchádzajúcich skúseností mohli zaviesť, aby 

bol zjednodušený postup užitočnejší na Vaše účely vzhľadom na rozšírený rozsah 

pôsobnosti všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách? 

Zjednodušený postup by sa mohol používať pre pomoc, ktorá spĺňa väčšinu 

podmienok nariadenia o skupinových výnimkách okrem jednej (napr. výšky 

finančného stropu vymedzujúceho notifikačnú povinnosť). 

38. Dokážete na základe Vašich predchádzajúcich skúseností identifikovať nejaké 

kategórie opatrení štátnej pomoci, ktoré by sa mohli pridať do rozsahu pôsobnosti 

zjednodušeného postupu? Uveďte prečo. 

nie 

39. Dokážete na základe Vašich predchádzajúcich skúseností identifikovať nejaké 

kategórie opatrení štátnej pomoci, ktoré by sa mohli vylúčiť z rozsahu pôsobnosti 

zjednodušeného postupu? Uveďte prečo. 

nie 

 

ODDIEL D: RÔZNE 

40. Máte nejaké ďalšie pripomienky k uplatňovaniu oznámenia o zjednodušenom postupe 

a k bodom, ktoré nie sú uvedené v tomto dotazníku? 

Podľa našich doterajších skúseností nepriniesli prednotifikačné kontakty, ktoré 

by mali napomôcť k urýchleniu celého notifikačného procesu, želaný efekt. 

Z tohto dôvodu by bolo užitočné stanoviť presné časové lehoty, v ktorých by EK 

a podobne aj členský štát mali reagovať na informácie zasielané EK alebo 

členským štátom. Uvítali by sme tiež možnosť minimálne jedného stretnutia s EK 

v priebehu prednotifikačného / notifikačného procesu. 

41. Poskytnite kópie všetkých dokumentov alebo správ, ktoré by mohli byť relevantné na 

posúdenie uplatňovania oznámenia o zjednodušenom postupe a ktoré by mohli byť 

zohľadnené pri jeho možnej revízii. 

neuplatňuje sa 

42. Uveďte, či sa na Vás môžu obrátiť útvary Komisie v prípade potreby podrobnejších 

údajov týkajúce sa predložených informácií. 

Áno Nie 

 

ĎAKUJEME VÁM ZA ZODPOVEDANIE TOHTO DOTAZNÍKA. 


