PROTIMONOPOLN Ý ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE

Číslo: 1050/2017/OK-2017/FH/3/1/031

Bratislava, 16. novembra 2017

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v správnom konaní
číslo 0020/OK/2017 začatom dňa 19.10.2017 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 KKCG
Investments AG so sídlom Kapellgasse 21, 6004 Luzern, Švajčiarska republika
a podnikateľom BJOORGEA, a.s. so sídlom Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha
4, Česká republika, IČO: 243 03 771 prostredníctvom JUDr. Martina Nedelku, PhD.,
advokáta a konateľa advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o.
so sídlom Mickiewiczova 9, 811 07 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, 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 spoločnej kontroly podnikateľa KKCG
Investments AG so sídlom Kapellgasse 21, 6004 Luzern, Švajčiarska republika
a podnikateľa BJOORGEA, a.s. so sídlom Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha
4, Česká republika, IČO: 243 03 771 nad podnikateľom AutoCont Holding a.s. so
sídlom Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČO: 278 05 786 na

základe Zmluvy o predaji a kúpe akcií v spoločnosti AutoCont Holding a.s. uzatvorenej
dňa 18.10.2017 medzi Bjoorgea, a.s. ako predávajúcim a BYW Czech, a.s. ako
kupujúcim v spojení so Zmluvou medzi akcionármi ohľadne skupiny AutoCont
uzatvorenej dňa 18.10.2017 medzi Bjoorgea, a.s. a KKCG Investments AG.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bola dňa 19.10.2017 oznámená koncentrácia (ďalej len „Oznámenie“)
podnikateľmi KKCG Investments AG so sídlom Kapellgasse 21, 6004 Luzern,
Švajčiarska republika (ďalej len „KKCG“ alebo „Oznamovateľ 1“) a BJOORGEA,
a.s. so sídlom Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO:
243 03 771 (ďalej len „Bjoorgea“ alebo Oznamovateľ 2“), ktorá podlieha kontrole
úradu. Predmetným podaním bolo dňa 19.10.2017 začaté správne konanie vo veci
koncentrácie vedené pod č. SK 0020/OK/2017. Oznámenie bolo doplnené dňa
06.11.2017 listom č. 1050/2017/OK-5595/2017.
2. Predmetná koncentrácia pozostáva z viacerých na seba nadväzujúcich krokov,
pričom výsledkom je získanie nepriamej spoločnej kontroly podnikateľmi KKCG
a Bjoorgea nad podnikateľom AutoCont Holding a.s. so sídlom Hornopolní
3322/34, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČO: 278 05 786 (ďalej len „AutoCont“).
3. Účastníkmi správneho konania sú podnikatelia KKCG a Bjoorgea a účastníkmi
koncentrácie sú nadobúdatelia spoločnej kontroly, t.j. podnikatelia KKCG
a Bjoorgea a podnikateľ, nad ktorým je kontrola nadobúdaná, t.j. podnikateľ
AutoCont.
4. Podnikateľ KKCG je spoločnosťou patriacou do finančnej a investičnej skupiny
KKCG. Na území Slovenskej republiky pôsobí v oblasti ropy a plynu, IT technológií,
cestovného ruchu a strojárstva. V oblasti IT technológií vykonáva skupina KKCG
na území Slovenskej republiky cezhranične nasledujúce činnosti:
-

poskytovanie služieb B2B v oblasti mapových informačných systémov
(prostredníctvom spoločnosti Cleerio s.r.o.),
vývoj a výroba klasických súťažných hier pre viac hráčov v regióne strednej
a východnej Európy (prostredníctvom spoločnosti Geewa a.s.),
virtualizácia a zdieľanie IT infraštruktúry, cloud computing s ohľadom na
výpočtový
výkon,
doskový priestor,
sieťové prvky
a bezpečnosť
(prostredníctvom spoločnosti Cloud4com a.s.),
vývoj inovatívnych technológií v oblasti tzv. integrovanej reality s cieľom
vytvárať
riešenia, ktoré užívateľa
prevedú príslušným
procesom
(prostredníctvom spoločnosti BIO NEXUS Ltd.).

5. Podľa Oznámenia je podnikateľ Bjoorgea holdingovou spoločnosťou, do ktorej sa
združili pred koncentráciou diverzifikovaní akcionári nadobúdaného subjektu.
Podnikateľ Bjoorgea nevykonáva žiadnu činnosť.
6. Vychádzajúc z Oznámenia, podnikateľ AutoCont stojí v čele skupiny AutoCont,
ktorá je holdingom poskytujúcim komplexné služby v oblasti informačných
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technológií a informačných systémov pre zákazníkov z firemnej a verejnej sféry
v Českej a Slovenskej republike.
7. Na území Slovenskej republiky pôsobí skupina AutoCont v nasledujúcich
oblastiach, a to prostredníctvom spoločnosti AutoCont SK a.s. a CAD Studio a.s.,
Česká republika:
-

dodávky hardware a software,
IT/IS infraštruktúra,
podnikové aplikácie a služby,
vývoj softwaru na zákazku,
outsourcing,
cloudové služby,
CAD/CAM/GIS aplikácie a služby - poskytovanie riešení na platforme AutoDesk
pre strojárstvo, stavebníctvo a architektúru, líniové stavby, správu dokumentov
a správu majetku,
integrácia a poradenstvo.

8. Vychádzajúc z činností, ktoré vyššie uvedení podnikatelia vykonávajú, dochádza
v predmetnom prípade k horizontálnemu prekrytiu v oblasti IT služieb, konkrétne
v segmente IT poradenstva a IT outsourcingu, ktorý okrem iného zahŕňa aj
cloudové služby (podnikateľ KKCG pôsobí v týchto segmentoch prostredníctvom
spoločnosti Cloud4com a.s.) ako aj vertikálnemu prepojeniu, a to v oblasti dodávok
hardware a software, kde pôsobí podnikateľ AutoCont v nadväznosti na
poskytovanie IT služieb (skupina KKCG).
9. Úrad sa zaoberal horizontálnym prekrytím účastníkov koncentrácie jednak v oblasti
IT služieb v SR a jednak v užších segmentoch, kde k nemu reálne dochádza, teda
v rámci IT poradenstva a IT outsourcingu, špecificky tiež pokiaľ ide o cloudové
služby. Úrad zistil, že uvedené prekrytia sú zanedbateľné, a to najmä vzhľadom na
limitované pôsobenie skupiny KKCG, ako aj podnikateľa AutoCont v Slovenskej
republike v týchto segmentoch. Rovnako tak je zanedbateľné aj vertikálne
prepojenie v oblasti dodávok hardware a software a v oblasti IT služieb.
Vychádzajúc zo zistených skutočností úrad vydáva rozhodnutie so zjednodušeným
odôvodnením.
10. Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že
posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 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, 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“),
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 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

Rozhodnutie sa doručí:
Advokátska kancelária
Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
IČO: 47255731
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