PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 281/2017/OK-2017/FH/3/1/003

Bratislava, 26. január 2017

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0034/OK/2016 začatom dňa 20. 12. 2016 na základe oznámenia zámeru
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
ATALIAN SK s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava prostredníctvom
splnomocneného právneho zástupcu JUDr. Jindřicha Vítka, Ph.D., advokáta
advokátskej kancelárie ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS, so sídlom Šafaříkova
201/17, 120 00 Praha 2, 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 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 ATALIAN SK s. r. o.,
so sídlom Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, nad podnikateľom AB Facility s. r. o.,
so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, ku ktorej má dôjsť na základe Rámcovej
akvizičnej zmluvy uzatvorenej dňa 23. 11. 2016 medzi podnikateľom ATALIAN SK
s. r. o. ako kupujúcim a podnikateľom AB Facility Group a.s. ako predávajúcim.

Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bola dňa 20. 12. 2016 oznámená koncentrácia (ďalej len „Oznámenie“)
špecifikovaná vo výroku tohto rozhodnutia, ktorá podlieha kontrole úradu.
Účastníkom správneho konania je podnikateľ ATALIAN SK s. r. o., so sídlom
Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava (ďalej len „Oznamovateľ“). Účastníkmi
koncentrácie sú nadobúdateľ kontroly - Oznamovateľ a podnikateľ, nad ktorým
je kontrola nadobúdaná - AB Facility s. r. o., so sídlom Einsteinova 21, 851 01
Bratislava (ďalej len „ABF“).
2. Podľa Oznámenia patrí Oznamovateľ do ekonomickej skupiny ATALIAN (ďalej len
„Skupina ATALIAN“). Podnikatelia zo Skupiny ATALIAN podnikajú v oblasti
poskytovania služieb údržby a správy budov a zariadení, tzv. facility manažmentu
(ďalej len „FM“). Zo Skupiny ATALIAN na území Slovenskej republiky pôsobí
Oznamovateľ, konkrétne v oblasti nasledujúcich služieb, ktoré možno zaradiť
do FM - poskytovanie čistiacich technológií, upratovacích služieb, údržby zelene,
dezinfekcie, deratizácie a dezinsekcie. Oznamovateľ spoločne kontroluje
spoločnosť CI - servis a.s., so sídlom Werferova 3, 040 11 Košice, ktorá poskytuje
bezpečnostné služby.
3. Podľa informácií predložených v oznámení, podnikateľ ABF patrí pred
koncentráciou do ekonomickej skupiny spoločnosti Penta Investments Limited
so sídlom na Jersey, Normanské ostrovy. Podnikateľ ABF spoločne kontroluje
spoločnosť EUROCLEAN s. r. o., so sídlom Einsteinova 21, 851 01 Bratislava,
a spoločnosť Euroclean Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 21, 851 01
Bratislava (ďalej len „Skupina ABF“). Skupina ABF svoju činnosť vykonáva len na
území Slovenskej republiky a pôsobí v oblasti poskytovania služieb FM, konkrétne
poskytuje služby dezinfekcie, deratizácie a dezinsekcie, upratovacie služby
(vrátane upratovania a čistenia železničných vozňov), vykonáva správu bytových
domov, technickú správu budov a zároveň poskytuje energetické služby
a prenajíma umývacie linky pre železničné vozne.
4. Z podkladov a informácií predložených v Oznámení úrad zistil, že medzi aktivitami
účastníkov koncentrácie na území Slovenskej republiky dochádza
k horizontálnemu prekrytiu aktivít v oblasti poskytovania služieb FM. Vychádzajúc
z Oznámenia a podporne z rozhodovacej praxe Európskej komisie (ďalej len
„EK“)1, možno uvažovať o užšom členení služieb FM, a to na služby všeobecného
FM (napr. upratovacie a bezpečnostné služby), obchodného FM (napr.
účtovníctvo) a technického FM (napr. energetický manažment a technická správa
budov). Z geografického hľadiska EK zvažovala národný2 rozmer trhu jednotlivých
druhov služieb FM, ale v konečnom dôsledku presnú definíciu ponechala otvorenú.
Úrad na účely posúdenia predmetnej koncentrácie vychádzal z podobných úvah,
pričom z hľadiska jej dopadov nebolo nevyhnutné exaktne uzavrieť definíciu trhu.

Rozhodnutie EK vo veci COMP/M.3653 Siemens/VA Tech zo dňa 13. 07. 2005, bod 461.,
a Rozhodnutie EK vo veci COMP/M.6020 ACS/Hochtief zo dňa 14. 01. 2011, bod 16.
2 Rozhodnutie EK vo veci COMP/M.3653 Siemens/VA Tech zo dňa 13. 07. 2005, bod 462.,
a Rozhodnutie EK vo veci COMP/M.6020 ACS/Hochtief zo dňa 14. 01. 2011, body 16. a 17.
1

2

5. V predmetnej koncentrácii úrad posudzoval dopad na trh poskytovania služieb FM
ako celku a následne na trh poskytovania služieb všeobecného FM, nakoľko podľa
podkladov predložených v Oznámení účastníci koncentrácie poskytujú prevažne
služby všeobecného FM, a to upratovacie služby, údržbu zelene a služby
dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie. Podnikateľ ABF tiež vo výraznej miere
poskytuje aj služby technického FM, ktoré však Oznamovateľ poskytuje len
v nevýznamnej miere v porovnaní so svojou hlavnou činnosťou v oblasti
všeobecného FM3. Úrad si pre posúdenie predmetnej koncentrácie
od Oznamovateľa vyžiadal údaje o činnosti účastníkov koncentrácie za FM ako
celku ako aj za jednotlivé typy a činnosti FM.
6. Vychádzajúc z predložených údajov, obaja účastníci koncentrácie sa zúčastňujú
tendrov na poskytovanie služieb FM. Úrad ďalej zistil, že služby FM sa môžu
obstarávať ako balík služieb napríklad všeobecný a technický FM, prípadne
obchodný FM, alebo len jeden typ služieb FM (napr. služby všeobecného FM),
alebo sa obstaráva len jedna konkrétna služba (napr. upratovanie alebo údržba
zelene). Typickým zákazníkom sú napríklad banky, nákupné a administratívne
centrá a pod.
7. Úrad z Oznámenia zistil, že na úrovni poskytovania služieb FM ako takého, ak aj
v oblasti všeobecného FM (prípadne na úrovni jednotlivých služieb všeobecného
FM) pôsobia okrem účastníkov koncentrácie ďalší poskytovatelia týchto služieb,
pričom viacero z nich podobne ako účastníci koncentrácie predstavujú spoločnosti
s celoslovenskou pôsobnosťou a tiež viac lokálni hráči, ktorí predstavujú
dostatočne konkurencieschopnú alternatívu k účastníkom koncentrácie. Tento
záver úradu je podporený aj predloženými údajmi ohľadne tendrov, v ktorých sa
účastníci koncentrácie v minulosti zúčastnili.
8. Vychádzajúc zo zistených skutočností nie je dôvod na vydanie rozhodnutia
s odôvodnením v plnom rozsahu. Po vyhodnotení získaných 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.

Účastníci koncentrácie neposkytujú služby obchodného FM. V prípade, že tieto služby
poskytovali/poskytujú, tak len ako doplnkovú činnosť k svojej hlavnej činnosti.
3

3

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 doručuje:
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
advokát
Šafaříkova 201/17
120 00 Praha 2
Česká republika
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