PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2014/FK/3/1/032

Bratislava 23. október 2014

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v správnom konaní
č. 0023/OK/2014 začatom dňa 13.10.2014 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 podnikateľmi
Ján Sýkora, trvale bytom V Kolkovně 4, Praha 1, Česká republika, Ľubomír Šoltýs,
trvale bytom Keltská 1094/94, Bratislava, Slovenská republika, Vladimír Jaroš, trvale
bytom Braník, Nad lomem 1189/33, Praha 4, Česká republika, prostredníctvom ich
splnomocneného právneho zástupcu advokátskej kancelárie Ružička Csekes s.r.o.,
so sídlom Vysoká 2B, 811 06 Bratislava, IČO: 36 863 360, v mene ktorej koná JUDr.
Jaroslav Ružička, PhD., advokát,
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 má vzniknúť 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, získaním nepriamej spoločnej kontroly
podnikateľov Ján Sýkora, trvale bytom V Kolkovně 4, Praha 1, Česká republika,
Ľubomír Šoltýs, trvale bytom Keltská 1094/94, Bratislava, Slovenská republika,
Vladimír Jaroš, trvale bytom Braník, Nad lomem 1189/33, Praha 4, Česká republika
nad podnikateľom Kosit a.s., so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO:

36205214 prostredníctvom podnikateľa [......................................................................]1,
a to na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 6. augusta 2014 medzi spoločnosťou
4 Italy Energy & Environment S.r.l. (Reg no. 02690250366), so sídlom Mestre –
Venezia,
Via
Torino,
n.180,
Italy
ako
predávajúcim
a spoločnosťou
[...................................................................................................................................]2
ako kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa 52,17% podielu akcií spoločnosti Kosit a.s.,
so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214 a zároveň na základe
vyhlásenia spoločnosti Societá Finanziaria di Promozione della Cooperazione
Economica con i Paesi dell´est europeo – FINEST S.p.A. (Reg no.:01234190930), so
sídlom Via dei Molini 4, 33170 Pordenone, Italy, zo dňa 6. augusta 2014 ako
predávajúceho,
o
záväzku
uzatvoriť
s kupujúcim,
spoločnosťou
[.............................................................................................................]3 zmluvu, ktorej
predmetom bude predaj 13,83% podielu akcií v spoločnosti Kosit a.s., so sídlom
Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36205214.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 13.10.2014 podaním zaevidovaným pod č. 2580/2014
podnikateľmi Ján Sýkora, trvale bytom V Kolkovně 4, Praha 1, Česká republika,
Ľubomír Šoltýs, trvale bytom Keltská 1094/94, Bratislava, Slovenská republika,
Vladimír Jaroš, trvale bytom Braník, Nad lomem 1189/33, Praha 4, Česká
republika prostredníctvom ich splnomocneného právneho zástupcu - advokátskej
kancelárie Ružička Csekes s.r.o., so sídlom Vysoká 2B, 811 06 Bratislava,
IČO: 36 863 360, doručené oznámenie koncentrácie (ďalej len „Oznámenie“)
podľa § 10 ods. 7 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 0023/OK/2014 a v súlade so
znením § 11 ods. 1 zákona začala dňa 14.10.2014 plynúť lehota na vydanie
rozhodnutia.
2. Oznámenie bolo predložené podľa vzoru oznámenia koncentrácie, ktorý je
uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky úradu č. 170/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú
náležitosti oznámenia koncentrácie (ďalej len „Vyhláška“). Úrad z predložených
informácií a podkladov zistil, že v predmetnom prípade bola splnená podmienka
stanovená v § 1 ods. 2 písm. b) Vyhlášky na zúženie rozsahu predkladaných
informácií a podkladov stanovených v § 10 ods. 9 zákona a teda na oznámenie
koncentrácie formou zjednodušeného oznámenia podľa vzoru, ktorý je uvedený v
prílohe č. 2 vyhlášky. Zároveň úrad z predložených podkladov a informácií zistil,
že podanie obsahuje predpísané náležitosti stanovené Vyhláškou potrebné na
1

Text v hranatej zátvorke – obchodné tajomstvo nadobúdateľov kontroly – spoločnosť,
prostredníctvom ktorej je nadobúdaná kontrola v cieľovej spoločnosti
2
Text v hranatej zátvorke – obchodné tajomstvo nadobúdateľov kontroly – zmluvná strana v rámci
ekonomickej skupiny nadobúdateľov kontroly
3
Text v hranatej zátvorke – obchodné tajomstvo nadobúdateľov kontroly – zmluvná strana v rámci
ekonomickej skupiny nadobúdateľov kontroly

2

vyhodnotenie účinkov predmetnej koncentrácie, pričom v ostatnom rozsahu úrad
vyhovel odôvodnenej žiadosti účastníkov konania o zúženie rozsahu
požadovaných podkladov.
3. Podľa Oznámenia predmetná koncentrácia spočíva v získaní nepriamej
spoločnej kontroly podnikateľov Ján Sýkora, trvale bytom V Kolkovně 4, Praha 1,
Česká republika (ďalej len „JS“), Ľubomír Šoltýs, trvale bytom Keltská 1094/94,
Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „ĽŠ“), Vladimír Jaroš, trvale bytom
Braník, Nad lomem 1189/33, Praha 4, Česká republika (ďalej len „VJ“), nad
podnikom podnikateľa Kosit a.s., so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO:
36205214, (ďalej len „Kosit“) tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.
Z predložených podkladov úrad zistil, že sa jedná o koncentráciu podľa
§ 9 ods. 1 písm. b) zákona a že táto podlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1
písm. a) zákona.
4. Predmetná transakcia bola úradu oznámená ako koncentrácia podľa § 10 ods. 7
zákona. Na základe predložených podkladov, najmä zmluvnej dokumentácie,
úrad transakciu prekvalifikoval ako zámer koncentrácie, s čím sa oznamovatelia
stotožnili v liste zo dňa 16.10.2014 zaevidovanom úradom pod číslom
2642/OK/2014.
5. Účastníkmi konania v prípade predmetnej koncentrácie sú podnikatelia JS, ĽŠ a
VJ, ktorí budú nad podnikateľom Kosit prostredníctvom nimi ovládaných
spoločností vykonávať nepriamu spoločnú kontrolu.
6. Účastníkmi predmetnej koncentrácie sú teda podnikatelia JS, ĽŠ a VJ na strane
nadobúdateľa kontroly a podnikateľ Kosit na strane nadobúdaného subjektu.
7. Nadobúdatelia JS, ĽŠ a VJ vykonávajú spoločnú kontrolu nad spoločnosťou
WOOD & Company Group S.A., so sídlom rue Gabriel Lippmann 6C
Munsbach L-5365 Luxemburské veľkovojvodstvo (ďalej len „Wood & Co Group
S.A.“), ktorá je investičnou bankou s kanceláriami v Poľsku, Českej republike,
Slovenskej republike a v Spojenom kráľovstve a zameriava sa na nové trhy v
Európe, kde poskytuje kapitálové produkty, služby investičného bankovníctva a
správcovskej spoločnosti. WOOD & Co Group S.A. spoločne kontrolovaná
nadobúdateľmi pôsobí v Slovenskej republike prostredníctvom nasledovných
spoločností z jej skupiny:
 Wood & Company, a.s., so sídlom Laurinská 18, Bratislava 811 01, Slovenská
republika, IČO: 35 827 092, ktorej hlavným predmetom činnosti je poradenská
a konzultačná činnosť v oblasti ekonomiky a obchodu a činnosť ekonomických
poradcov.
 WOOD & Company Financial Services, a.s., organizačná zložka, so sídlom
Laurinská 18, Bratislava 811 01, Slovenská republika, IČO: 47 233 648,
pôsobiaca v oblasti poskytovania investičných služieb a investičného
poradenstva.
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 Saneca Pharmaceuticals a. s., so sídlom Nitrianska 100, Hlohovec 920 27,
Slovenská republika, IČO: 46 833 323, ktorá je farmaceutickým výrobným
podnikom zameraným na výrobu liekov, účinných farmaceutických látok
a opiátov a taktiež sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti výskumu a
vývoja, distribúciou a skladovaním.
 CHIRANA T.Injecta, a. s., so sídlom Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará
Turá 916 01, Slovenská republika, IČO: 36 794 619, ktorej hlavným
predmetom činnosti je výroba zdravotníckej techniky a materiálu z plastov
a kovov (najmä injekčných striekačiek a injekčnej techniky pre jednorázové
injekčné striekačky). CHIRANA T.Injecta svoje výrobky predáva vo viac ako 20
krajinách vo svete.
Prehľad ďalších podnikateľov pôsobiacich mimo územia Slovenskej republiky
patriacich do ekonomickej skupiny podnikateľa Wood & Co Group S.A., podľa §
4 ods. 1 písm. a), b) a c) Vyhlášky, tvorí súčasť spisového materiálu.
8. Okrem aktivít v rámci skupiny podnikateľa Wood & Co Group S.A. a
oznamovanej transakcie, nadobúdateľ JS ovláda spoločnosti Casiana, s.r.o. a
CD ESTATES, s.r.o. registrované v Českej republike, pôsobiace v oblasti
realitného trhu. Nadobúdatelia VJ a ĽŠ nemajú žiadne iné podnikateľské aktivity
mimo aktivít skupiny podnikateľa Wood & Co Group S.A..
9. Uvedené fyzické osoby-nadobúdatelia mimo skupiny Wood & Co Group S.A.
zároveň vykonávajú spoločnú kontrolu nad spoločnosťou ALL-STAR HOLDING
LIMITED
(Malta),
ktorá
prostredníctvom
spoločnosti
4
[.................................................................................] ,
v rámci
oznamovanej
koncentrácie nepriamo nadobúda 66% podiel v cieľovej spoločnosti Kosit a.s..
Majiteľom zvyšného 34% podielu v spoločnosti bude aj po transakcii naďalej
Mesto Košice.
10. Cieľová spoločnosť Kosit je slovenskou akciovou spoločnosťou, ktorá poskytuje
komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva pre Mesto Košice a
východoslovenský región. Kosit sa na regionálnej úrovni zaoberá zberom,
zvozom a zneškodňovaním komunálneho odpadu, ako aj letnou a zimnou
údržbou komunikácií. Prevádzkuje spalovňu – termovalorizátor na energetické
zhodnocovanie odpadov. KOSIT a.s. je zároveň držiteľom licencie na výrobu
tepla a elektrickej energie.
11. Spoločnosť Kosit zároveň vykonáva výlučnú kontrolu nad spoločnosťou REMKO
Sirník, s.r.o., ktorá prevádzkuje skládkovanie nie nebezpečných odpadov a ktorá
bude taktiež predmetom nadobudnutia výlučnej kontroly nadobúdateľmi v rámci
predmetnej transakcie.
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Posúdenie účinkov koncentrácie
12. V Oznámení koncentrácie sa uvádza, že nadobúdatelia a ani žiadna spoločnosť
zo skupiny predmetných podnikateľov nepôsobia na tých istých a ani vertikálne
prepojených resp. na úzko súvisiacich tovarových relevantných trhoch, na
ktorých pôsobí nadobúdané podnikanie podnikateľa Kosit.
13. Na základe vyhodnotenia podkladov tvoriacich predmetné Oznámenie úrad
otázku presného vymedzenia tovarových a priestorových relevantných trhov, na
ktorých pôsobia účastníci koncentrácie, ponechal otvorenú, nakoľko v tomto
prípade nebolo identifikované žiadne horizontálne ani vertikálne prekrytie medzi
aktivitami účastníkov koncentrácie v Slovenskej republike a v zmysle uvedeného
úrad dospel k záveru, že predmetná koncentrácia nevyvoláva súťažné obavy z
hľadiska ako horizontálneho, tak vertikálneho posúdenia.
Záver
14. 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.
15. Z predložených informácií a podkladov v Oznámení úrad zistil, že nie je dôvod na
vydanie rozhodnutia s odôvodnením v plnom rozsahu.
16. Na základe vyššie uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia.
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. Radoslav Tóth
podpredseda
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
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Rozhodnutie sa doručuje:
JUDr. Jaroslav Ružička, PhD., advokát
Ružička Csekes s.r.o.
Vysoká 2B
811 06 Bratislava
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