PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2015/FK/3/1/044

Bratislava, 12. november 2015

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0037/OK/2015 začatom dňa 30. 10. 2015 na základe oznámenia 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 E.ON
Slovensko, a.s., so sídlom Čulenova 6, 811 09 Bratislava a Ministerstvom hospodárstva
Slovenskej republiky, so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava, prostredníctvom
substitučne splnomocneného právneho zástupcu JUDr. Naďa Roštek Spustová,
LL.M., advokátka so sídlom Vysoká 2/B, 811 06 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, ktorá má vzniknúť získaním nepriamej spoločnej kontroly podnikateľom
E.ON Slovensko, a.s., so sídlom Čulenova 6, 811 09 Bratislava a Ministerstvom
hospodárstva Slovenskej republiky, so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava, nad
časťou podnikateľa E.ON Business Services Slovakia spol. s r. o., so sídlom
Čulenova 5, 811 09 Bratislava, na základe Zmluvy o predaji časti podniku E.ON
Business Services Slovakia spol. s r. o. do spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava a Zmluvy o predaji časti podniku E.ON
Business Services Slovakia spol. s r. o. do spoločnosti ZSE Energia, a.s., so sídlom
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Čulenova 6, 816 47 Bratislava, na základe ktorých dôjde k prevodu častí podnikateľa
E.ON Business Services Slovakia spol. s r. o. do menovaných spoločností.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 30. 10. 2015 listom zaevidovaným pod číslom 4707/2015
od podnikateľa E.ON Slovensko, a.s., so sídlom Čulenova 6, 811 09 Bratislava
(ďalej len „E.ON SK“) a od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava (ďalej len „MH SR“ alebo spoločne len
„Oznamovatelia“) prostredníctvom substitučne splnomocneného právneho
zástupcu JUDr. Naďa Roštek Spustová, LL.M., advokátka so sídlom Vysoká 2/B,
811 06 Bratislava (ďalej len „právny zástupca“), doručené oznámenie
koncentrácie (ďalej len „Oznámenie“) 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“).
2. Týmto podaním bolo začaté správne konanie vo veci predmetnej koncentrácie
vedené pod číslom 0037/OK/2015 a v súlade so znením § 11 ods. 1 zákona
začala dňa 02. 11. 2015 plynúť lehota na vydanie rozhodnutia. Listom číslo
4747/2015 zo dňa 03. 11. 2015 úrad právneho zástupcu informoval, že Oznámenie
je podľa § 10 ods. 9 zákona v spojení s Vyhláškou úradu č. 170/2014 Z. z., ktorou
sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie (ďalej len „Vyhláška“) neúplné
a že podľa § 11 ods. 3 zákona od tohto dňa lehota na vydanie rozhodnutia
neplynie.
3. Oznámenie bolo doplnené listom zaevidovaným pod číslom 4839/2015 zo dňa
09. 11. 2015. Týmto doplnením sa Oznámenie stalo úplným a v súlade so znením
§ 11 ods. 3 zákona začala dňa 10. 11. 2015 plynúť prerušená lehota na vydanie
rozhodnutia.
4. Oznámenie bolo predložené podľa vzoru oznámenia koncentrácie, ktorý je
uvedený v prílohe č. 2 Vyhlášky. Úrad z predložených informácií a podkladov
zistil, že v predmetnom prípade bola splnená podmienka stanovená v § 1 ods. 2
Vyhlášky na zúženie rozsahu 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.
5. Podľa Oznámenia koncentrácia spočíva v získaní nepriamej spoločnej kontroly
Oznamovateľov prostredníctvom spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s.,
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len „ZSE“), ktorá je jediným
akcionárom spoločností Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova
6, 816 47 Bratislava (ďalej len „ZSD“) a ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6,
816 47 Bratislava (ďalej len „ZSE-E“), nad podnikateľom E.ON Business Services
Slovakia spol. s r. o., so sídlom Čulenova 5, 811 09 Bratislava (ďalej len
„EBSSK“), ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
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6. 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 zákona.
7. Účastníkom konania v predmetnej koncentrácii sú Oznamovatelia. Účastníkom
predmetnej koncentrácie na strane nadobúdateľa kontroly je podnikateľ E.ON SK
a MH SR a na strane nadobúdaného subjektu je to podnikateľ EBSSK.
8. Podnikateľ E.ON SK je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa
právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorá je kontrolovaná spoločnosťou
E.ON Beteiligungen GmbH, so sídlom E.ON Platz 1, 40479 Düsseldorf, Nemecká
spolková republika. Patrí do ekonomickej skupiny E.ON (ďalej len „Skupina
E.ON“). E.ON SK je vykonávateľom akcionárskych práv Skupiny E.ON
v spoločnosti ZSE.
9. MH SR je vykonávateľom akcionárskych práv Slovenskej republiky (ďalej len
„SR“) v spoločnosti ZSE, ktorú spoločne kontroluje so Skupinou E.ON. Podnikateľ
ZSE je jediným akcionárom spoločností ZSD a ZSE-E, ktoré na území Slovenskej
republiky podnikajú v oblasti energetiky – v distribúcii elektriny, resp. v oblasti
dodávok elektriny a plynu.
10. Spoločnosť EBSSK je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou
a existujúcou podľa právneho poriadku SR. Podnikateľ EBSSK riadi dodávky
všetkých IT služieb spoločnosti ZSE a jej dcérskym spoločnostiam a Skupine
E.ON na území SR. Pred vznikom predmetnej koncentrácie je spoločnosť EBSSK
výlučne kontrolovaná Skupinou E.ON.
11. Ako vyplýva z informácií uvedených v Oznámení, EBSSK je pred transakciou na
území SR jediným dodávateľom IT služieb pre Skupinu E.ON a pre spoločnosť
ZSE a jej dcérske spoločnosti, pričom EBSSK poskytuje IT služby prakticky
výlučne spoločnostiam v rámci Skupiny E.ON, resp. pre ZSE a jej dcérske
spoločnosti. Po dokončení transakcie a začlenení do skupiny ZSE bude túto
činnosť vykonávať výlučne pre Skupinu E.ON a ZSE a jej dcérske spoločnosti.
Z oznámenia teda vyplýva, že na trhu nedochádza v dôsledku predmetnej
transakcie k vecnej zmene.
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 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. Radoslav Tóth
podpredseda
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
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Rozhodnutie sa doručuje:
Ružička Csekes , s. r. o.
JUDr. Naďa Roštek Spustová, LL.M.
advokátka
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
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