
Návrh na použitie štátnych finančných aktív na účely príspevku do kapitálového fondu 

obchodnej spoločnosti Slovensko IT, a.s. 

 

I. Slovensko IT, a s. a jeho činnosť 

Slovensko IT, a.s. (ďalej aj ako „obchodná spoločnosť“) je akciová spoločnosť so 100% 

majetkovou účasťou štátu, t. j. jediným akcionárom je Slovenská republika, v mene ktorej koná 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“). Obchodná spoločnosť vznikla 5. septembra 2020 a nadobudla majetok vo 

výške 4 000 000 EUR, z čoho základné imanie tvorí 3 600 000 EUR a zvyšok tvorí rezervný 

fond. 

Zmyslom založenia obchodnej spoločnosti a cieľom jej činnosti je možnosť odoberať 

kvalitné služby na strane štátu od spoločnosti pod kontrolou štátu, za ceny, ktoré sú pre štát 

priaznivé a operatívne vedieť realizovať kľúčové projekty informatizácie, ale aj reagovať na ad 

hoc výzvy v krízových situáciách. 

Obchodná spoločnosť je budovaná ako servisne orientovaná spoločnosť, zložená z 

interných odborných tímov vývojárov, aplikačných a databázových špecialistov, ktorá 

poskytuje komplexné IT služby, inovácie a cloudové riešenia v prospech občanov a 

podnikateľov Slovenskej republiky, ako aj štátnych podnikov a inštitúcií. Efektívne tímy 

podporované agilným prístupom zabezpečujú dodávky riešenia a napĺňanie vízie štátneho IT 

na Slovensku.  

Z projektov, ktoré obchodná spoločnosť realizovala v prospech štátu možno spomenúť 

najmä: 

• IDSK – prevádzkovanie a rozvoj jednotného dizajn systému elektronickej 

komunikácie štátnej správy (https://idsk.gov.sk) 

• Aplikácia eRúško – funkčný prototyp aplikácie pre Android, iOS (Covid) 

• Aplikácia PendlerPass – funkčný prototyp aplikácie pre Android, iOS (Covid) 

• Registrácia Lekárov – funkčný prototyp aplikácie pre registráciu lekárov pre VOC 

(Covid) 

• Covid Automat – progresívna web aplikácia pre aktuálne covid opatrenia 

vysvetľené prehľadným spôsobom, ktorú použílo viac ako 2.6 mil návštevníkov, 

ktorí zobrazili viac ako 20 mil. stránok počas trvania pandémie 

(https://automat.gov.sk/) 

• OverPass Special – Android aplikácia pre overovanie očkovania, testovania, 

prekonania pre účely Policajného zboru SR (Ministerstvo vnútra SR) 

• OverPass – iOS a Android aplikácia pre overenie očkovania, testovania, 

prekonania. Aplikácia dosiahla 108 tis. stiahnutí a bola použitá na priemerne 3,5 tis. 

overení denne. 

• GreenPass – iOS a Android aplikácia na ukladanie potvrdení o prekonaní, 

očkovaní a testovaní. Aplikáciu využíva 3.3 mil. používateľov a po dobu 6 

mesiacov bola najsťahovanejšou aplikáciou v Android Playstore a iOS Appstore na 

Slovensku. Ide o najúspešnejšiu štátna IT aplikácia v histórii, aj vďaka hodnoteniu 

na Google Playstore známkou 4,4 z 5.  

• UA.GOV.SK – informačná stránka pre utečencov v angličtine, slovenčine 

a ukrajinčine, ktorá vďaka agilite tímu Slovensko IT vznikla v priebehu 24 hodín od 

vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine.   

 

Jedným z dôvodov založenia spoločnosti je úspora verejných zdrojov pri realizácii 

kľúčových IT projektov štátu. V tomto parametri zatiaľ vykazuje SKIT priemernú úsporu viac 

ako 30% oproti štandardným sadzbám používaným v rámci projektov financovaných z fondov 

EÚ v minulosti.   

https://idsk.gov.sk/
https://automat.gov.sk/


Spoločnosť okrem toho a najmä nad rámec zmluvne zverených projektov v roku 2021 

pracovala na konsolidácii a návrhu koncepčného riešenia pre digitálny ekosystém služieb pre 

občanov, princípy, ktoré sú parciálne aplikované v nižšie popísaných prebiehajúcich aj 

pripravovaných projektoch. 

V priebehu roka 2021 boli podpísané zmluvy na dodávku kľúčových projektov. V roku 

2022 sa preto spoločnosť zameria na implementáciu kľúčových projektov, ako sú Slovensko v 

Mobile, Konsolidovaná analytická vrstva, Modernizácia ústredného portálu verejnej správy 

a Komponent zdieľania doručovaných rozhodnutí v súlade s návrhom na zjednotenie digitálnej 

komunikácie medzi občanom a orgánmi verejnej moci. Okrem toho plánuje začať pracovať na 

dvoch nových projektoch, a to Centrálna API manažment platforma a eForms, ktorý vznikne v 

spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie. 

Cieľom projektu Slovensko v mobile je výrazne zlepšiť užívateľský prístup občanov 

a podnikateľov k elektronickým službám štátu. Hlavným produktom okrem mobilnej 

autentifikácie osoby sú mobilná schránka správ, inteligentné notifikačné centrum, úložisko 

dokumentov či autorizácia úkonov a podpisovanie klikom, ktoré vzniknú doplnením a 

integráciou vybraných eGOV služieb cez mobilný prístupový kanál (natívne aplikácie) 

a prepojí v jednom pre občana prívetivom rozhraní výstupy niekoľkých projektov (Moje 

osobné údaje, Modernizácia ÚPVS). 

Modernizácia ústredného portálu verejnej správy si dáva za cieľ priniesť užívateľovi 

– občanovi a podnikateľovi moderné elektronické služby, ktoré mu urýchlia vybavovanie jeho 

aktuálnych požiadaviek. Zároveň má tento projekt nadväzujúce synergické efekty a prepojenia 

na ďalšie dva implementované projekty obchodnou spoločnosťou – KSDR a Slovensko v 

mobile.  

Koordinovaná realizácia a konsolidácia projektov Slovensko v mobile, Modernizácia 

ÚPVS, KSDR a CAMP v súčinnosti s Národnou agentúrou pre elektronické a sieťové služby 

a pod vedením ministerstva umožňuje zosúladiť a efektívne vytvoriť kľúčové komponenty pre 

komunikáciu s občanmi, ktoré budú plne pod kontrolou štátu.  

Koncept, na ktorom obchodná spoločnosť pracuje už viac ako rok zohľadňuje to, aby 

mali jednotlivé časti digitálneho ekosystému jasne definovanú rolu a ciele, ktoré má daný kanál 

naplniť.  

 

Informačný portál slovensko.sk bude zabezpečovať dve kľúčové potreby občana: 

• „Riešim životnú udalosť a neviem čo mám robiť“ - používatelia sa často strácajú v 

spleti rôznych informácií a úradných procesov. Ich cieľ je čo najrýchlejšie vyriešiť 

danú životnú situáciu. V súčasnosti sa len dostávajú k množstvu návodov, ktoré ich 

odkazujú na ďalšie návody, čo ich vo finále frustruje. Cieľom je pomôcť 

používateľom sa čo najrýchlejšie zorientovať a dať im jasný návod ako vyriešiť 

svoju životnú udalosť. 

• „Riešim životnú udalosť, viem ako, ale neviem kde ju vyriešiť“ - používatelia vedia 

čo potrebujú urobiť, ale nevedia ako a kde - napr. potrebujem podať podanie dane z 

nehnuteľnosti, ale nevie ako a kde to má urobiť.  

Úlohou osobnej zóny moje.slovensko.sk v nadväznosti na informačný portál bude: 

• Riešiť - primárnym cieľom osobnej zóny moje.slovensko.sk je pomôcť 

používateľom čo najrýchlejšie vyriešiť základné životné situácie. Služby ponúkane 

v osobnej zóne by mali mať charakter kontextových služieb a vždy byť viazané na 

rodinu, majetok alebo zmenu stavu/osobných údajov danej osoby/inštitúcie.  

• Komunikovať - sekundárnou úlohou osobnej zóny je umožniť používateľovi 

komunikovať s úradmi a úradom s používateľom. Osobná zóna moje.slovensko.sk 

sa má stať základným stavebným kameňom elektronickej komunikácie so štátom.  

Úlohou aplikácie Slovensko v mobile bude odstrániť komunikačné bariéry a to najmä: 



• Zjednodušiť autentifikáciu - primárnym cieľom aplikácie Slovensko v mobile je 

umožniť používateľom sa prihlasovať do služieb štátu bez nutnosti používať 

elektronický OP a čítačku. Vďaka využitiu mobilného ID (mID) bude môcť 

používateľ jednoducho a rýchlo pristupovať k elektronickej schránke a ďalším 

elektronickým službám štátu. 

• Zjednodušiť autorizáciu - medzi ďalšie ciele aplikácie Slovensko v mobile patrí 

zavedenie tzv. podpisu klikom, ktorý umožní autorizovať niektoré úkony s nižším 

stupňom bezpečnosti bez nutnosti podpisu kvalifikovaného elektronického podpisu 

(KEP). 

• Proaktívne komunikovať - cieľom aplikácie je taktiež vytvorenie nového 

komunikačného kanálu medzi občanom (iným subjektom) a štátom. Tento nový 

komunikačný kanál vytvára pre štát nové príležitosti pre zavadenie proaktívnej 

komunikácie, notifikácií a upozornení. 

 

Realizácia vybraných projektov smeruje k tomu, aby celý digitálny ekosystém služieb 

podporil jednoduchú, ale z pohľadu použiteľnosti a spokojnosti veľmi dôležitú, cestu 

používateľa. Výsledkom týchto projektov budú napr. moderný mobilný prístup k štátnym 

službám, pokračovanie v znižovaní byrokracie a otvorenie štátnych služieb pre nadstavbové 

aplikácie. Najmä však kvalitne dodané služby a diela, ku ktorým má štát všetky práva a za ktoré 

štát zaplatí menej než bežnú trhovú cenu. 

Víziou obchodnej spoločnosti je zabezpečovať svoj rozvoj tak, aby do roku 2025 bola 

jedným zo strategických dodávateľov IT systémom pre slovenskú verejnú správu, mala stabilné 

postavenie v systéme slovenského IT trhu a bola centrom IT excelentnosti Slovenskej 

republiky. 

 

II. Situácia v obchodnej spoločnosti 

Obchodná spoločnosť je v prvom rade zameraná na dodanie štátom požadovaných 

projektových výstupov. Keďže nejde o spoločnosť pôsobiacu na trhu pre súkromných 

zákazníkov, dôraz je kladený na včas a kvalitne dodané projektové výstupy. V spojení 

s cenami, ktoré sú pre štát priaznivé a so silným interným zázemím kvalitných odborníkov je 

zrejmé, že v prvých rokoch svojej existencie tento stav nevyhnutne vytvára tlak na rezervu 

najmä v zdrojoch na krytie bežných výdavkov.  

Obchodná spoločnosť vie túto situáciu zvládnuť, avšak zabezpečenie finančnej rezervy, 

o ktorú by sa obchodná spoločnosť vedela v prípade neočakávanej situácie oprieť, by výrazne 

uľahčilo bežný prevádzkový režim obchodnej spoločnosti. Pod neočakávanou situáciou sa 

pritom rozumie aj stav, ak by plán výnosov nebol naplnený tak, ako sa predpokladá. 

 

III. Návrh riešenia situácie v obchodnej spoločnosti 

Spôsobov, akým možno potrebnú rezervu zabezpečiť je viacero, navrhuje sa však taký, 

ktorý splní dve hlavné kritériá – (i) prípadné čerpanie prostriedkov z rezervy bude len krajnou 

možnosťou, viazanou na súhlas ministerstva a (ii) suma poskytnutých prostriedkov bude 

podliehať modelu založenému na návratnosti, vrátane benefitov spojených s ich poskytnutím. 

Na zabezpečenie týchto dvoch podmienok sa navrhuje zvoliť spôsob, ktorý spočíva vo 

vytvorení kapitálového fondu z príspevkov akcionára podľa § 217a Obchodného zákonníka. 

Použitie prostriedkov kapitálového fondu, ako aj záväzok obchodnej spoločnosti vedúci 

k návratnosti týchto prostriedkov bude upravený dohodou medzi obchodnou spoločnosťou 

a akcionárom.  

V nadväznosti na uvedené sa navrhuje, aby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

uvoľnilo zo štátnych finančných aktív finančné prostriedky v sume 1 000 000 EUR v prospech 



rozpočtovej kapitoly ministerstva, ktoré následne vykoná transfer týchto prostriedkov formou 

príspevku akcionára do kapitálového fondu obchodnej spoločnosti (ďalej len „vklad do fondu“). 

Na vyčlenenie finančných prostriedkov zo štátnych finančných aktív sa podľa § 13 ods. 

6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vyžaduje súhlas vlády 

Slovenskej republiky, čo je hlavný dôvod, pre ktorý sa tento materiál predkladá na rokovanie 

vlády Slovenskej republiky. 

 

IV. Prognóza obchodnej spoločnosti na ďalšie roky 

Na základe všetkých dostupných informácií je možné rozumne predpokladať, že 

finančná rezerva by obchodnej spoločnosti pomohla na časovo ohraničené obdobie a zároveň 

nie je predpoklad, že by sa takto poskytnutá rezerva mala minúť, resp. že by nemala návratnú 

povahu. Z výhľadu na najbližšie roky vyplýva, že nárast výnosov v účtovnom období 2022 by 

mal byť na úrovni vyše trojnásobku minulého účtovného obdobia a nasledujúce účtovné 

obdobia by mal mať naďalej stúpajúcu tendenciu na úrovni 10 - 20 % ročne. 

Z pohľadu situácie popísanej vyššie je teda kľúčovým práve obdobie roka 2022, kedy 

tlak na existenciu rezervy na bežné výdavky obchodnej spoločnosti má pre zaistenie jej riadnej 

prevádzky veľký význam. V budúcich účtovných obdobiach nebude obchodná spoločnosť 

takýto druh podpory potrebovať.  

Benefitom pre štát, ako jediného akcionára, je nielen pokračovanie obchodnej 

spoločnosti v činnosti pre štát a realizácii projektov pre štát, ale úspora na strane prostriedkov 

štátneho rozpočtu. Obchodná spoločnosť realizuje veľkú časť projektov, ktorých zdrojom 

financovania sú európske štrukturálne a investičné fondy, čo by v prípade, ak by obchodná 

spoločnosť z dôvodu tlaku na svoje kapitálové možnosti nebola projekty riadne a včas schopná 

realizovať, mohlo ohroziť možnosť ich financovania z prostriedkov EÚ. 

 

V. Otázky štátnej pomoci 

Ministerstvo zastáva názor, že vklad do fondu by z pohľadu čl. 107 ods. 1 Zmluvy 

o fungovaní EÚ (ďalej len „ZFEÚ“) nepredstavoval štátnu pomoc. K tomuto záveru 

dospelo ministerstvo nasledovnou úvahou. 

 

Podmienka existencie ekonomickej výhody 

Ekonomickou výhodou je vo všeobecnosti potrebné rozumieť akúkoľvek výhodu 

poskytnutú v prospech iného subjektu v dôsledku opatrenia štátu, ktorú by tento subjekt za 

normálnych trhových podmienok nezískal.1 Naopak, opatrenia štátu uskutočnené za trhových 

podmienok, ktoré adresátom neprinášajú žiadnu výhodu, ktorú by v zrovnateľnej situácii na  

trhu nezískali, ekonomickú výhodu v zmysle čl. 107 ods. 1 ZFEÚ nepredstavujú.2 

Ako hlavný prostriedok posúdenia, či určité opatrenie predstavuje ekonomickú 

výhodu, sa v rozhodovacej praxi Komisie a SDEÚ vyvinul tzv. test súkromného investora 
(private investor test, ďalej len „PIT“).3  

V rozhodovacej praxi sa PIT často vníma ako právny ekvivalent ekonomického 

zhodnotenia ziskovosti / návratnosti pripravovaného investičného zámeru,4 ktorá sa posudzuje 

v dvoch fázach5 

• zhodnotenie ziskovosti/návratnosti v rámci prevádzkovanej línie podnikania, 

spoločnosti alebo odvetvia; a 

                                                           
1 Viď rozsudok SDEÚ vo veci C-39/94, SFEI, bod 60. 
2 Viď tlačová správa zo dňa 23.02.2012 dostupná na: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-117_en.htm. 
3 Viď rozsudok SDEÚ vo veci C-305/89, Alfa Romeo, bod 19. a nasl.; alebo vo veci C-342/96, Tubacex, bod 46. a nasl. 
4 Viď CYNDECKA, A. M..: The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle, Dissertation for the degree of PhD, 

University of Bergen, Norway, 2015, str.346 a nasl. alebo správa OXERA pripravená pre Office of Fair Trading z roku 2003, ods. 2.17 na str. 

26 („Správa OXERA“) dostupná na: https://www.oxera.com/wp- content/uploads/2018/03/OFT-Assessing-profitability-1.pdf 
5 Správa OXERA, str. 32. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-117_en.htm
https://www.oxera.com/wp-content/uploads/2018/03/OFT-Assessing-profitability-1.pdf
https://www.oxera.com/wp-content/uploads/2018/03/OFT-Assessing-profitability-1.pdf


• referenčné porovnanie zmeranej ziskovosti/návratnosti. 

 

Zhodnotenie ziskovosti/návratnosti 

Zhodnotenie ziskovosti/návratnosti sa štandardne vykazuje prostredníctvom dvoch 

ukazovateľov (i) miery vnútornej návratnosti a (ii) čistej aktuálnej hodnoty. Oba ukazovatele 

pritom pracujú s investíciou ako peňažným tokom počas istého časového obdobia. 

Pri posudzovaní súladu transakcie s trhovými podmienkami ministerstvo zohľadnilo, že má 

predchádzajúci vzťah k danému podniku ako akcionár podniku.6 Preto na účely posúdenia 

ziskovosti v rámci PIT použilo kontrafaktuálny scenár,7 konkrétne scenári likvidácie obchodnej 

spoločnosti.8 

Na základe výhľadu činnosti obchodnej spoločnosti a jej aktuálnej situácie má ministerstvo 

za to, že pri porovnávanom scenári platí nasledovné: 

• potenciálne korekcie a dekomitmenty by mohli do roku 2024 dosiahnuť úroveň 

rádovo v miliónoch EUR; 

• potenciálne korekcie a dekomitmenty sa viažu k plneniam, ktoré sú vo väčšinovej 

miere už zo strany obchodnej spoločnosti zazmluvnené a ktorých realizácia a úhrada 

sa očakáva v priebehu nasledujúcich dvoch rokoch tak, že obchodná spoločnosť 

dosiahne prevádzkový zisk v roku 2022; 

• súčasná hodnota očakávaných škôd vzniknutých v súvislosti s likvidáciou by tak 

bola rovnako rádovo v miliónoch EUR; 

• súčasná hodnota očakávaných škôd vzniknutých v súvislosti s likvidáciou by bola 

v každom prípade vyššia, než predpokladaná investícia vo forme vkladu do fondu 

vo výške 1 milión EUR; 

 

Z vyššie uvedeného ministerstvu vyplynul záver, že pokiaľ ide o očakávanú výnosnosť 

implementácie vkladu do fondu, možno ju na základe dostupných informácií vyhodnotiť 

ako pozitívnu. Existuje preto odôvodnený predpoklad, že trhový investor by sa v situácií 

identickej či podobnej ako ministerstvo vo vzťahu k obchodnej spoločnosti, mohol 

rozhodnúť v prospech realizácie vkladu do fondu. 

 

Referenčné porovnanie 

V rámci referenčného porovnávania sa vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu riešia najmä 

tri okruhy otázok9 - (i) povaha verejného investora a podniku prijímajúce pomoc; (ii) vzťah 

medzi verejným investorom a podnikom prijímajúcim pomoc; a (iii) povaha investície a 

trhových podmienok jej udelenia. 

Vo vzťahu k posúdeniu povahy verejného investora a podniku prijímajúceho pomoc 

ministerstvo vychádzalo z toho, že ak chce poskytnúť obchodnej spoločnosti vklad do fondu ako 

istú formu finančného vankúšu, potom takáto kapitálová injekcia by z pohľadu súkromného 

investora nebola akceptovateľná, ak 

 finančná pozícia obchodnej spoločnosti a obzvlášť štruktúra a objem jej dlhu by boli 

také, že od investovaného kapitálu nemožno v rozumnom čase očakávať bežnú 

mieru návratnosti; alebo 

 by obchodná spoločnosť nebola schopná získať (prekleňovacie) zdroje na 

kapitálovom trhu. 

                                                           
6 Viď rozsudok SDEÚ vo veci C-224/12, ING Groep NV, body 29 až 37. 
7 Bod 107 Oznámenia Komisie o pojme štátna pomoc podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ (2016/C 262/01). 
8 Rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-296/97, Alitalia/Komisia alebo Rozsudok SDEÚ vo veci C-73/11, Frucona/Komisia, 

body 79 a 80. 
9 Viď CYNDECKA, A. M..: The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle, Dissertation for the degree of PhD, 
University of Bergen, Norway, 2015, str.369 a nasl. 



Ministerstvo má za to, že samotná štruktúra dlhu neznemožňuje očakávať rozumnú 

mieru návratnosti v priebehu niekoľkých rokov. Konkrétne by sa obchodná spoločnosť mala 

dostať do prevádzkového zisku už v roku 2022. Rovnako má ministerstvo za to, že obchodná 

spoločnosť by bola schopná získať prekleňovaciu pôžičku aj samostatne na kapitálovom 

trhu.  

Zároveň podľa ministerstva v tomto prípade platí, že finančná situácia obchodnej 

spoločnosti bola pred rozhodnutím o realizácii vkladu do fondu preskúmaná dostatočne a 

 štát sa správa ako informovaný súkromný investor,10 keďže si na účely svojho 

rozhodnutia o realizácií vkladu do fondu, s ohľadom na trhové podmienky a 

posudzovanú hospodársku situáciu, zabezpečil v predstihu dostatočné informácie;  

 štát sa správa ako obozretný investor, keďže ako poskytovateľ pomoci nekonal v 

časovom strese, bez dostatočného času a prostriedkov na vytvorenie komplexného 

a kvalifikovaného názoru na výnosnosť svojej investície;11  

 kapitálovým posilnením sa sledujú len tie ciele, ktoré sledujú hospodársky výsledok;  

 existuje dostatočne komplexný pohľad na finančné zdravie spoločnosti, najmä jej 

predošlé finančné záznamy12 a obrat,13  likviditu, štruktúru dlhu a nákladov14 a 

finančnú stratégiu; 

 reštrukturalizačný plán15 nie je s ohľadom na situáciu, kde obchodná spoločnosť 

potrebuje len preklenúť istý čas, aby sa stala ziskovou podľa pôvodných očakávaní, 

potrebný. 

Pre určenie správnej referencie (benchmarku) pre aplikáciu PIT ministerstvo zvážilo to, 

že (i) nejde o prvú investíciu a (ii) štát poskytuje prostriedky svojej dcérskej spoločnosti.  

Skutočnosť, že ministerstvo v minulosti poskytlo obchodnej spoločnosti kapitálovú 

injekciu neznamená automaticky, že následná kapitálová injekcia nemôže splniť požiadavky 

PIT.16 Vklad do základného imania obchodnej spoločnosti bol v minulosti vyhodnotený tak, že 

nezakladá štátnu pomoc, nakoľko bol odôvodnený investičnými potrebami obchodnej 

spoločnosti v jej počiatkoch. Vklad do fondu teda ministerstvo posudzovalo oddelene od 

predošlej injekcie do jej základného imania. 

Pri poskytovaní prostriedkov dcérskej spoločnosti platí, že vlastník má pri rozhodovaní 

o investícii väčšiu mieru voľnosti,17 nemusí sa zaoberať len ziskovosťou výhradne z krátkodobej 

perspektívy a môže sledovať aj štrukturálne ciele a riadiť sa pohľadom dosiahnutia ziskovosti 

v horizonte dlhšieho obdobia.18 Ministerstvo má za to, že táto rozhodovacia prax svedčí záveru, 

že zámer poskytnúť „svojej dcérskej spoločnosti“ vklad do fondu, motivovaný snahou 

dosiahnuť zabezpečenie jej ziskovosti, hovorí o tom, že konanie ministerstva je 

motivované hospodárskymi motívmi; resp. motívmi, aké by zvažoval aj trhový investor v 

pozícii rodičovskej spoločnosti. 

 

                                                           
10 Viď Rozsudok SDEÚ vo veci C-482/99, Stardust Marine, bod 71. 
11 Rozhodnutie Komisie zo dňa 05.04.2011 k opatreniam C11/09 (2011/823/EU) vo veci Holandsko a ABN AMRO Group NV, ako aj 

Rozhodnutie Všeobecného súdu vo veci T-358/94, Air France proti Komisii 
12 Viď rozhodnutie Komisie 2006/737/EC z 20.10.2004 o pomoci poskytnutej Nemeckom pre Westdeutsche Landesbank – Girozentrale 

(WestLB), strany 22-57 
13 Viď Rozsudok SDEÚ vo veci 234/84 Belgicko proti Komisii (Meura), bod 15. 
14 Viď Rozsudok SDEÚ vo veci C-142/87 Belgicko proti Komisii (Tubemeuse), bod 27. 
15 Viď napr. Rozsudok SDEÚ vo veci C-305/89 Taliansko proti Komisii (Alfa Romeo I), body 22-23. 
16 Rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-11/95 BP Chemicals, bod 170. 
17 Viď Rozsudok Všeobecného súdu v spojených veciach T-228/99 a T-233/99 Westdeutsche Landesbank (WestLB), body 314 až 335. 
18 Napr. Rozsudok SDEÚ vo veci C-305/89 Taliansko proti Komisii, bod 20 alebo Rozsudok SDEÚ v spojených veciach C- 278/92 až C-

280/92 Španielsko proti Komisii (Hytasa), body 13-14 či Rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-565/08 Corsica Ferries Francúzsko proti 
Komisii, bod 80. 



Poslednou skupinou parametrov, ktoré ministerstvo pri referencovaní v rámci PIT 

zvažovalo, bola situácia a podmienky na trhu aktuálne v čase prijatia záväzku o realizácii 

investície,19 a to s nasledovnými závermi: 

 vklad do fondu sa javí ako obchodne akceptovateľná forma pomoci; 

 existujú dostatočné podklady na rozhodnutie akcionára; 

 posudzované riziká boli zohľadnené v cene kapitálu;20  

 prevádzkové riziká vo vzťahu k obchodnej spoločnosti sú pomerne nízke; 

 pri vyhodnotení všeobecných trhových trendov sa brala do úvahy tzv. nadkapacita 

v danom odvetví,21 ktorá by následne mohol znižovať ziskovosť; 

 bolo uvažované aj s možnými rizikami v súvislosti s pandémiou COVID-19 a 

aktuálnou politickou a vojenskou situáciou na Ukrajine. 

 

Záver 

Z vyššie uvedených dôvodov má ministerstvo za to, že 

• si v súlade s princípom obozretného súkromného investora pred prijatím záväzného 

rozhodnutia zaobstaralo dostatočne kvalitné a výpovedné informácie; 

• z týchto informácií možno vyvodiť pravdepodobnú návratnosť realizácie tohto 

zámeru, ktorá v dostatočnej miere zohľadňuje špecifiká riešenej hospodárskej 

situácie; 

• primárnou a dostatočne zohľadnenou a podloženou motiváciou ministerstva je 

finančné zdravie obchodnej spoločnosti a sledovaný ekonomický  cieľ zámeru; 

• realizácia vkladu do fondu by spĺňala kritériá kladené na správanie 

ministerstva podľa vzoru hypotetického súkromného investora v rovnakej či 

porovnateľnej situácií; 

• z tohto dôvodu realizáciu vkladu do fondu nebude znamenať ekonomickú 

výhodu pre obchodnú spoločnosť a nenaplní definičné znaky štátnej pomoci 

podľa čl. 107 ods. 1 ZFEÚ. 

 

                                                           
19 Viď CYNDECKA, A. M..: The Applicability and Application of the Market Economy Investor Principle, Dissertation for the degree of 
PhD, University of Bergen, Norway, 2015, str.374 a nasl. 
20 Viď Rozhodnutie Komisie zo dňa 20.03.2013 o opatrení SA.23425 implementované v Taliansku. 
21 Napr. Rozsudok SDEÚ vo veci 234/84 Belgicko proti Komisii (Meura), bod 16 – 17 alebo Rozsudok SDEÚ vo veci C- 303/88 Taliansko 
proti Komisii (ENI Lanerossi), bod 23 – 24. 


