PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE

Číslo: 2014/FK/3/1/017

Bratislava, 18.06.2014

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v správnom konaní
č.0010/OK/2014 začatom dňa 03.06.2014 na základe oznámenia zámeru
koncentrácie podľa § 10 ods. 10 zákona 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 podnikateľom
Bidvest Czech Republic s.r.o., so sídlom V Růžovém údolí 553, Mikovice, 278 01
Kralupy nad Vltavou, Česká republika prostredníctvom splnomocneného zástupcu
advokátskej kancelárie Bartošík Šváby s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09
Bratislava, Slovenská republika.

rozhodol
na základe § 12 ods. 1 zákona 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 tak, že
s ú h l a s í s koncentráciou, ktorá podľa Rámcovej zmluvy o budúcej transakcii
medzi podnikateľom Bidvest Czech Republic s.r.o. so sídlom V Růžovém údolí 553,
Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika, IČO: 282 34 642 ako
kupujúcim a Ing. Miroslavom Borákom, s trvalým bydliskom Uherský Brod, Močidla
2300, 688 01, Česká republika ako predávajúcim, spočíva v získaní priamej výlučnej
kontroly podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona 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 podnikateľa
Bidvest Czech Republic s.r.o. so sídlom V Růžovém údolí 553, Mikovice, 278 01

Kralupy nad Vltavou, Česká republika, IČO: 282 34 642 nad podnikateľmi TEKOO
spol. s r.o. so sídlom Uherský Brod, U Korečnice 2340, 688 01 Česká republika a
TEKOO Slovakia, s.r.o., so sídlom Brnianska 481, 911 05 Trenčín, Slovenská
republika.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 03.06.2014 podaním podnikateľa Bidvest Czech Republic s.r.o.,
so sídlom V Růžovém údolí 553, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká
republika (ďalej len „Bidvest Czech Republic“) prostredníctvom splnomocneného
zástupcu, advokátskej kancelárie Bartošík Šváby s.r.o., so sídlom Plynárenská
7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „právny zástupca“)
zaevidovaným pod č. 1351/2014, doručené oznámenie zámeru koncentrácie
(ďalej
len
„Oznámenie
koncentrácie“)
podľa
§ 10 ods. 10
zákona
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 (ďalej len „zákon“). Týmto podaním sa
začalo správne konanie vo veci predmetnej koncentrácie vedené pod číslom SK
0010/OK/2014.
2. Predmetná koncentrácia má vzniknúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia a na základe uvedených podkladov bola úradom posúdená ako
zámer koncentrácie.
3. Nakoľko predmetné podanie oznámenia koncentrácie bolo vyhodnotené ako
úplné, lehota 25 pracovných dní na vydanie rozhodnutia vo veci predmetnej
koncentrácie v súlade so znením § 11 ods. 1 zákona začala plynúť dňa
04.06.2014.
4. Úrad na základe skutočností predložených v Oznámení koncentrácie dospel
k záveru, že oznámená koncentrácia má vzniknúť získaním priamej výlučnej
kontroly oznamovateľa nad podnikateľmi TEKOO spol. s r. o., so sídlom Uherský
Brod, U Kořenice 2340, PSČ 688 01 Česká republika (ďalej len „TEKOO ČR“)
a TEKOO Slovakia, s.r.o., Brnianska 481, Trenčín PSČ 911 05 Slovenská
republika (ďalej len „TEKOO SK“). Úrad preto dospel k záveru, že ide
o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona, ktorá zároveň podlieha kontrole
úradu podľa § 10 ods. 1 zákona.
5. Účastníkom konania v prípade predmetnej koncentrácie je podnikateľ Bidvest
Czech Republic, ktorý bude nad podnikateľmi TEKOO ČR a TEKOO SK
vykonávať priamu výlučnú kontrolu.
6. Účastníkmi koncentrácie sú podnikateľ Bidvest Czech Republic na strane
nadobúdateľa kontroly a podnikatelia TEKOO ČR a TEKOO SK na strane
nadobúdaných subjektov.
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7. Oznamovateľ patrí do nadnárodnej skupiny Bidvest. Konečnou kontrolujúcou
osobou v skupine Bidvest je Bidvest Group Ltd. so sídlom v Juhoafrickej
republike. Vlastníkom spoločnosti Bidvest Group Ltd. sú jednotliví akcionári
(fyzické i právnické osoby), z ktorých ani jeden nemá kontrolný vplyv. Bidvest
Group je nadnárodná skupina, ktorá má približne 137 000 zamestnancov a patria
do nej stovky spoločností po celom svete. Bidvest Group je aktívna najmä na
trhoch v Austrálii a Ázii. Spoločnosti v skupine Bidvest sa venujú celej škále
odvetví vo výrobe, obchode i službách od potravinárstva, výroby papiera,
automobilový priemysel, prepravné služby, bezpečnostné služby, financie,
bankovníctvo až po služby pre domácnosť.
8. Bidvest Czech Republic pôsobí na slovenskom trhu prostredníctvom podnikateľa
Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, PSČ 915 01 Nové Mesto nad
Váhom (ďalej len „Bidvest Slovakia“). Ako vyplýva z Oznámenia koncentrácie
Bidvest Czech Republic a jeho dcérske spoločnosti sú výrobcovia a distribútori
chladeného, mrazeného i suchého potravinárskeho tovaru (hlavnými skupinami
produktov sú zmrzlina, mrazená zelenina, mrazené výrobky zo zemiakov, mäso,
ryby, mliečne výrobky, mrazené pečivo, mrazené hotové jedlá).
9. Spoločnosti TEKOO ČR a TEKOO SK majú jediného spoločníka Ing. Miroslava
Boráka, ktorý je zároveň aj štatutárnym orgánom. Nadobúdané spoločnosti sú
distribútori čerstvého ovocia a zeleniny a pôsobia na slovenskom a českom trhu.
10. Vychádzajúc z oznámenia koncentrácie, medzi aktivitami účastníkov
koncentrácie ani iných osôb zo skupiny Bidvest a aktivitami spoločností TEKOO
ČR a TEKOO SK neexistuje horizontálne prekrytie. Rovnako účastníci
koncentrácie nepôsobia na navzájom vertikálne nadväzujúcich trhoch.
11. Na základe predložených informácií úrad preto dospel k záveru, že po
uskutočnení predmetnej koncentrácie nebude predmetnou koncentráciou
ovplyvnený žiadny z relevantných trhov v zmysle § 5 ods. 1 písm. a), b) alebo c)
Vyhlášky.
Záver
12. Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad dospel k záveru,
že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom
trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.
13. Z predložených informácií a podkladov v Oznámení koncentrácie a jeho doplnení
úrad zistil, že nie je dôvod na vydanie rozhodnutia s odôvodnením v plnom
rozsahu.
14. Na základe vyššie uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia.
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Poučenie:
Podľa § 34 ods. 1 zákona 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 proti tomuto rozhodnutiu
môže byť podaný rozklad Rade Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
prostredníctvom Protimonopolného úradu, odboru koncentrácií, Drieňová 24,
826 03 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Podľa § 61 ods. 1 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom
podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

JUDr. Erika Lovásová
riaditeľka odboru koncentrácií
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Rozhodnutie sa doručuje:
Bartošík Šváby s.r.o.
Plynárenská 7/A
Bratislava 821 09
Slovenská republika
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