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V Bruseli 25. novembra 2016 

Konzultačný dokument 

REVÍZIA KÓDEXU NAJLEPŠEJ PRAXE PRE USKUTOČŇOVANIE KONANÍ VO 

VECI KONTROLY ŠTÁTNEJ POMOCI 

 

 
Účelom tejto konzultácie je zistiť stanoviská členských štátov a zainteresovaných strán 

k uplatňovaniu oznámenia Komisie o Kódexe najlepšej praxe pre uskutočňovanie konaní vo 

veci kontroly štátnej pomoci
1
 (ďalej len „kódex“). 

 

Odpovede budú podkladom pre revíziu uvedenú v bode 57 kódexu. 

V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií. Príspevky sú 

vítané predovšetkým od: členských štátov a zainteresovaných strán v rámci konaní vo veci 

štátnej pomoci vrátane vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov, súdov, najvyšších 

kontrolných úradov, príjemcov pomoci, predkladateľov sťažností, obchodných 

a podnikateľských združení, právnickej a podnikateľskej obce atď. 

 

Komisia vyzýva členské štáty a zainteresované strany, aby svoje odpovede zaslali (podľa 

možnosti e-mailom) Generálnemu riaditeľstvu pre hospodársku súťaž (ďalej len „GR 

COMP“) do 25. februára 2017. 

 
1.  ÚVOD 

Komisia prijala 16. júna 2009 kódex, ktorý obsahuje usmernenia týkajúce sa každodenného 

uskutočňovania konaní vo veci štátnej pomoci. V tejto súvislosti podporuje nadväzovanie 

kontaktov pred notifikáciou a poskytuje rámec pre zefektívnenie výmeny informácií medzi 

Komisiou a členskými štátmi. 

 

Kódex nadobudol účinnosť 1. septembra 2009. 

Po revízii procesného nariadenia
2
 v súvislosti s procesom modernizácie štátnej pomoci je 

potrebné vykonať aj revíziu kódexu, aby sa doň premietli nové ustanovenia. Cieľom tejto 

                                                 
1
  Ú. v. EÚ C 136, 16.6.2009, s. 13 – 20. 

2
  Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie 

článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Ú. v. EÚ L 248, 24.9.2015, s. 9 – 29. 

 

 
EURÓPSKA KOMISIA 
GR pre hospodársku súťaž 

 

  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0616(02):SK:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0616(02):SK:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.248.01.0009.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.248.01.0009.01.ENG
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konzultácie je teda získať stanoviská členských štátov a zainteresovaných strán 

k vykonávaniu kódexu počas posledných siedmich rokov. 

2.  AKO REAGOVAŤ NA KONZULTÁCIU 

Členské štáty a zainteresované strany sa vyzývajú, aby odpovedali na dotazník uvedený 

nižšie. 

Odpovede možno zaslať vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Odporúča sa však dotazník 

vyplniť v jednom z pracovných jazykov Komisie (angličtina, francúzština alebo nemčina). 

Tým sa zabráni možným oneskoreniam v dôsledku prekladu a urýchli sa proces spracúvania 

odpovedí. 

Otázky sú usporiadané podľa tém. Ak sa domnievate, že sa Vás konkrétna otázka netýka, 

uveďte odpoveď „neuplatňuje sa“. 

Termín pre odoslanie odpovedí je 25. február 2017. Upozorňujeme, že nemôžeme zaručiť 

zohľadnenie odpovedí prijatých po tomto dátume. 

Odpovede treba poslať s uvedením referenčného čísla HT 4816 podľa možnosti e-mailom na 

adresu:  

COMP-03-PUBLIC-CONSULTATION@ec.europa.eu. 

Prípadne môžete odpovede poslať na túto poštovú adresu: 

European Commission  

Directorate-General for Competition  

For the attention of the State Aid Registry 

1049 Bruxelles  

BELGIQUE 
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INFORMÁCIE O VÁS 

OSOBITNÉ VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Upozorňujeme, že Komisia má v úmysle zverejniť odpovede na tento dotazník on-line na 

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

Preto ak si neželáte, aby bola zverejnená Vaša totožnosť a/alebo všetky alebo niektoré časti 

Vašich odpovedí, mali by ste to jasne uviesť nižšie. 

Viac informácií o pravidlách EÚ týkajúcich sa ochrany osobných údajov nájdete na stránke: 

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

Uveďte svoje kontaktné údaje: 

Meno  

Organizácia, ktorú 

zastupujete 

 

Hlavné ekonomické 

činnosti 

 

 

 

Miesto (krajina)  

E-mail:  

 

Komisia vyzýva organizácie, ktoré chcú v rámci verejných konzultácií predložiť svoje 

pripomienky, aby v záujme transparentnosti poskytli Komisii a širokej verejnosti informácie 

o tom, koho a čo zastupujú, a to prostredníctvom registrácie v registri transparentnosti 

a prijatím kódexu správania. Ak sa organizácia rozhodne neposkytnúť tieto informácie, 

Komisia v súlade so svojou stanovenou politikou zaradí takýto príspevok medzi príspevky 

jednotlivcov. [pravidlá pre konzultácie, pozri dokument KOM(2002) 704; usmernenia o lepšej 

právnej regulácii, pozri dokument SWD(2015) 111 final a oznámenie o opatreniach 

nadväzujúcich na Európsku iniciatívu za transparentnosť (EIT), pozri dokument KOM(2007) 

127]. 

Ak ste registrovanou organizáciou, pri vypĺňaní elektronického dotazníka uveďte nižšie svoje 

identifikačné číslo v registri transparentnosti. Váš príspevok bude v takom prípade 

považovaný za reprezentatívny názor Vašej organizácie. 

Ak Vaša organizácia ešte nie je registrovaná, môžete sa zaregistrovať teraz. Potom sa môžete 

vrátiť na túto stránku, pokračovať vo vypĺňaní dotazníka a odoslať Váš príspevok ako 

registrovaná organizácia. 

Je dôležité, aby ste si v osobitnom vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je pripojené k tomuto 

oznámeniu o verejnej konzultácii, pozorne prečítali informácie o tom, ako sa použijú Vaše osobné 

údaje a príspevky. 

 

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
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_sk.htm#personaldata
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Pre registrované organizácie: tu uveďte svoje identifikačné číslo v registri. 

 

Vyberte jednu z týchto možností týkajúcich sa použitia Vášho príspevku: 

Môj/náš príspevok... 

 

 môže byť priamo uverejnený s mojimi osobnými údajmi/údajmi o organizácii (súhlasím 

s uverejnením všetkých informácií uvedených v mojom príspevku vcelku alebo sčasti vrátane 

môjho mena/názvu mojej organizácie a vyhlasujem, že žiadna časť mojej odpovede nie je 

v rozpore so zákonom a neporušuje práva tretích osôb spôsobom, ktorý by bránil 

uverejneniu). 

 

 môže byť priamo uverejnený pod podmienkou zachovania anonymity mojej 

osoby/organizácie [súhlasím s uverejnením akýchkoľvek informácií v mojom príspevku 

vcelku alebo sčasti (čo môže zahŕňať citácie alebo názory, ktoré vyjadrujem) za predpokladu, 

že sa tak udeje anonymne]. Vyhlasujem, že žiadna časť mojej odpovede nie je v rozpore so 

zákonom a neporušuje práva tretích osôb spôsobom, ktorý by bránil uverejneniu. 

 

 nemôže byť priamo uverejnený, ale môže byť zahrnutý do štatistických údajov 

(uvedomujem si, že môj príspevok nebude priamo uverejnený, ale že moje anonymizované 

odpovede môžu byť zahrnuté do uverejnených štatistických údajov, napríklad na účely 

znázornenia všeobecných trendov v odpovediach na túto konzultáciu). Upozorňujeme, že 

Vaše odpovede môžu byť predmetom žiadosti verejnosti o prístup k dokumentom v zmysle 

nariadenia (ES) č. 1049/2001. 

 

POZNÁMKA: Pri vypĺňaní by ste mali dodržať poradie otázok, aj keď nie je nutné, aby ste na 

všetky otázky odpovedali. Pri otázkach, ktoré sa na Vás nevzťahujú, uveďte „neuplatňuje sa“. 

Môžete tiež odoslať doplnkové informácie, ktoré považujete za relevantné. 
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ODDIEL A: VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 

1. Používali ste kódex? 

2. Aké sú podľa Vašich skúseností hlavné pozitívne účinky kódexu a čo je základom jeho 

úspechu? 

Uveďte konkrétne príklady. 

 

3. Aké sú podľa Vašich skúseností hlavné negatívne účinky kódexu? 

Uveďte konkrétne príklady. 

 

4. Narazili ste na ťažkosti pri akýchkoľvek konaniach stanovených v kódexe? 

Ak áno, uveďte, aké ťažkosti ste zaznamenali. 

 

ODDIEL B: POUŽÍVANIE KÓDEXU NAJLEPŠEJ PRAXE 

 

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

5. Ktoré časti kódexu považujete za užitočné? 

6. Ktoré časti kódexu nepovažujete za užitočné? 

7. Zaznamenali ste od nadobudnutia účinnosti kódexu v roku 2009 jeho pozitívny vplyv 

na uskutočňovanie konaní vo veci štátnej pomoci zo strany Komisie? 

Uveďte príklady. 

 

8. Zlepšuje podľa Vás kódex predvídateľnosť konaní vo veci štátnej pomoci? 

Uveďte konkrétne príklady. 

 

9. Aké bolo Vaše najmenej problémové konanie a čo ste sa z neho naučili? 

2. KONTAKTY PRED NOTIFIKÁCIOU 

10. Uveďte, koľko kontaktov pred notifikáciou ste mali s Komisiou od roku 2009? 

11. Mali ste nejaké ťažkosti pri kontaktovaní pred notifikáciou? 

Ak áno, vysvetlite charakter týchto ťažkostí. 

 

12. Považujete vo všeobecnosti kontakty pred notifikáciou za užitočné? 

Ak áno, vysvetlite prečo. 

 

13. V koľkých prípadoch nadviazala Komisia prvý kontakt počas dvojtýždňového obdobia 

po prijatí návrhu notifikačného formulára? 

14. Ako dlho trvali kontakty pred notifikáciou? Mali pozitívny vplyv na celkové trvanie 

konania vo veci štátnej pomoci? 

15. Došlo k rozdielu v trvaní, pokiaľ ide o určité kategórie prípadov (napr. nové nástroje 

pomoci, konkrétne sektory, veľké sumy pomoci a podobne)? 
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16. Bol príjemca pomoci zapojený do kontaktov pred notifikáciou? Bolo to užitočné? 

3. PREDBEŽNÉ PRESKÚMANIE 

17. V koľkých prípadoch od roku 2009 Vám Komisia poslala súhrnnú žiadosť 

o informácie v lehote štyroch až šiestich týždňov po notifikácii? 

Uveďte tiež celkový počet notifikovaných prípadov. 

 

18. V koľkých prípadoch Komisia predložila ďalšie otázky po tom, čo ste odpovedali na 

prvú žiadosť o informácie? 

19. Bolo ťažké odpovedať na otázky Komisie? 

Ak áno, uveďte príklady, kedy bolo poskytnutie odpovedí mimoriadne ťažké. 

 

20. Poskytla Komisia dostatočné informácie o aktuálnom stave prebiehajúceho 

predbežného preskúmania? 

4. FORMÁLNE VYŠETROVACIE KONANIE 

21. Mali ste na nejaké ťažkosti v súvislosti so zachovávaním dôvernosti pri zverejňovaní 

rozhodnutia? 

Ak áno, uveďte konkrétne príklady. 

 

22. Podľa kódexu Komisia prijíma konečné rozhodnutie do štyroch mesiacov po 

predložení posledných informácií. Považujete túto lehotu za primeranú? 

5. SPOLOČNE DOHODNUTÝ HARMONOGRAM (SDH) 

23. Predložili ste od roku 2009 nejaké žiadosti o spoločne dohodnutý harmonogram (ďalej 

len „SDH“)? V koľkých prípadoch ste sa s Komisiou dohodli na SDH? 

24. Ak ste toto konanie nikdy nepoužili, uveďte dôvody, pre ktoré ste nepožiadali o jeho 

použitie. 

25. Ak bolo dohodnuté použitie SDH, bolo toto konanie užitočné? 

Ak nie, uveďte, ako by sa mohlo toto konanie zmeniť, aby bolo užitočnejšie. 

 

26. Dodržali Komisia a členské štáty časový rámec stanovený v SDH? Došlo k nejakým 

ťažkostiam v súvislosti s dodržiavaním SDH? 

Uveďte konkrétne príklady. 

 

27. Mal by sa SDH vyhradiť pre osobitné typy prípadov, napríklad nové, technicky zložité 

alebo citlivé prípady? Alebo by sa mal sprístupniť pre ostatné prípady? 

28. Máte nejaké návrhy na zlepšenie SDH? 

6. SŤAŽNOSTI 

29. Podali ste niekedy sťažnosť na GR COMP alebo sa Vás týkala niektorá sťažnosť 

podaná na GR COMP? Koľko žiadostí sa Vás od roku 2009 týkalo? 

30. Domnievate sa na základe svojich skúseností, že Komisia vo všeobecnosti rieši všetky 

sťažnosti v rámci 12-mesačnej predbežnej lehoty? 
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31. Informovala vás Komisia o aktuálnom stave Vašej sťažnosti? 

Ak áno, akým spôsobom Vás informovala? 

 

32. Dostali ste od Komisie v súvislosti s vyšetrovacím konaním žiadosť o informácie? 

Ak áno, mali ste s poskytnutím odpovede na žiadosť Komisie na ťažkosti? 

Ak áno, uveďte konkrétne príklady. 

 

33. Máte nejaké odporúčania na zlepšenie komunikácie medzi Komisiou a stranami 

sťažnosti počas riešenia prípadu? Uveďte konkrétne návrhy alebo príklady prípadov, 

v ktorých sa sťažnosť podľa Vás riešila vhodným spôsobom. 

7. NEVYŽADOVANIE PREKLADU DO PRÍSLUŠNÉHO JAZYKA 

34. V koľkých prípadoch od roku 2009 ste pri komunikácii s Komisiou použili jeden 

z pracovných jazykov Komisie (angličtina, francúzština alebo nemčina)? 

35. Súhlasili by ste s uplatnením doložky o nevyžadovaní prekladu do príslušného jazyka 

s cieľom urýchliť konanie? 

 

ODDIEL C: NOVÉ TÉMY, KTORÉ SA MAJÚ ZOHĽADNIŤ V KÓDEXE NAJLEPŠEJ 

PRAXE 

8. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

36. V roku 2013 sa zmenilo procesné nariadenie o štátnej pomoci
3
. V dôsledku toho sa 

zaviedlo niekoľko nových prvkov, ako napríklad nový formulár sťažnosti a možnosť 

Komisie ukladať pokuty za neodpovedanie na žiadosti o informácie o trhu. Táto 

zmena bola súčasťou širšej modernizácie štátnej pomoci, ktorou sa na členské štáty 

preniesla väčšia zodpovednosť za navrhovanie a vykonávanie podporných opatrení 

a súčasne sa zefektívnil a aktualizoval rámec pravidiel štátnej pomoci. 

Aké zmeny by sa mali zaviesť po revízii procesného nariadenia a procese 

modernizácie štátnej pomoci, aby bol kódex užitočnejší? 

Uveďte prečo. 

9. VYŠETROVANIA ZAMERANÉ NA JEDNOTLIVÉ HOSPODÁRSKE ODVETVIA A ŽIADOSTI 

O INFORMÁCIE 

37. V procesnom nariadení sa Komisii umožňuje uskutočniť v členských štátoch 

vyšetrovanie zamerané na konkrétne hospodárske odvetvie alebo na používanie 

nástroja pomoci. Považujete za užitočné, aby sa v kódexe navrhli usmernenia týkajúce 

sa takéhoto vyšetrovania? 

38. V procesnom nariadení sa Komisii umožňuje klásť otázky podnikom po začatí 

                                                 
3
  Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie 

článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Ú. v. EÚ L 248, 24.9.2015, s. 9, ktorým sa nahrádza 

nariadenie Rady č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 

108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.248.01.0009.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.248.01.0009.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R0659:SK:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R0659:SK:NOT
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formálneho vyšetrovacieho konania. Považujete za užitočné, aby sa v kódexe navrhli 

usmernenia týkajúce sa takýchto nástrojov preskúmania trhu? 

10. POSILNENÁ KOORDINÁCIA 

39. GR pre hospodársku súťaž popri modernizácii štátnej pomoci zriadilo sieť 

kontaktných miest pre jednotlivé krajiny s cieľom umožniť kontakty s členskými 

štátmi. Malo by sa v kódexe odkazovať na túto sieť a mala by sa vysvetliť jej úloha? 

40. Máte nejaké návrhy na zlepšenie spolupráce medzi GR COMP a sieťou kontaktných 

miest pre jednotlivé krajiny? 

41. Malo by sa v kódexe odkazovať na portfóliový prístup k riešeniu prípadov a mal by sa 

tento prístup vysvetliť? Napríklad proces, v rámci ktorého sa členské štáty a Komisia 

dohodnú na postupe včasného riešenia pre skupinu prípadov s potenciálnym 

odsunutím riešenia iných prípadov? 

11. PARTNERSTVO S ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA ÚČELY MODERNIZÁCIE ŠTÁTNEJ POMOCI 

42. S cieľom doplniť modernizáciu štátnej pomoci a umožniť jej lepšiu realizáciu na 

vnútroštátnej úrovni Komisia podporila posilnené partnerstvo s členskými štátmi. 

Akým spôsobom by sa mali podľa Vás v kódexe odraziť postupy realizované v rámci 

tohto partnerstva? 

12. MONITOROVANIE 

43. Po revízii pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s procesom modernizácie štátnej 

pomoci členské štáty vykonali značný počet opatrení v rámci všeobecného nariadenia 

o skupinových výnimkách, ktoré Komisia monitorovala ex post. Bolo by užitočné, aby 

bolo v kódexe uvedené toto monitorovanie a jeho ciele? 

Uveďte prečo. 

 

ODDIEL D: RÔZNE 

44. Máte iné pripomienky alebo dokumenty týkajúce sa uplatňovania kódexu? 

Žiadame vás o poskytnutie kópie takýchto dokumentov. 

 

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

údajov týkajúcich sa predložených informácií. 

Áno   Nie  

 

ĎAKUJEME VÁM ZA ZODPOVEDANIE TOHTO DOTAZNÍKA. 

 


