Verzia verejná

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo:

492/2017/OK-2017/FK/3/1/021

Bratislava, 26. júl 2017

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní číslo
0011/OK/2017 začatom dňa 30. 06. 2017 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 Ribera
Salud, S.A., Avenida de las Cortes Valencianas č. 58, budova Sorolla Center, kancelária
1104, 46015 Valencia, Španielske kráľovstvo, DIČ: A03681186 a podnikateľom
Pro Partners Holding, a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 47 257 521,
prostredníctvom spoločne splnomocneného právneho zástupcu Havel, Holásek &
Partners s. r. o., advokátska kancelária, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava,
IČO: 36 856 584,
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) v nadväznosti na § 9 ods. 5
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 vo vytvorení spoločného podniku
Pro Diagnostic Group, a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 46 112 928 (do
ktorého bude začlenený podnikateľ NEPHROS s.r.o., Hliny 1418/10, 017 01 Považská
Bystrica, IČO: 36 312 541), a to podnikateľmi Ribera Salud, S.A., Avenida de las Cortes
Valencianas č. 58, budova Sorolla Center, kancelária 1104, 46015 Valencia, Španielske
kráľovstvo, DIČ: A03681186 a Pro Partners Holding, a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava,
IČO: 47 257 521, na základe Rámcovej investičnej a kúpnej zmluvy uzavretej medzi
Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U. a Pro Partners Holding, a.s. dňa 04. mája 2017.

Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len „úrad“)
bolo dňa 30. 06. 2017 podaním zaevidovaným pod číslom 3408/2017 od podnikateľov
Ribera Salud, S.A., Avenida de las Cortes Valencianas č. 58, budova Sorolla Center,
kancelária 1104, 46015 Valencia, Španielske kráľovstvo, DIČ: A03681186 (ďalej len
„Ribera Salud“ alebo „Oznamovateľ 1“) a Pro Partners Holding, a.s., Malý trh 2/A,
811 08 Bratislava, IČO 47 257 521 (ďalej len „PPH“ alebo „Oznamovateľ 2“;
Oznamovateľ 1 a Oznamovateľ 2 spoločne ďalej len „Oznamovatelia“),
prostredníctvom spoločne splnomocneného právneho zástupcu Havel, Holásek &
Partners s. r. o., advokátska kancelária, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava,
IČO: 36 856 584 (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“). Týmto podaním bolo začaté správne konanie vo veci
predmetnej koncentrácie vedené pod číslom 0011/OK/2017 a v súlade so znením
§ 11 ods. 1 zákona začala dňa 03. 07. 2017 plynúť lehota na vydanie rozhodnutia.
2. Vychádzajúc z informácií uvádzaných v Oznámení koncentrácia spočíva
vo vytvorení spoločného podniku: Pro Diagnostic Group, a.s., Malý trh 2/A, 811 08
Bratislava (ďalej len „PDG“), do ktorého bude začlenený podnikateľ NEPHROS
s.r.o., Hliny 1418/10, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 312 541 (ďalej len
„NEPHROS“), a nad ktorým spoločnú kontrolu získavajú Oznamovatelia, a to na
základe Rámcovej investičnej a kúpnej zmluvy uzavretej medzi Ribera Salud
Infraestructuras, S.L.U. a Pro Partners Holding, a.s. dňa 04. mája 2017 (ďalej len
„Zmluva“).
3. Pred koncentráciou bol podnikateľ PDG spoločne kontrolovaný podnikateľom PPH
a pánom MUDr. Vladimírom Ježíkom.
4. K vytvoreniu spoločného podniku dôjde podľa Zmluvy na základe […………………
…………………………………………………………………………………………….…
……….………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………
…………………………..] (ďalej len „SP PDG“). - [...] obchodné tajomstvo
Oznamovateľa 1 a Oznamovateľa 2; popis transakčných krokov Oznamovateľov
5. Na základe Zmluvy podnikateľ Ribera Salud a podnikateľ PPH vytvoria SP PDG,
ktorý bude trvale vykonávať všetky funkcie samostatného ekonomického subjektu,
a teda v predmetnom prípade sa jedná o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. b)
v nadväznosti na § 9 ods. 5 zákona, ktorá podlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1
písm. b) bodu 3. zákona.
6. Podnikateľ Ribera Salud podľa Oznámenia zastrešuje spoločnosti poskytujúce
ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť (všeobecnú aj špecializovanú),
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pričom sa zameriava na integrované riadenie zdravotných a sociálnych služieb
a vývoj nových modelov zdravotnej starostlivosti hlavne prostredníctvom rozvoja
verejno-súkromných partnerstiev (tzv. PPP projektov). Geograficky pôsobí Skupina
Ribera Salud1 v oblasti zdravotníctva v Španielsku (napríklad prevádzkuje tri
univerzitné nemocnice a to v Alzire, Torrevieje a v Elche a jednu všeobecnú
regionálnu nemocnicu vo Valencii; vlastní centrálne laboratórium v Madride a 80
stredísk poskytujúcich ambulantnú starostlivosť; taktiež vlastní minoritné podiely
v spoločnostiach prevádzkujúcich v Denii a vo Valencii) a od roku 2014 aj v Peru;
na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) nemá žiadne zastúpenie a ani
nevykonáva žiadne podnikateľské aktivity.
7. Podnikateľ PPH je investičnou holdingovou spoločnosťou a materskou
spoločnosťou skupiny Pro Partners zastrešujúcou dcérske spoločnosti 2,
prostredníctvom ktorých pôsobí v regióne strednej a východnej Európy, a to najmä
v sektore private equity, nehnuteľností a financií, pričom sa zaoberá najmä
riadiacou, koordinačnou a kontrolnou činnosťou. Venuje sa taktiež získavaniu
externých zdrojov financovania pre financovanie podnikateľských aktivít jej
kontrolovaných spoločností prostredníctvom čerpania úverov z bankových
inštitúcií, prijímania pôžičiek, vydávania zmeniek a emitovania dlhopisov. Získané
finančné prostriedky podľa potreby poskytuje vo forme úverov a pôžičiek jej
kontrolovaným spoločnostiam, financuje nové investičné projekty alebo využíva
refinancovanie súčasne využívaného dlhového financovania.
8. Podnikateľ PDG zastrešuje skupinu spoločností3 poskytujúcich zdravotnú
starostlivosť v oblasti rádiológie a nukleárnej medicíny (magnetická rezonancia,
PET/CT, röntgen, ultrasonografia) v neštátnych zdravotníckych zariadeniach; v SR
prostredníctvom nasledujúcich spoločností:
 Dr. MAGNET s.r.o., Novozámocká cesta 3862/2, 945 01 Komárno (prevádzkuje
dve pracoviská magnetickej rezonancie v Bratislave: Kramáre a Ružinov ako aj
„public-private“ projekt PET/CT centrum v spolupráci so spoločnosťou BIONT,
a.s., Karloveská 2929/63, 841 04 Bratislava),
 Medicína Nové Zamky, spol. s r.o., Novozámocká cesta 3862/2, 945 01
Komárno (prevádzkuje dve pracoviská magnetickej rezonancie: v Nových
Zámkoch a v Leviciach),
 MR Žilina, s.r.o., Novozámocká cesta 3862/2, 945 01 Komárno (prevádzkuje
pracovisko magnetickej rezonancie v Žiline),
 MR Poprad, s.r.o., Novozámocká cesta 3862/2, 945 01 Komárno (prevádzkuje
pracovisko magnetickej rezonancie v Poprade),
 Pro Magnet, spol. s r.o., Novozámocká cesta 3862/2, 945 01 Komárno
(prevádzkuje dve pracoviská magnetickej rezonancie: v Prešove a v Košiciach),

Spoločnosti patriace do Skupiny Ribera Salud boli v Oznámení (list zaevidovaný pod číslom
492/2017/OK-3408/2017 dňa 30. 06. 2017) identifikované v Prílohe č. 12, ktorá bola označená ako
obchodné tajomstvo Oznamovateľov.
2 Spoločnosti patriace do Skupiny Pro Partners boli v Oznámení (list zaevidovaný pod číslom
492/2017/OK-3408/2017 dňa 30. 06. 2017) identifikované v Prílohe č. 13, ktorá bola označená ako
obchodné tajomstvo Oznamovateľov.
3 Spoločnosti patriace do skupiny podnikateľa PDG boli v Oznámení (list zaevidovaný pod číslom
492/2017/OK-3408/2017 dňa 30. 06. 2017) identifikované v Prílohe č. 14, ktorá bola označená ako
obchodné tajomstvo Oznamovateľov.
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 Pro RTG, s.r.o., Mýtna 5, 811 07 Bratislava (prevádzkuje pracovisko Mýtna
v Bratislave zamerané na oblasť rádiológie – poskytuje vyšetrenia CT, USG
a röntgen).
10. Podnikateľ NEPHROS nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť, nevykonáva
kontrolu nad inými spoločnosťami a ani nedrží minoritné podiely v iných
spoločnostiach.
11. Ako úrad zistil z informácií uvádzaných v Oznámení, najmä však vzhľadom na to,
že Skupina Ribera Salud na území SR priamo a ani nepriamo nepôsobí
a podnikateľ NEPHROS nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť, nevykonáva
kontrolu nad inými spoločnosťami a ani nedrží minoritné podiely v iných
spoločnostiach,
predmetnou
koncentráciou
nedochádza
k negatívnym
horizontálnym a ani k negatívnym ne-horizontálnym účinkom na podmienky
hospodárskej súťaže, pričom taktiež neboli identifikované kooperatívne účinky
vytvorenia SP PDG.
12. Vychádzajúc zo zistených skutočností úrad vydáva rozhodnutie so zjednodušeným
odôvodnením.
13. Po vyhodnotení podkladov a informácií získaných v predmetnom správnom konaní
úrad dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods. 1
zákona, nakoľko značne nenaruší účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu,
najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia tak, ako
je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
P o u č e n i e:
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) 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.

(elektronický podpis)
Ing. Boris Gregor
podpredseda
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
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Rozhodnutie sa doručuje:
Havel, Holásek & Partners s.r.o.
advokátska kancelária
Green Point Offices
Blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava
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