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PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2018/KOH/SKO/3/14

Bratislava 18. mája 2018

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0009/OK/2018 začatom dňa 18.04.2018 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 podnikateľmi JUDr. Ján
Sabol, bytom Zochova 7456/14A, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, JUDr.
Mikuláš Trstenský, Csc., bytom Brusnicová 29, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové
Mesto a PT BIOCHEM a.s., so sídlom Betlémské náměstí 251/2, Staré Mesto, 110 00
Praha, Česká republika, IČO: 023 03 795, prostredníctvom spoločne splnomocneného
právneho zástupcu SOUKENÍK –ŠTRPKA, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 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 spoločnej kontroly podnikateľmi JUDr. Ján Sabol, bytom Zochova

7456/14A, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto a JUDr. Mikuláš Trstenský,
Csc., bytom Brusnicová 29, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto na strane
jednej a podnikateľom PT BIOCHEM a.s. so sídlom Betlémské náměstí 251/2, Staré
Mesto, 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 023 03 795 na strane druhej nad:
- podnikateľom PROGRESS TRADING, a.s., Cukrovarská 22, 075 01 Trebišov, IČO:
31 679 765 na základe Zmluvy o kúpe cenných papierov „akcií v spoločnosti
PROGRESS TRADING, a.s“ uzavretej medzi podnikateľmi SLAVIA CAPITAL
BIOCHEM a.s. so sídlom Betlémské náměstí 251/2, Staré Mesto, 110 00 Praha, Česká
republika, IČO: 023 03 795 ako predávajúcim a DOPET ALLIANCE, a.s., Rajská 7,
811 08 Bratislava, IČO: 51 274 094 ako kupujúcim zo dňa 20.12.2017 a zároveň
- podnikateľom PETROLTRANS, a.s. so sídlom Dlhé hony 5268/9, 058 01 Poprad,
IČO: 36 592 170 (pričom predmetom akvizície nie je jeho dcérska spoločnosť OKTAN,
a.s., so sídlom Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok) na základe Zmluvy o kúpe cenných
papierov „akcií v spoločnosti Petroltrans“ uzavretej medzi podnikateľmi
[...........................................................................................]1 zo dňa 20.12.2017.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 18.04.2018 podaním zaevidovaným pod číslom 676/2018/OK1916/2018 od podnikateľov JUDr. Ján Sabol, bytom Zochova 7456/14A, 811 03
Bratislava - mestská časť Staré Mesto (ďalej len „JUDr. Ján Sabol“), JUDr. Mikuláš
Trstenský, Csc., bytom Brusnicová 29, Bratislava – mestská časť Nové Mesto
831 01, (ďalej len „JUDr. Mikuláš Trstenský“) a PT BIOCHEM a.s. so sídlom
Betlémské náměstí 251/2, Staré Mesto, 110 00 Praha, Česká republika, IČO: 023
03 795 (do 26.04.2018 SLAVIA CAPITAL BIOCHEM a.s., ďalej len „PT
Biochem“ alebo spolu ako „Oznamovatelia“), zastúpenými splnomocneným
právnym zástupcom advokátskou kanceláriou SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o.,
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava 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 0009/OK/2018 a v súlade so znením
§ 11 ods. 1 zákona začala dňa 19.04.2018 plynúť lehota 25 pracovných dní na
vydanie rozhodnutia.
2. Vychádzajúc z informácií a podkladov predložených v Oznámení, koncentrácia
spočíva v nadobudnutí spoločnej kontroly podnikateľmi JUDr. Ján Sabol a JUDr.
Mikuláš Trstenský na strane jednej a podnikateľom PT Biochem na strane druhej
nad podnikateľom PROGRESS TRADING, a.s., Cukrovarská 22, 075 01 Trebišov,
IČO: 31 679 765 (ďalej len „Progress Trading“) a zároveň nepriamej spoločnej
kontroly podnikateľmi JUDr. Ján Sabol a JUDr. Mikuláš Trstenský na strane jednej
a podnikateľom PT Biochem na strane druhej nad podnikateľom PETROLTRANS,
a.s. so sídlom Dlhé hony 5268/9, 058 01 Poprad, IČO: 36 592 170 (ďalej len
„Petroltrans“). Ako je uvedené vyššie, predmetom akvizície nie je dcérska
spoločnosť Petroltrans, t.j. OKTAN, a.s., so sídlom Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok
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(ďalej len „Oktan“). Podľa Zmluvy o kúpe cenných papierov „akcií v spoločnosti
Petroltrans“ [..........................................................................................................]2.
V prípade Zmluvy o kúpe cenných papierov „akcií v spoločnosti PROGRESS
TRADING, a.s“ ide o zmenu výlučnej priamej kontroly podnikateľa PT Biochem nad
podnikateľom Progress Trading na spoločnú kontrolu Oznamovateľov. Účinnosť
oboch vyššie uvedených zmlúv je vzájomne podmienená, z toho dôvodu úrad
posudzuje obidve transakcie ako jednu koncentráciu.
3. Účastníkmi správneho konania sú podnikatelia JUDr. Ján Sabol a JUDr. Mikuláš
Trstenský na jednej strane3 a spoločnosť PT Biochem na druhej strane. Účastníkmi
koncentrácie sú Oznamovatelia na strane nadobúdateľov a podnikatelia Progress
Trading a Petroltrans na strane nadobúdaných.
4. Podľa Oznámenia do ekonomickej skupiny JUDr. Jána Sabola, patrí spoločnosť
Solar 2009, a.s., Piešťanská 3, 917 01 Trnava, IČO: 50 248 685 (ďalej len „Solar
2009“), ktorá podniká v oblasti predaja palív a predáva pohonné hmoty (ďalej len
„PHM“) výlučne v SR. Jej dcérska spoločnosť predáva PHM v ČR. Okrem toho
JUDr. Ján Sabol podniká o. i. v nasledujúcich oblastiach: prenájom nehnuteľností,
výroba liehovín, bioetanolu, biodieselu a repkového oleja. JUDr. Ján Sabol je
podnikateľsky aktívny aj v oblasti nákladnej železničnej a automobilovej prepravy,
poľnohospodárstva a obchodovania s poľnohospodárskymi komoditami.
5. JUDr. Mikuláš Trstenský [.........................................................................................
...........................................................]4. JUDr. Mikuláš Trstenský podniká v oblasti
výroby bioetanolu, biodieselu (FAME), repkového oleja (za účelom výroby FAME)
a v malom rozsahu aj v oblasti výroby bioplynu. Podnikateľsky aktívny je i v oblasti
realít, systémového inžinierstva (priecestné/staničné/traťové zabezpečovacie
zariadenia, diagnostické systémy pre zabezpečenie ochrany železničnej dopravnej
cesty a jej konštrukcií, informačné systémy diaľnic a tunelov, a pod.), nákladnej
železničnej a automobilovej prepravy, v oblasti poľnohospodárstva a v oblasti
obchodovania s poľnohospodárskymi komoditami, ako aj v oblasti liehovarov
a minerálnych vôd.
6. Spoločnosť PT Biochem je obchodnou spoločnosťou založenou podľa práva
Českej republiky. Priamu výlučnú kontrolu nad spoločnosťou vykonáva
[...............................................................................................................].5 Hlavným
predmetom jej činnosti je prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov.
Pred koncentráciou vykonávala priamu výlučnú kontrolu nad spoločnosťou
Progress Trading. Spoločnosť Progress Trading sa zaoberá nákupom a predajom
minerálnych olejov, ich skladovaním, nákupom a predajom biogénnej látky na
výrobu minerálnych olejov. Spoločnosť Progress Trading má veľkoobchod
s pevnými a plynnými palivami, ako aj chemickými výrobkami. Pôsobí na území
Slovenskej republiky. V rámci svojej podnikateľskej činnosti exportuje svoje
Obchodné tajomstvo účastníkov konania, zmluvná podmienka
Prostredníctvom spoločnosti DOPET ALLIANCE, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 51 274 094
4 Obchodné tajomstvo podnikateľa JUDr. Mikuláša Trstenského - podnikatelia, ktorých kontroluje priamo
alebo nepriamo
5 Obchodné tajomstvo PT Biochem – osoba vykonávajúca kontrolu nad spoločnosťou PT Biochem,
prístupné účastníkom konania
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výrobky
aj
do
Maďarska,
Ukrajiny, ČR,
Poľska,
Rumunska
a Bieloruska. Spoločnosť Progress Trading je prevádzkovateľom skladovacieho
a distribučného terminálu v Trebišove, ktorý zabezpečuje skladovanie, aditiváciu,
distribúciu a predaj PHM.
7. Spoločnosť Petroltrans vykonáva činnosť veľkoobchodného predaja PHM
(automobilový benzín, motorová nafta, mero, propán-bután) zákazníkom hlavne
v Slovenskej republike, Českej republike, Maďarsku a Rumunsku. Po dovoze PHM
na Slovensko sú tieto hmoty uskladnené v skladovacom termináli v Trebišove vo
vlastníctve spoločnosti Progress Trading, a to na základe uzavretých zmlúv
o skladovaní minerálnych olejov alebo v skladovacom termináli v Kežmarku vo
vlastníctve spoločnosti Oktan, ktorá ako je vyššie uvedené pred koncentráciou bola
dcérskou spoločnosťou spoločnosti Petroltrans. V prípade požiadaviek spoločnosti
Petroltrans skladovateľ zabezpečuje tiež primiešanie biogénnej látky do
minerálneho oleja. PHM následne spoločnosť Petroltrans dopraví zmluvnému
zákazníkovi, prípadne zákazník si zabezpečí odvoz PHM zo skladovacieho
terminálu vo svojej réžii.
8. Vychádzajúc z vyššie uvedených činností, ktoré účastníci koncentrácie
vykonávajú, dochádza v predmetnom prípade k horizontálnemu prekrytiu aktivít
v oblasti veľkoobchodného predaja PHM, ako aj vertikálnemu prepojeniu, a to
v oblasti poskytovania služieb skladovania PHM, kde pôsobí podnikateľ Progress
Trading6.
9. Úrad sa zaoberal horizontálnym prekrytím aktivít účastníkov koncentrácie v oblasti
veľkoobchodného predaja PHM na Slovensku7. V tomto prípade ide o koncentráciu
čisto veľkoobchodníkov s PHM, pričom úrad zistil, že okrem účastníkov
koncentrácie v oblasti veľkoobchodu s PHM pôsobí viacero spoločností, z ktorých
najvýznamnejší sú vertikálne integrovaní, t. j. v rámci ekonomickej skupiny
vyrábajú PHM a predávajú ich prostredníctvom vlastného veľkoobchodu ako aj
maloobchodne. Z tohto pohľadu, vo vzťahu k predmetnej koncentrácii hlavne títo
konkurenti disponujú vyššími trhovými podielmi a môžu vyvíjať efektívny
konkurenčný tlak na účastníkov koncentrácie. Vo vzťahu k vertikálnemu prepojeniu
v súvislosti so skladovacími kapacitami spoločnosti Progress Trading, úrad
vzhľadom najmä na v Oznámení uvádzanú dostupnosť skladovacích a logistických
kapacít vlastnených rôznymi konkurujúcimi si podnikateľmi, nezistil súťažné obavy.
10. Vychádzajúc zo zistených skutočností úrad vydáva rozhodnutie so zjednodušeným
odôvodnením. 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.

Nakoľko nie je súčasťou transakcie spoločnosť Oktan, nie je súčasťou ani jej terminál v Kežmarku
Štandardne sa definujú samostatné trhy pre veľkoobchodný predaj benzínu a veľkoobchodný predaj
motorovej nafty, v tomto prípade pri takomto rozčlenení trhové podiely nedosahovali úroveň
ovplyvnených trhov, úrad ďalej používa spoločný pojem PHM, nakoľko rovnaké závery platia pre oba
trhy
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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.

(elektronický podpis)
Ing. Boris Gregor
podpredseda
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o.
Šoltésovej 14
811 08 Bratislava
IČO: 36 862 711
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