PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE

Číslo: 2016/FH/3/1/048

Bratislava, 26. októbra 2016

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0026/OK/2016 začatom dňa 27.09.2016 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 EP
Industries, a. s. so sídlom Pařížská 26, 110 00 Praha 1, Česká republika
prostredníctvom jeho splnomocneného právneho zástupcu Mgr. Milana Dorka, LL.M.,
advokáta, so sídlom Pařížská 26, 110 00 Praha 1, Česká 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, že súhlasí
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 nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa EP
Industries, a. s. so sídlom Pařížská 26, 110 00 Praha 1, Česká republika nad
podnikateľom ELTRA, s.r.o. so sídlom Rampová 4, 040 01 Košice na základe Zmluvy
o prevode obchodného podielu zo dňa 15.09.2016 medzi Martinom Neubellerom, bytom
Jarná 19, 040 01 Košice ako predávajúcim a ED Holding a. s. so sídlom Pařížská 26,
110 00 Praha 1,Česká republika ako kupujúcim.

Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len „úrad“)
bolo dňa 27.09.2016 listom zaevidovaným pod číslom 4886/2016 od podnikateľa EP
Industries, a. s. so sídlom Pařížská 26, 110 00 Praha 1, Česká republika (ďalej len
„EPI“) prostredníctvom jeho splnomocneného právneho zástupcu Mgr. Milana Dorka,
LL.M., advokáta so sídlom Pařížská 26, 110 00 Praha 1, Česká republika (ďalej len
„právny zástupca“), 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. Úrad zistil, že v predmetnom prípade bola splnená podmienka na oznámenie
koncentrácie formou zjednodušeného oznámenia podľa vzoru, ktorý je prílohou
č. 2 Vyhlášky úradu č. 170/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia
koncentrácie. Uvedeným podaním bolo dňa 27.09.2016 začaté správne konanie vo
veci predmetnej koncentrácie vedené pod číslom SK 0026/OK/2016 a v súlade so
znením § 11 ods. 1 zákona začala dňa 28.09.2016 plynúť lehota na vydanie
rozhodnutia.
3. Podľa Oznámenia spočíva predmetná koncentrácia v nadobudnutí nepriamej
výlučnej kontroly podnikateľa EPI nad podnikateľom ELTRA, s.r.o. so sídlom
Rampová 4, 040 01 Košice (ďalej len „ELTRA“) na základe Zmluvy o prevode
obchodného podielu zo dňa 15.09.2016 medzi Martinom Neubellerom, bytom Jarná
19, 040 01 Košice ako predávajúcim a ED Holding a. s. so sídlom Pařížská 26,
110 00 Praha 1,Česká republika ako kupujúcim a podlieha kontrole úradu podľa
§ 10 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona.
4. Účastníkom správneho konania, ako aj účastníkom koncentrácie na strane
nadobúdateľa v prípade predmetnej koncentrácie je podnikateľ EPI, ktorý získava
kontrolu nad podnikateľom ELTRA, ktorý je účastníkom koncentrácie na strane
nadobúdaného subjektu.
5. Podľa Oznámenia je spoločnosť EPI holdingová spoločnosť, ktorú nepriamo
výlučne kontroluje fyzická osoba JUDr. Daniel Křetínský (ďalej len „skupina
Oznamovateľa“)1. V rámci portfólia podnikateľských aktivít skupiny Oznamovateľa,
vetva, do ktorej patrí EPI pôsobí v oblasti relevantnej z hľadiska predmetného
správneho konania, a to v oblasti dopravnej infraštruktúry, ako aj energetického
strojárenstva, tiež pôsobí v oblasti automobilového priemyslu a odpadového
hospodárstva. Skupina sa v rámci odvetvia inštalácie a servisu energetických
nevýrobných zariadení zaoberá výstavbou, rekonštrukciou a opravou elektrických
liniek, rozvodní a trafostaníc na území Českej republiky a Slovenskej republiky;
v rámci odvetvia automobilového priemyslu vyrába a predáva mestské
a medzimestské autobusy na území Českej republiky, Slovenskej republiky,
Estónska, Maďarska a Poľska; v rámci odvetvia odpadového hospodárstva
poskytuje služby zberu, spracovania, znovu zhodnotenia a odstraňovania odpadu
Komplexný prehľad spoločností kontrolovaných pánom Křetínským ako aj vlastnícka štruktúra skupiny
EP Industries sú súčasťou spisu (informácie sú dôvernou informáciou Oznamovateľa)
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na území Českej republiky, Slovenskej republiky a Ukrajiny, ďalej poskytuje
technické služby, služby údržby komunikácie a verejných priestranstiev na území
Českej republiky.
6. Podľa Oznamovateľa, spoločnosti Elektrizace železnic Praha a. s., TRAMO RAIL,
a. s., Elektrizácia železníc Kysak a. s. a Vasútvillamosító Kft. zo skupiny EPI
v rámci odvetvia výstavby a modernizácie železničnej infraštruktúry a výstavby
a modernizácie mestskej hromadnej dopravy stavajú, rekonštruujú a opravujú
železničnú infraštruktúru na území Českej republiky, Slovenskej republiky
a Maďarska.
7. Úrad z Oznámenia zistil, že spoločnosť ELTRA pôsobí v oblasti výstavby
a modernizácie železničnej infraštruktúry resp. výstavby a modernizácie mestskej
hromadnej dopravy na území Slovenskej republiky.
8. Vychádzajúc z podkladov a informácií predložených v Oznámení úrad zistil, že
účastníci koncentrácie na území Slovenskej republiky pôsobia v oblasti výstavby
a modernizácie železničnej infraštruktúry resp. výstavby a modernizácie mestskej
hromadnej dopravy. V rámci verejných zákaziek na poskytnutie predmetných
služieb vystupujú obaja účastníci koncentrácie (resp. spoločnosti z ich
podnikateľskej skupiny v prípade EPI) spravidla výhradne ako subdodávatelia
veľkých stavebných spoločností. Z Oznámenia vyplýva, že vzhľadom na spoločné
podiely účastníkov koncentrácie pri žiadnej z alternatív vymedzenia relevantných
trhov neboli identifikované ovplyvnené trhy.
9. Vychádzajúc zo zistených skutočností nie je dôvod na vydanie rozhodnutia
s odôvodnením v plnom rozsahu. Po vyhodnotení predložených podkladov
a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12
ods. 1 zákona, nakoľko 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.
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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 (ďalej len „zákon
o ochrane hospodárskej súťaže“), 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 podľa § 18 ods. 1
zákona o ochrane hospodárskej súťaže 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:
Mgr. Milan Dorko, LL.M., advokát
Pařížská 26
110 00 Praha 1
Česká republika

4

