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SÚHRNNÝ PREHĽAD 
Otázky, ktoré sa majú zodpovedať v rámci prieskumu 
 
Európska únia (EÚ) má takmer 1 200 námorných prístavov v 22 členských štátoch 
[Európska komisia, 2006] a tieto námorné prístavy sú vybavené všetkými druhmi zariadení 
na nakladanie a vykladanie tovaru. Tieto zariadenia sa delia do troch kategórií: (1) 
základná prístavná infraštruktúra, (2) infraštruktúra súvisiaca s terminálmi a (3) prístavné 
nadstavby. V rôznych európskych prístavoch sa realizujú investície do všetkých troch typov 
týchto zariadení. Tieto investície môže realizovať verejný aj súkromný sektor. Štátna 
pomoc pre akýkoľvek druh infraštruktúry alebo nadstavby námorných prístavov môže 
narušiť (alebo ohroziť) hospodársku súťaž medzi európskymi prístavmi. 
 
V súčasnosti neexistujú žiadne spoločné usmernenia EÚ týkajúce sa poskytovania štátnej 
pomoci námorným prístavom, a preto je cieľom tejto štúdie preskúmať tieto hlavné 
politické otázky a dať na ne odpovede:  
 
(1) Sú nejaké problémy súvisiace s existujúcimi pravidlami kontroly štátnej pomoci 

určenej na infraštruktúru a/alebo nadstavbu európskych námorných prístavov?  
(2) Ak áno, sú potrebné usmernenia? 
(3) Alebo sú nejaké ďalšie možnosti, ktoré by mohli zlepšiť súdržnosť a účinnosť európskej 

politiky hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o financovanie infraštruktúry a/alebo 
nadstavbu námorných prístavov? 

 
Vymedzenie štátnej pomoci a skúsenosti so spoločnou európskou prístavnou 
politikou 
 
Vymedzenie štátnej pomoci vyplýva z článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES, ktorý bol nahradený 
článkom 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) [EÚ, 2008]. Článok 107 obsahuje 
tri odseky. V prvom sa vymedzuje vymedzenie tzv. nezlučiteľnej štátnej pomoci. V druhom 
sa uvádzajú prípady zákonných odchýlok od kritéria nezlučiteľnosti a v treťom sa uvádzajú 
prípady diskrečnej odchýlky od kritéria nezlučiteľnosti. Článok znie takto: 
 
(1) 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. 

(2) S vnútorným trhom je 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. Päť rokov po nadobudnutí platnosti 
Lisabonskej zmluvy môže Rada na návrh Komisie prijať rozhodnutie, ktorým sa zruší 
toto písmeno. 

(3) Za zlučiteľné s vnútorným trhom možno považovať: 
a) pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja oblastí s mimoriadne nízkou životnou 
úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou, ako aj na podporu regiónov 
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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. 

 
V odseku 1 sa spomínajú „podnikatelia“. V stanovenom vymedzení Európskeho súdneho 
dvora sa podnik opisuje ako každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý ponúka 
tovary a služby na trhu, nezávisle od svojho právneho statusu a spôsobu financovania. 
 
V článku 107 sa vymedzuje päť kritérií, ktoré musia byť všetky splnené, aby sa štátna 
pomoc považovala za nezlučiteľnú:  
 
(1) pomoc je poskytovaná členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov (vrátane 

napríklad rozdelenia výnosov z lotérie a európskych finančných prostriedkov); 
(2) zvýhodňuje príjemcu;  
(3) zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru (t. j. má 

selektívny charakter);  
(4) narúša hospodársku súťaž alebo hrozí jej narušením;  
(5) ak ide o činnosť, s ktorou sa medzi členskými štátmi obchoduje, štátna pomoc môže 

potenciálne toto obchodovanie ovplyvniť.  
 
V článku 107 sa uvádza, že pomoc poskytovaná členským štátom, ktorá narúša 
hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých 
podnikateľov, je nezlučiteľná s vnútorným trhom. Štátna pomoc však môže byť prípustná, 
ak sa považuje za zlučiteľnú s odsekmi 2 a 3 článku 107. Z kontroly niekoľkých prípadov 
poskytnutia štátnej pomoci zo strany Komisie vyplýva, že použitie odsekov 2 a 3 umožňuje 
flexibilný výklad. Mohlo by to viesť k narušeniu hospodárskej súťaže a vytvoreniu 
nerovnocenných podmienok medzi prístavmi a/alebo prevádzkovateľmi v jednom prístave. 
Spoločné usmernenia by minimálne umožnili vytvoriť transparentnejší rámec verejného 
financovania v celej EÚ. 
 
Posledných dvadsať rokov sa Komisia neúspešne pokúša zaviesť druhý právny predpis, 
ktorým by sa vykonávali pravidlá vnútorného trhu v sektore prístavov prostredníctvom tzv. 
balíkov Port Package I (2001) a Port Package II (2004). Zámerom navrhnutých balíkov bolo 
minimalizovať narušenie hospodárskej súťaže medzi námornými prístavmi EÚ a zabezpečiť 
transparentnosť v investíciách. Oba balíky Port Package boli na plenárnych zasadnutiach 
Európskeho parlamentu zamietnuté. Napriek prísľubom Komisie v rokoch 2007 a 2009, že 
predloží návrh týkajúci sa usmernení poskytovania štátnej pomoci námorným prístavom, sa 
nedosiahol výrazný pokrok. 
 
V roku 2010 boli zodpovednosti za štátnu pomoc prevedené z Generálneho riaditeľstva pre 
mobilitu a dopravu na Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž. GR pre hospodársku 
súťaž potom oznámilo začatie štúdie o verejnom financovaní námorných prístavov, ktorej 
výsledky by boli základom stanovenia vhodných krokov, ako napríklad usmernení o štátnej 
pomoci. V septembri 2011 komisár Kallas oznámil [pozri tlačové oznámenie EK IP/11/1009] 
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svoj zámer predložiť v roku 2013 balík opatrení obsahujúci: (1) podporu opatrení na 
zníženie administratívnej záťaže v prístavoch; (2) návrhy na zlepšenie transparentnosti 
financovania prístavov a (3) návrhy opatrení týkajúce sa služieb v prístavoch.  
 
To, či by členské štáty mohli alebo mali financovať infraštruktúru prístavov, závisí v plnej 
miere od ich dopravných a hospodárskych politík a od organizácie ich námorných prístavov. 
Ak sú prístavy súčasťou verejného sektora, vlády zabezpečia 100 % financovanie a nebudú 
sa snažiť o dosiahnutie žiadnych iných výnosov ako pozitívnych účinkov, ktoré by mohol 
prístav generovať. V Spojenom kráľovstve prístavy patria do súkromného sektora a nie do 
verejnej oblasti. Vláda Spojeného kráľovstva nemá regulačný orgán pre prístavy, 
v dôsledku čoho je táto zodpovednosť v rukách súkromného sektora. Vláda Spojeného 
kráľovstva preto zvyčajne nebude investovať do prístavov. 
 
Zmeny vo financovaní infraštruktúry námorných prístavov  
 
Za posledných pätnásť rokov sa kontajnerová preprava tovaru stala hybnou silou 
rozširovania kapacity prístavov a terminálov. V súvislosti s meniacou sa hospodárskou 
súťažou medzi prístavmi sa uskutočňujú významné investície do infraštruktúry prístavov, 
pričom sa rozširuje regionálny rozmer, keďže prístavy sa pokúšajú získať silnú pozíciu 
v rámci regiónu a usilujú sa o spoluprácu s ostatnými prístavmi alebo vnútrozemskými 
oblasťami. Najmä v oblasti kontajnerovej dopravy došlo k rozvoju rôznych sietí prístavov 
v Európe, ktoré si spolu vzájomne konkurujú. Hospodárska súťaž medzi prístavmi 
a prístavnými regiónmi v Európe sa zintenzívňuje aj v ďalších sektoroch nákladnej dopravy. 
Rozdeľovanie na severné a južné európske námorné prístavy je trochu zastarané, keďže 
niekedy patria do rovnakej siete prístavov, stále však existuje rozdiel v zabezpečovaní 
nákladnej dopravy, ktorá je väčšia v severozápadných prístavoch EÚ.  
 
V dôsledku tohto vývoja sa mení aj úloha, ktorú zohrávajú prístavné orgány. Okrem 
tradičných funkcií a povinností prístavných orgánov by sa ich úloha dala charakterizovať 
ako rozvíjanie a udržiavanie vynikajúcich prepojení medzi prístavnými a vnútrozemskými 
oblasťami prostredníctvom rôznych intermodálnych dopravných systémov 
a zjednodušovania podnikateľských procesov pre zainteresované strany.  
 
Hlavná úloha prístavných orgánov sa presunula od úlohy regulátora k úlohe orgánu 
zabezpečujúceho logistické reťazce prostredníctvom:   
 
(1) optimalizácie procesov a infraštruktúry v prístavoch; 
(2) zohrávania ústrednej úlohy pri vytváraní platforiem so všetkými zainteresovanými 

stranami na riešenie problémov ovplyvňujúcich výkonnosť logistiky;  
(3) podpory a udržiavania účinného intermodálneho dopravného systému;  
(4) rozvíjania strategických vzťahov s vnútrozemím.  
 
V tejto štúdii sa samostatne analyzujú rôzne členské štáty a poukazuje sa na to, že pokiaľ 
ide o politiky námorných prístavov, existujú medzi nimi mnohé rozdiely. Uvádzame 
niekoľko príkladov: 
 
 Slovinsko má centralizovanú politiku námorných prístavov ovládanú štátom; 
 Spojené kráľovstvo má kompletne sprivatizovaný systém prístavov; 
 námorné prístavy v mnohých ďalších krajinách EÚ sú prístavy podľa vlastníckeho 

modelu „landlord“. 
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Financovanie prístavnej infraštruktúry sa preto medzi krajinami značne líši. Slovinsko 
a Spojené kráľovstvo nedostávajú v dôsledku organizácie svojich prístavov žiadnu štátnu 
pomoc, zatiaľ čo pre všetky ostatné krajiny existujú prípadové štúdie prístavných orgánov 
dostávajúcich štátnu pomoc.  
 
Všeobecný trend prístavných politík a financovania námorných prístavov EÚ (pomaly) 
smeruje k väčšej angažovanosti súkromného sektora. Znamená to, že od prístavných 
orgánov sa čoraz častejšie očakáva, že budú financovať časť investícií do požadovanej 
prístavnej infraštruktúry, zatiaľ čo členské štáty už pre obmedzené investičné rozpočty 
nevystupujú vo vedúcej pozícii. Tento trend je zjavný vo všetkých krajinách. V Nemecku 
a Francúzsku napríklad prebieha proces reformy prístavných politík, pričom v Taliansku 
a Španielsku sa táto reforma uskutočnila už koncom minulého storočia. 
 
Verejné financovanie námorných prístavov sa v praxi často neklasifikuje ako 
štátna pomoc 
 
Verejné financovanie infraštruktúry námorných prístavov – a to základnej infraštruktúry, 
ako aj infraštruktúry terminálov – je v posledných desiatich rokoch v EÚ veľmi rozšírené. 
Pokračujúce investície do infraštruktúry námorných prístavov sú často potrebné, aby mohli 
konkurovať a získavať trhový podiel. Ako už bolo uvedené, medzi členskými štátmi v celej 
EÚ existuje mnoho rozdielov vo financovaní okrem iného aj v dôsledku právnej formy 
námorných prístavov.  
 
V južných krajinách EÚ niekedy ústredné vládne organizácie zohrávajú úlohu pri 
financovaní infraštruktúry námorných prístavov napríklad ako partner poskytujúci záruku za 
bankové úvery. V Taliansku nie je rozdelenie úloh medzi organizáciami pri financovaní 
prístavov stanovené úplne pevne, aj keď v roku 2010 boli vytvorené nové regionálne 
prístavy. Dôvodom je to, že neexistuje žiadne jasné vymedzenie rôznych prístavných 
infraštruktúr, ktoré nie sú súčasťou základnej infraštruktúry. V severných krajinách EÚ 
pritom môžu v rámci štátnej pomoci zohrávať úlohu rôzne vládne organizácie. Vo 
Francúzsku a Holandsku majú vedúce postavenie národné vlády, zatiaľ čo v Nemecku 
a Belgicku zohrávajú hlavnú úlohu federálne štáty a/alebo samosprávy. V Spojenom 
kráľovstve vláda nezohráva významnú úlohu, lebo nezodpovedá za žiadne finančné 
investície do hlavných prístavov Spojeného kráľovstva. Všetky investície musia 
uskutočňovať súkromní vlastníci prístavov a/alebo do oveľa menšej miery samofinancujúce 
prístavné spoločnosti (najmä čo sa týka prístupu k prístupovým kanálom a údržby vodných 
ciest).  
 
Organizačné a finančné rozdiely medzi severnými a južnými prístavmi EÚ neovplyvňujú 
spôsob, akým sa štátna pomoc posudzuje podľa článku 107 ZFEÚ, ktorý je naďalej hlavným 
právnym predpisom. 
 
Z kontroly prípadov poskytnutia štátnej pomoci, ktoré boli preskúmané v rámci tejto štúdie, 
vyplýva, že uplatňovanie odsekov 2 a 3 článku 107 nevedie vždy k väčšej transparentnosti. 
Verejné financovanie infraštruktúry námorných prístavov by mohlo v skutočnosti narušiť 
(alebo hroziť narušením) hospodársku súťaž medzi prístavmi a logistickými spoločnosťami 
v EÚ. V deviatich preskúmaných členských štátoch EÚ bolo v priebehu posledných 10 rokov 
skontrolovaných minimálne desať prípadov poskytnutia štátnej pomoci.  
 
Vo všetkých týchto prípadoch Komisia dospela k záverečnému rozhodnutiu, že nie sú žiadne 
námietky. V žiadnom z týchto kontrolovaných prípadov teda nedospela k záveru, že by 
verejné financovanie mohlo byť považované za nezlučiteľnú štátnu pomoc.  
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Mimoriadne zaujímavý je prípad prístavu v meste Ventspils. Zdá sa, že Komisia zaujala 
odlišný prístup k prístavným orgánom, keď prístavy považovala za „podniky“. To v podstate 
vedie k záveru, že Komisiu treba informovať o všetkých modeloch verejných investícií do 
prístavov. 
 
Je potrebná legislatívna iniciatíva, aby bol výklad článku 107 a najmä jeho odsekov 2 a 3 
transparentnejší. Najvhodnejšou odpoveďou sa zdajú byť usmernenia týkajúce sa štátnej 
pomoci prístavom. 
 
Napriek rôznym snahám o vypracovanie konkrétnych usmernení týkajúcich sa kontrol 
poskytovania štátnej pomoci v sektore námorných prístavov doteraz žiadne neexistujú. Zdá 
sa, že Komisia nemá na vec jednoznačný pohľad, aj keď v roku 2011 komisár Kallas 
oznámil svoj zámer vydať v roku 2013 balík návrhov, ktoré by zahŕňali napríklad 
obmedzenie byrokracie v prístavoch, zlepšenie transparentnosti financovania prístavov 
a opatrenia v oblasti prístavných služieb. Článok 107 ZFEÚ sa teda v súčasnosti považuje 
za základ, podľa ktorého sa určuje, či je štátna pomoc poskytnutá námorným prístavom 
prípustná. Odseky 2 a 3 prakticky nechávajú priestor na rôzny výklad. 
 
Odpoveď na tri hlavné politické otázky 
 
Vzhľadom na tento záver možno na hlavné otázky prieskumu odpovedať takto: 
 
(1) Sú nejaké problémy súvisiace s existujúcimi pravidlami kontroly štátnej pomoci 

určenej na infraštruktúru a/alebo nadstavbu európskych námorných prístavov? 
Odpoveď: áno, zdá sa, že áno, najmä pokiaľ ide o transparentnosť. Existencia 
modelov verejného financovania by mohla v súčasnosti viesť k netransparentnosti voči 
zainteresovaným stranám a ďalej potom k pocitu nespravodlivého zvýhodnenia, aj 
keby to tak nebolo.  

 
(2) Ak existujú problémy, je potrebné zmeniť a doplniť pravidlá týkajúce sa kontroly alebo 

vypracovať usmernenia s cieľom stanoviť primerané pravidlá? 
Odpoveď: áno, usmernenia týkajúce sa poskytovania štátnej pomoci pre prístavy sú 
vhodným riešením. Konzultanti zastávajú názor, že je lepšie vypracovať usmernenia, 
než vytvárať inštitucionálny rámec. Európsky sektor prístavov je veľmi rozmanitý a to 
ponúka EÚ pridanú hodnotu. Treba ho preto udržiavať, ale v praxi sa nedá realizovať 
prístup jedného riešenia vhodného pre politiky všetkých európskych prístavov. Na 
úrovni členských štátov sa musia ponechať konkrétne iniciatívy na podporu sektora 
prístavov, pokiaľ budú zlučiteľné s pravidlami vnútorného trhu. Prísne regulácie 
v podobe inštitucionálneho rámca môžu poškodiť konkurencieschopnosť európskych 
námorných prístavov a znížiť pružnosť politík. Základom každej budúcej európskej 
iniciatívy sa musia stať tieto zásady: (1) právna istota, (2) rovnaké podmienky pre 
všetkých a (3) otvorený prístup na trh. 

 
(3) Sú nejaké ďalšie možnosti, ktoré by mohli zlepšiť súdržnosť a účinnosť európskej 

politiky hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o financovanie infraštruktúry a/alebo 
nadstavbu námorných prístavov? 
Odpoveď: pravdepodobne nie. Autori sa domnievajú, že najlepšie je vypracovať 
usmernenia na zlepšenie súdržnosti, transparentnosti a účinnosti európskych 
prístavných politík a politík hospodárskej súťaže, čo sa týka financovania 
infraštruktúry a/alebo nadstavby námorných prístavov. Takéto usmernenia považujú 
za lepšie riešenie ako rámec zmeny infraštruktúry, ktorého realizácia by trvala dlhšie 
a v praxi je menej pružný. Usmernenia sú vhodnejšie aj preto, že sektor námorných 
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prístavov v EÚ má odlišný a zložitý legislatívny rámec, preto by nebolo jednoduché, 
aby členské štáty prijali nové primárne právne predpisy. 

 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Európskemu parlamentu odporúča najmä vypracovať 
spoločné usmernenia týkajúce sa verejného financovania v členských štátoch Európskej 
únie určeného: 
 
 na prístupovú a základnú infraštruktúru prístavov; 
 na infraštruktúru súvisiacu s terminálmi; 
 na nadstavbu a manipulačný materiál. 
 
Rokovania Európskeho parlamentu o iniciatíve vzťahujúcej sa na spoločné usmernenia 
verejného financovania a štátnej pomoci určenej na infraštruktúru a nadstavbu námorných 
prístavov by sa mali zaoberať aj: 
 
 rozšírením smernice o finančnej transparentnosti na všetky hlavné námorné prístavy 

EÚ;  
 podmienkami udelenia koncesií obchodným podnikom; 
 kompenzáciami (napr. ekologickými kompenzáciami). 
 
Pri vypracovaní spoločných usmernení treba uvažovať aj o faktore transparentnosti účtov 
prístavných orgánov. Bez transparentnosti účtov, teda bez oddelenia účtov na verejné 
úlohy prístavného orgánu od jeho komerčných príjmov, nie je možné zaujať riadny prístup 
k štátnej pomoci. 
 
Predmetom narušenia hospodárskej súťaže môže byť aj problematika verejného 
financovania infraštruktúr terminálov a príjmov z nájomného vyplateného 
prevádzkovateľom terminálu. Nájom a prenájom infraštruktúr pre terminály (napr. plošiny) 
by mali pokrývať investičné náklady verejného akcionára (vnútroštátnych, regionálnych 
alebo miestnych orgánov) vrátane trhovej návratnosti investícií. Zdá sa však, že nájom 
a prenájom platené prevádzkovateľmi terminálov sa medzi členskými štátmi líšia. 
Poskytovanie terminálových koncesií, ktoré nie sú v súlade s trhom, nepokrývajú investičné 
náklady a nevytvárajú nájom, môže viesť k narušeniu hospodárskej súťaže nielen v rámci 
prístavu, ale aj medzi prístavmi. Opatrenia týkajúce sa koncesií však nepatria do rozsahu 
prieskumu tejto štúdie. 
 
Ďalším dôležitým problémom najmä v krajinách Stredozemného a Čierneho mora je 
narušenie hospodárskej súťaže medzi prístavmi EÚ a prístavmi v niektorých tretích 
krajinách. Aj keď sa ustanovenia článku 107 týkajú len vnútorného trhu, a teda vylučujú 
tretie krajiny, treba začať pracovať na podpore rovnakých podmienok pre prístavy EÚ 
a prístavy v niektorých tretích krajinách.  


