PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2016/FH/3/1/042

Bratislava, 22. august 2016

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0018/OK/2016 začatom dňa 15. 08. 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
TAURIS, a.s., so sídlom Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota prostredníctvom
splnomocneného právneho zástupcu advokátskej kancelárie Hrušovský Legal, s.r.o.,
so sídlom Odborárska 5, 831 02 Bratislava, v menej ktorej koná JUDr. Peter
Hrušovský, konateľ a splnomocneného právneho zástupcu advokátskej kancelárie
RADOSLAV TOTH – law firm, s.r.o., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava,

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 spočívajúcou 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 v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa TAURIS, a.s., so sídlom
Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota nad podnikateľom RYBA Košice spol. s r.o.,
so sídlom Južná trieda 54, 040 01 Košice a nad podnikateľom CALMAR spol. s r.o.,
so sídlom Južná trieda 54, 040 01 Košice, na základe Rámcovej zmluvy o prevode
obchodných podielov zo dňa 12. 07. 2016 uzatvorenej medzi spoločnosťou
TAURIS, a.s. ako kupujúcim a Ing. Jozefom Gimom st. a Ing. Jozefom Gimom ml. ako
predávajúcimi.

Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bola dňa 15. 08. 2016 oznámená koncentrácia (ďalej len „Oznámenie“)
špecifikovaná vo výroku tohto rozhodnutia, ktorá podlieha kontrole úradu.
Účastníkom správneho konania je podnikateľ TAURIS, a.s., so sídlom
Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota (ďalej len „TAURIS“ alebo
„Oznamovateľ“). Účastníkmi koncentrácie sú nadobúdateľ kontroly - Oznamovateľ
a podnikatelia, nad ktorými je kontrola nadobúdaná - RYBA Košice spol. s r.o.,
so sídlom Južná trieda 54, 040 01 Košice (ďalej len „RYBA KE“) a CALMAR
spol. s r.o., so sídlom Južná trieda 54, 040 01 Košice (ďalej len „CALMAR“).
2. Podľa Oznámenia podnikateľ TAURIS patrí do ekonomickej skupiny ECO-INVEST,
a.s., so sídlom Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok (ďalej len „Skupina
ECO-INVEST“). Skupina ECO-INVEST pôsobí na území Slovenskej republiky
prostredníctvom viacerých spoločností podnikajúcich v rôznych oblastiach, napr.
v oblasti papierenskej výroby. Oznamovateľ pôsobí v oblasti spracovania a predaja
bravčového a hovädzieho mäsa a v oblasti spracovania a predaja mäsových
výrobkov. Oznamovateľ má dve dcérske spoločnosti, a to TAURIS NITRIA
spol. s r.o., so sídlom Cintorínska 1718/39, 951 15 Mojmírovce, ktorá sa zaoberá
výrobou mäsových výrobkov, pričom [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .]1 a spoločnosť TAURIS Cassovia, s.r.o., so sídlom Potravinárska 6, 979
01 Rimavská Sobota (ďalej len „TAURIS Cassovia“), ktorá prevádzkuje sieť 60
maloobchodných značkových špecializovaných predajní mäsa a mäsových
výrobkov. Spomedzi ďalších podnikov zo Skupiny ECO-INVEST v rovnakej oblasti
ako Oznamovateľ pôsobí aj spoločnosť NOEMA, s.r.o., so sídlom budova Jednoty
SD, 082 03 Lemešany.
3. V oblasti spracovania a predaja mäsa a mäsových výrobkov pôsobí Skupina
ECO-INVEST na viacerých vertikálne nadväzujúcich úrovniach, a to ako
spracovateľ mäsa a výrobca mäsových výrobkov, ako veľkoobchodný dodávateľ
pre maloobchodné predajne a pre iných veľkoobchodníkov, tiež dodáva výrobky do
segmentu HORECA a ako maloobchodný predajca prostredníctvom vlastných
predajní. Mäso a mäsové výrobky Skupina ECO-INVEST dodáva predovšetkým
pod značkou TAURIS.
4. Spoločnosti RYBA KE a CALMAR pred koncentráciou spoločne priamo kontrolujú
Ing. Jozef Gima st. a Ing. Jozef Gima ml. Spoločnosť RYBA KE pôsobí v oblasti
spracovania a predaja mrazených rýb, rybacích výrobkov, chladených a suchých
lahôdkových potravinárskych výrobkov, ďalej v oblasti spracovania a predaja
mrazených potravinárskych výrobkov, s výnimkou mäsa. Taktiež pôsobí v oblasti
veľkoobchodu a maloobchodu s mrazenými a chladenými mäsovými výrobkami.
Produkty z uvedených oblastí RYBA KE dodáva na trh predovšetkým pod
značkami Ryba MORE ZDRAVIA a Piknik. RYBA KE prevádzkuje 3 maloobchodné
predajne situované v Košiciach, ktoré ponúkajú sortiment vlastných výrobkov, t. j.
šaláty, tresku a ryby mrazené a ich polotovary, ako aj tepelne opracované a
pripravené na priamy konzum. Podnikateľ CALMAR pôsobí v oblasti skladovania
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5. Vychádzajúc z podkladov a informácií predložených v Oznámení, úrad zistil, že
medzi aktivitami účastníkov koncentrácie na území Slovenskej republiky je možné
určité horizontálne prekrytie, nakoľko aj RYBA KE v určitej miere pôsobí v oblasti
predaja mäsa a spracovania a predaja mäsových výrobkov. Toto prekrytie je však
zanedbateľné. Z Oznámenia je tiež zrejmé, že Skupina ECO-INVEST,
prostredníctvom podnikateľa TAURIS Cassovia, ako aj podnikateľ RYBA KE
prevádzkujú špecializované maloobchodné predajne, pričom obe majú prevádzky
situované v Košiciach (TAURIS Cassovia nielen v Košiciach), avšak ide o predajne
s rozdielnou sortimentnou skladbou. Vzhľadom na uvedené nebolo nutné ďalej sa
zaoberať možnými členeniami trhov v oblasti spracovania a veľkoobchodného ako
i maloobchodného predaja mäsa a mäsových výrobkov.
6. Vzhľadom na to, že nadobúdaný podnikateľ CALMAR pôsobí v oblasti distribúcie
potravinárskych výrobkov, vzniká medzi aktivitami účastníkov koncentrácie
možnosť vertikálneho prepojenia. Vychádzajúc z Oznámenia, toto prepojenie
nevyvoláva súťažné obavy.
7. Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že
posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu,
najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a rozhodol
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Vychádzajúc zo zistených
skutočností nie je dôvod na vydanie rozhodnutia s odôvodnením v plnom rozsahu.
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.

Ing. Boris Gregor
podpredseda
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
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Rozhodnutie sa doručuje:
Hrušovský Legal, s.r.o.
JUDr. Peter Hrušovský
konateľ
Odborárska 5
831 02 Bratislava
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