PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2015/FV/3/1/002

Bratislava, 13. január 2015

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0032/OK/2014 začatom dňa 11. 12. 2014 na základe oznámenia koncentrácie
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 podnikateľmi Poštová
banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
a Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
Slovenská republika, prostredníctvom ich splnomocneného právneho zástupcu
advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 49,
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 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 spočívajúcou v získaní priamej spoločnej kontroly nad podnikateľom
Poisťovňa Poštovej banky, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika podnikateľmi Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie
4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika a Slovenská pošta, a.s., so sídlom
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika na základe Zmluvy
o kúpe cenných papierov uzavretej medzi zmluvnými stranami Poštová banka, a. s.

a Slovenská pošta, a.s. zo dňa 11. 11. 2014 a Akcionárskej zmluvy uzavretej medzi
podnikateľmi Slovenská pošta, a.s. a Poštová banka, a.s. dňa 11. 11. 2014.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 11. 12. 2014 listom zaevidovaným pod číslom 3346/2014 od
podnikateľov Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02
Bratislava, Slovenská republika a Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska
cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika (ďalej len „PB, a.s“.
a „SP, a.s.“ alebo „Oznamovatelia“) prostredníctvom ich splnomocneného
zástupcu advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners s.r.o., so sídlom
Mlynské
Nivy 49, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, 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“).
2. Týmto podaním bolo začaté správne konanie vo veci predmetnej koncentrácie
vedené pod číslom 0032/OK/2014 a v súlade so znením § 11 ods. 1 zákona začala
dňa 12. 12. 2014 plynúť lehota na vydanie rozhodnutia.
3. Oznámenie koncentrácie 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. c) vyhlášky na zúženie rozsahu
podkladov predkladaných informácií a podkladov podľa § 10 ods. 9 zákona a teda
na oznámenie koncentrácie formou zjednodušeného oznámenia podľa vzoru,
ktorý je uvedený v Prílohe č. 2 Vyhlášky. Zároveň úrad zistil, že boli predložené
všetky náležitosti a podklady stanovené Vyhláškou.
4. Podľa Oznámenia koncentrácia spočíva v získaní spoločnej kontroly
Oznamovateľmi nad podnikateľom Poisťovňa Poštovej banky, a. s. so sídlom
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „PPB“),
ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Vychádzajúc zo znenia Zmluvy
o kúpe cenných papierov uzavretej medzi zmluvnými stranami PB,a.s. a SP, a.s. zo
dňa 11. 11. 2014 a Akcionárskej zmluvy uzavretej medzi akcionármi SP, a.s. a PB,
a.s. dňa 11. 11. 2014 spoločná kontrola bude vykonávaná na de jure základe.
5. Vychádzajúc z Oznámenia v prípade predmetnej transakcie sa jedná
o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona, ktorá podlieha kontrole úradu
podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona.
6. Účastníkmi konania v predmetnej koncentrácii sú podnikatelia PB, a.s. a SP, a.s.
Účastníkmi predmetnej koncentrácie na strane nadobúdateľa kontroly sú
Oznamovatelia a na strane nadobúdaného subjektu je to PPB.
7. Podľa Oznámenia, podnikateľ PB, a.s. je súčasťou skupiny J&T FINANCE
GROUP SE. PB, a.s. je banka, ktorá v rámci svojej bankovej činnosti, okrem

iného, poskytuje vkladové a úverové služby, platobné služby, záruky firemným
klientom, služby kolektívneho investovania pre obyvateľstvo, služby orientované
na finančné trhy, služby investičného bankovníctva ako aj produkty na trhu
poskytovania platobných služieb a zúčtovania. Prostredníctvom priamo alebo
nepriamo kontrolovaných spoločností je PB, a.s. aktívna tiež v oblasti poistenia,
starobného dôchodkového poistenia, kolektívneho investovania, finančného
sprostredkovania, v oblasti poskytovania účtovných služieb, registratúrnych
služieb a činností spojených s nadobúdaním, predajom a prenájmom
nehnuteľností a činností stavebného dozoru a investora a v oblasti nájmu
a prenájmu vozidiel, operatívneho leasingu, finančného leasingu, faktoringu,
požičiavania zariadení, dopravných mechanizmov a dopravných prostriedkov.
Okrem toho PB, a.s. pôsobí ako samostatný finančný agent pre oblasť poistenia,
zaistenia a starobného dôchodkového sporenia.
8. Podľa informácií a podkladov predložených v rámci Oznámenia jediným
akcionárom SP, a.s. je Slovenská republika v zastúpení Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Spoločnosť pôsobí najmä
v oblasti poskytovania univerzálnej poštovej služby v Slovenskej republike,
poskytuje poštové služby a vykonáva poštovú prevádzku. Ďalej SP, a.s. vykonáva
zrýchlenú a kuriérnu dopravu zásielok vrátane dokumentov, so zaručeným časom
dodania vrátane medzinárodného styku, výstavbu, prevádzku a rozvoj jednotnej
siete pošty na území Slovenskej republiky, vydáva odbornú literatúru, vydáva
poštové ceniny, poskytuje platobné služby, atď. Okrem toho pôsobí ako viazaný
finančný agent pre oblasť prijímania vkladov a poskytovania úverov a ako
podriadený finančný agent pre PB, a.s. v oblasti poistenia a zaistenia.
9. Spoločnosť PPB je poisťovňou, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe
povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou
Slovenska. Svoju činnosť zameriava predovšetkým na predaj poistných
produktov, ktoré slúžia ako podpora k bankovým produktom PB, a.s. V rámci
svojho portfólia produktov poskytuje PPB rôzne typy životného i neživotného
poistenia.
10. Nakoľko PPB vykonáva poisťovaciu činnosť a SP, a.s. vykonáva distribúciu
poistných produktov, úrad sa zameral na posúdenie vertikálnych účinkov
predmetnej koncentrácie. V rámci tohto posudzovania úrad zobral do úvahy
postavenie PPB na relevantných trhoch poskytovania životného a neživotného
poistenia a postavenie SP, a.s. na relevantnom trhu v oblasti distribúcie poistných
produktov, pričom neboli identifikované ovplyvnené trhy podľa časti 6 bodu 6.1
písm. b) Prílohy č. 1 Vyhlášky.
Záver
11. 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.
12. Z predložených informácií a podkladov v Oznámení úrad zistil, že nie je dôvod na
vydanie rozhodnutia s odôvodnením v plnom rozsahu.

13. 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

Rozhodnutie sa doručuje:
Havel, Holásek & Partners s.r.o.
advokátska kancelária
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava

