PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2016/ZK/3/1/036

Bratislava, 04. júla 2016

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0014/OK/2016 začatom dňa 08.06.2016 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 podnikateľom BOHEMIA
ENERGY entity s.r.o., so sídlom Na Poříčí 1046,1047/24-26, 11000 Praha 1- Nové
Město, Česká republika, IČO: 273 86 732
rozhodol
na základe § 32 ods. 2 písm. e) 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
správne konanie číslo 0014/OK/2016 vo veci koncentrácie 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 spočíva v získaní podnikateľom
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., so sídlom Na Poříčí 1046,1047/24-26, 11000 Praha
1- Nové Město, Česká republika, IČO: 273 86 732
- priamej výlučnej kontroly nad časťou podniku podnikateľa RIGHT POWER, a.s., so
sídlom M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina, IČO: 36 366 544, ktorá prináleží k
podnikaniu v oblasti dodávok elektriny a plynu koncovým odberateľom v Českej
republike, a to na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzavretej dňa 20.05.2016
medzi podnikateľom RIGHT POWER, a.s., so sídlom M.R. Štefánika 3570/129, 010
01 Žilina, IČO: 36 366 544 konajúcim prostredníctvom organizačnej zložky v Českej
republike ako predávajúcim a podnikateľom BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., so
sídlom Na Poříčí 1046,1047/24-26, 11000 Praha 1- Nové Město, Česká republika,
IČO: 273 86 732 ako kupujúcim a
- nepriamej kontroly nad časťou podniku podnikateľa RIGHT POWER, a.s., so sídlom
M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina, IČO: 36 366 544, ktorá prináleží k podnikaniu
v oblasti dodávok elektriny a plynu koncovým odberateľom v Slovenskej republike,

a to na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzavretej dňa 20.05.2016 medzi
podnikateľom RIGHT POWER, a.s., so sídlom M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina,
IČO: 36 366 544 ako predávajúcim a podnikateľom SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., so
sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36 807 702 ako kupujúcim,
z a s t a v u j e, z dôvodu, že úrad v tej istej veci už koná.
Odôvodnenie
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 08.06.2016 listom zaevidovaným pod č. 2956/2016 od podnikateľa
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 36 807 702 (ďalej len „SE“) doručené oznámenie koncentrácie (ďalej len
„Oznámenie SE“) podľa 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“). Uvedeným podaním bolo dňa 08.06.2016 začaté správne konanie vo veci
predmetnej koncentrácie vedené pod číslom 0013/OK/2016.
Podľa Oznámenia SE podnikateľ SE nadobudne časť podniku podnikateľa RIGHT
POWER, a.s., so sídlom M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina, IČO: 36 366 544
(ďalej len „Right Power“), ktorá prináleží k podnikaniu predmetného podnikateľa
v oblasti dodávok elektriny a plynu koncovým odberateľom v Slovenskej republike
(ďalej len „Transakcia SE“), a to na základe Zmluvy o predaji časti podniku
uzavretej ako je popísané vyššie (ďalej len „Zmluva SK“).
2. Dňa 08.06.2016 listom evidovaným pod č. 2957/2016 bolo úradu od podnikateľa
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., so sídlom Na Poříčí 1046,1047/24-26, 11000
Praha 1- Nové Město, IČO: 273 86 732 (ďalej len „BEE“) doručené oznámenie
koncentrácie podľa zákona (ďalej len „Oznámenie BEE“). Doručením vyššie
uvedeného podania bolo dňa 08.06.2016 začaté samostatné správne konanie
vedené pod číslom 0014/OK/2016.
Podľa Oznámenia BEE podnikateľ BEE nadobudne časť podniku podnikateľa Right
Power, ktorá prináleží k podnikaniu v oblasti dodávok elektriny a plynu koncovým
odberateľom v Českej republike (ďalej len „Transakcia BEE“) a to na základe
Zmluvy o predaji časti podniku uzavretej ako je popísané vyššie (ďalej len „Zmluva
CZ“).
3. Vychádzajúc z predložených podkladov a informácií:
- podnikateľ BEE vykonáva spoločnú kontrolu nad podnikateľom SE
- časť podniku nadobúdaná podnikateľom BEE a časť podniku nadobúdaná
podnikateľom SE sú časťami podniku toho istého podnikateľa – Right Power
- Zmluva CZ upravuje právo oboch zmluvných strán od nej bez ďalšieho odstúpiť
v prípade, že dôjde k ukončeniu Zmluvy SK alebo bude právoplatným rozhodnutím
súdu vyhlásená za neplatnú či neúčinnú a Zmluva SK obsahuje zrkadlové
ustanovenia vo vzťahu k Zmluve CZ.
S ohľadom na vyššie uvedené Transakcia BEE a Transakcia SE sú vzájomne
podmienenými transakciami, na základe ktorých dochádza na trvalom základe
k ekonomickému spojeniu podnikateľa BEE resp. ekonomickej skupiny, do ktorej
patrí a dotknutých častí podniku podnikateľa Right Power. Z toho dôvodu sú
Transakcia BEE a Transakcia SE jednou koncentráciou, ktorou dochádza k
nadobudnutiu kontroly podnikateľom BEE nad vyššie popísanými časťami podniku
podnikateľa Right Power, a to priamej výlučnej kontroly nad časťou podniku
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podnikateľa Right Power, ktorá prináleží k podnikaniu v oblasti dodávok elektriny
a plynu koncovým odberateľom v Českej republike a nepriamej kontroly nad
časťou podniku podnikateľa Right Power, ktorá prináleží k podnikaniu v oblasti
dodávok elektriny a plynu koncovým odberateľom v Slovenskej republike (ďalej len
„Koncentrácia“).
4. S ohľadom na vyššie uvedené sú správne konania č. 0013/OK/2016 a
č. 0014/OK/2016 vedené v tej istej veci.
5. Podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona úrad zastaví konanie rozhodnutím, ak v tej istej
veci už úrad koná.
6. Úrad
Koncentráciu
č. 0013/OK/2016.

posúdi

a bude

pokračovať

v správnom

konaní

7. Úrad podnikateľa BEE listom č. 3246/2016 zo dňa 23. júna 2016 podľa § 33 zákona
informoval o záveroch prešetrovania, ku ktorým na základe jemu dostupných
informácií a podkladov dospel a o možnosti ústne alebo písomne sa pred vydaním
rozhodnutia v predmetnom správnom konaní vyjadriť k jeho podkladu a k spôsobu
jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Podnikateľ BEE nemal k záverom
úradu žiadne námietky1.
8. Na základe vyššie uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia.

1

List zaevidovaný pod č. 3419/2016 dňa 04.07.2016
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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 a v spojení s § 61 ods.
1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) proti tomuto rozhodnutiu môže byť podaný
rozklad Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií,
Drieňová 24, 826 03 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. O rozklade
rozhoduje Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Podľa § 61 ods. 1
správneho poriadku včas podaný rozklad má odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015
Z. z. Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Boris Gregor
podpredseda
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručí:

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
Mgr. Petra Havelková
Na Poříčí 1046,1047/24-26
11000 Praha 1- Nové Město
Česká republika
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