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PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE

Číslo:

2019/KOV/SKO/3/5

Bratislava, 5. februára 2019

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní číslo
0002/OK/2019 začatom dňa 15. 01. 2019 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 RENAULT
RETAIL GROUP, so sídlom 2 Avenue Denis Papin, 921140 Clamart, Francúzsko,
prostredníctvom splnomocneného právneho zástupcu advokátskej kancelárie Bartošík
Šváby s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 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, ktorá vznikla 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 a ktorá spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa RENAULT
RETAIL GROUP, so sídlom 2 Avenue Denis Papin, 921140 Clamart, Francúzsko,
nad časťou aktív podnikateľa KESTLER spol. s r. o., so sídlom Krajinská cesta 12,
821 07 Bratislava, a to na základe Zmluvy o prevode uzatvorenej dňa 14. 12. 2018
medzi spoločnosťou KESTLER spol. s r. o. ako predávajúcim a spoločnosťou
RENAULT RETAIL GROUP SK s.r.o. ako kupujúcim a pánom Milanom Kestlerom.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len „úrad“)
bola dňa 15. 01. 2019 podnikateľom RENAULT RETAIL GROUP, so sídlom 2 Avenue

Denis Papin, 921140 Clamart, Francúzsko (ďalej len „Oznamovateľ“) listom
zaevidovaným pod číslom 352/2019/OK-230/2019 oznámená koncentrácia (ďalej
len „Oznámenie“) špecifikovaná vo výroku tohto rozhodnutia, ktorá podlieha
kontrole úradu. Týmto podaním bolo začaté správne konanie vo veci predmetnej
koncentrácie vedené pod číslom 0002/OK/2019 a v súlade so znením § 11 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“) začala dňa
16. 01. 2019 plynúť lehota na vydanie rozhodnutia.
2. Vychádzajúc z Oznámenia, koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej
kontroly Oznamovateľa nad časťou aktív podnikateľa KESTLER spol. s r. o.,
so sídlom Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava, IČO: 17325579 (ďalej len „Kestler“),
na základe ktorých možno dosahovať obrat. Účastníkom konania je Oznamovateľ
a účastníkmi koncentrácie sú Oznamovateľ ako nadobúdateľ kontroly a podnikateľ
Kestler, nad ktorého časťou je nadobúdaná kontrola.
3. Podľa predložených informácií Oznamovateľ patrí do ekonomickej skupiny Renault
(ďalej len „Skupina Renault“). Spoločnosti z tejto ekonomickej skupiny podnikajú
predovšetkým v oblasti dizajnu, výroby, distribúcie a predaja osobných a ľahkých
úžitkových vozidiel, v oblasti výroby, distribúcie a predaja originálnych
automobilových komponentov a príslušenstva. Skupina Renault tiež poskytuje
finančné služby pri predaji motorových vozidiel. Ako sa uvádza v Oznámení,
Skupina Renault pôsobí globálne, pričom vďaka aliancii s automobilkami Nissan
a Mitsubishi patrí k najväčším výrobcom automobilov na svete. Skupina Renault
predáva automobily značiek Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine
a Lada.
4. Vychádzajúc z Oznámenia, na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) je
Skupina Renault aktívna prostredníctvom spoločnosti Renault Slovensko,
spol. s r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35736003 (ďalej len
„Renault SK“), ktorá pôsobí ako výhradný distribútor (dovozca) automobilov
značiek Renault a Dacia a originálnych náhradných dielov pre tieto vozidlá na
územie SR. Renault SK zároveň v menšej miere uskutočňuje priamy predaj
automobilov úzkej skupine významných konečných zákazníkov. Ďalej je Skupina
Renault na území SR aktívna prostredníctvom spoločnosti RCI Finance SK s.r.o.,
so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 36769525, ktorá poskytuje
finančné služby pri predaji automobilov. Za účelom nadobudnutia časti aktív
spoločnosti Kestler bola zriadená spoločnosť RENAULT RETAIL GROUP SK s.r.o.,
so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov,
IČO: 52032710, ktorá doteraz nevykonávala žiadnu činnosť.
5. Podľa informácií uvedených v Oznámení, nadobúdaná časť podnikateľa Kestler
pozostáva z aktív, presne vymedzených v podkladovej dokumentácii, ktoré sú
potrebné na prevádzkovanie predajne automobilov. Súčasťou transakcie nie sú
nehnuteľnosti, ktoré budú užívané na základe nájomnej zmluvy. Nadobúdaná časť
podnikateľa teda pôsobí v oblasti maloobchodného predaja nových vozidiel
značiek Renault a Dacia, predaja náhradných dielov, poskytovania služieb opráv
a údržby motorových vozidiel a predaja jazdených vozidiel a vo veľmi obmedzenej
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miere pôsobí aj ako veľkoobchodný predajca nových automobilov. Podnikateľ
Kestler pôsobí na území SR.
6. Vychádzajúc z informácií uvedených v Oznámení, medzi aktivitami účastníkov
koncentrácie
dochádza
k horizontálnemu
prekrytiu
aktivít
v oblasti
maloobchodného predaja nových automobilov. Pri vyhodnocovaní tohto prekrytia
úrad zohľadnil v rámci vnútroznačkovej súťaže skutočnosť, že Renault SK pôsobí
len na špecifickej časti maloobchodného trhu predaja automobilov, kde obsluhuje
len [. . . . .]1 špecifických zákazníkov, ktorí nakupujú veľké objemy nových
automobilov (desiatky alebo stovky kusov), pričom spoločnosť Kestler takýchto
zákazníkov obsluhuje len v malej miere a zameriava sa na zákazníkov, ktorí
nakupujú automobily v jednotkách kusov. Úrad súčasne zohľadnil existenciu
medziznačkovej súťaže, t. j. postavenie značky Renault v rámci predaja vozidiel
všetkých značiek. Na základe uvedeného úrad dospel k záveru, že koncentráciou
vzniknuté horizontálne prekrytie nevzbudzuje súťažné obavy.
7. Pokiaľ ide o veľkoobchodný predaj nových automobilov, úrad z predložených
podkladov zistil, že účastníci koncentrácie nepôsobia na rovnakej úrovni
veľkoobchodného trhu, pretože nové automobily značiek Renault a Dacia sa
na územie SR dostávajú jedine cez výhradného dovozcu – spoločnosti Renault SK.
Renault SK dovezené nové automobily následne veľkoobchodne predáva len
spoločnostiam, s ktorými má uzatvorenú koncesionársku zmluvu. Aktuálne ide
o 11 koncesionárov, medzi ktorých patrí aj spoločnosť Kestler. Títo koncesionári
nové vozidlá konečnému zákazníkovi predávajú priamo cez vlastnú predajňu alebo
nepriamo, t. j. veľkoobchodne, prostredníctvom tzv. partnerských predajcov,
s ktorými majú uzatvorené partnerské zmluvy.
8. Ako vyplýva z predložených informácií, medzi účastníkmi koncentrácie
existuje vertikálny vzťah v rámci dodávky nových automobilov značiek Renault
a Dacia, ako aj originálnych náhradných dielov pre tieto automobily. S ohľadom
najmä na skutočnosť, že spoločnosť Renault SK, ako výhradný distribútor
automobilov značiek Renault a Dacia, má na území SR okrem podnikateľa Kestler
uzatvorenú zmluvu s ďalšími 10 maloobchodnými predajcami, z ktorých väčšina
pôsobí v rozdielnom geografickom regióne, a v rámci toho aj s ohľadom na podiel
veľkoobchodných nákupov podnikateľa Kestler na celkových predajoch
podnikateľa Renault SK a tiež vzhľadom na podiel podnikateľa Kestler v oblasti
predaja nových automobilov uvedených značiek s ohľadom na vnútroznačkovú
súťaž, toto vertikálne prepojenie nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska
obmedzenia prístupu k vstupom alebo obmedzenia prístupu k zákazníkom.
9. Vychádzajúc z informácií predložených v Oznámení, úrad vydáva rozhodnutie
so zjednodušeným odôvodnením.
10. 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
a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
[...] obchodné tajomstvo Oznamovateľa – počet zákazníkov nakupujúcich veľké objemy nových
automobilov.
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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

Rozhodnutie sa doručuje:
Bartošík Šváby s.r.o.
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava
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