PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2019/KOH/ZKN/3/14

Bratislava, 10. júna 2019

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0029/OK/2018 začatom dňa 15.11.2018 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 Tatra Billing,
a. s., so sídlom budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré
Mesto, IČO: 35 810 572, PMK Invest, s. r. o., so sídlom Galvaniho 17/B, 821 04
Bratislava, IČO: 36 801 267 a COPY GENERAL INTERNATIONAL, LLC., so sídlom
10500 Little Patuxent Parkway, Suite 650, Columbia, Maryland 21044, Spojené štáty
americké, prostredníctvom ich právneho zástupcu SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., so
sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 36 862 711
rozhodol
na základe § 32 ods. 2 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 tak, že
správne konanie číslo 0029/OK/2018 vo veci koncentrácie 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 spočívajúcej v získaní
- nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Tatra Billing, a. s., so sídlom budova
ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 810 572 a
PMK Invest, s. r. o., so sídlom Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 36 801 267
nad podnikateľom Cromwell a. s., so sídlom Lamačská 22, 841 03 Bratislava,
IČO: 31 353 746 a v získaní
- spoločnej kontroly podnikateľov Tatra Billing, a. s., so sídlom budova ORBIS, Rajská
7, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 810 572, PMK Invest, s. r. o.,
so sídlom Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 36 801 267 a COPY GENERAL
INTERNATIONAL, LLC., so sídlom 10500 Little Patuxent Parkway, Suite 650,
Columbia, Maryland 21044, Spojené štáty americké nad podnikateľom COPY

GENERAL ONSITE SERVICES s. r. o., so sídlom Senovážné nám. 871/26, 110 00
Praha, Česká republika, IČO: 26 689 511,
a to na základe Zmluvy o kúpe cenných papierov „akcií v spoločnosti Cromwell a.s.“,
uzatvorenej dňa 16.8.2018 medzi spoločnosťou EVOCK LIMITED, so sídlom
Akropoleos 59-61, 1st floor, Flat/Office102, Nicosia P.C2012, Cyperská republika na
strane predávajúceho a spoločnosťou Biall, s.r.o., so sídlom budova ORBIS, Rajská 7,
811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 833 751 na strane kupujúceho
a Rámcovej akvizičnej zmluvy, uzatvorenej dňa 16.8.2018 medzi spoločnosťou
FERTOLINO HOLDINGS LTD, so sídlom 1082 Nicosia, Kyriakou Matsi, 16 EAGLE
HOUSE, 8 th floor, Agioi Omologites, Cyperská republika na strane predávajúceho a
spoločnosťou Biall, s.r.o., so sídlom budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 833 751 na strane kupujúceho, z a s t a v u j e,
z dôvodu, že účastníci konania vzali svoj návrh na začatie konania späť.
Odôvodnenie
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bola dňa 15. 11. 2018 listom zaevidovaným úradom pod č. 1111/2018/OK –
5435/2018 podnikateľmi Tatra Billing, a. s., so sídlom budova ORBIS, Rajská 7, 811
08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 810 572 (ďalej len „TBL“), PMK
Invest, s. r. o., so sídlom Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 36 801 267 (ďalej
len „PMK“) a COPY GENERAL INTERNATIONAL, LLC., so sídlom 10500 Little
Patuxent Parkway, Suite 650, Columbia, Maryland 21044, Spojené štáty americké
(ďalej len „CGI“) (TBL, PMK a CGI ďalej spolu aj ako „Oznamovatelia“) 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“)
oznámená koncentrácia špecifikovaná vo výroku tohto rozhodnutia, ktorá podliehala
kontrole úradu. Tým bolo začaté správne konanie vo veci predmetnej koncentrácie
č. 0029/OK/2018 a v súlade so znením § 11 ods. 1 zákona začala dňom 16.11. 2018
plynúť lehota na vydanie rozhodnutia.
2. Účastníkmi predmetnej koncentrácie sú podnikatelia nadobúdajúci kontrolu – TBL,
PMK a CGI a podnikatelia, nad ktorými je kontrola nadobúdaná - Cromwell a. s.,
so sídlom Lamačská 22, 841 03 Bratislava, IČO: 31 353 746 a COPY GENERAL
ONSITE SERVICES s. r. o., so sídlom Senovážné nám. 871/26, 110 00 Praha,
Česká republika, IČO: 26 689 511. Ako nadobúdatelia kontroly sú podnikatelia
TBL, PMK a CGI účastníkmi predmetného správneho konania.
3. Úrad listom č. 222/2019/OK-38/2019 zo dňa 3.1.2019, v lehote podľa § 11 ods. 1
zákona, upovedomil Oznamovateľov, že predmetná koncentrácia vyžaduje hlbšiu
analýzu z dôvodu identifikácie súťažných obáv a v súlade s § 11 ods. 2 zákona vydá
rozhodnutie o koncentrácii do 90 pracovných dní odo dňa doručenia predmetného
listu.
4. Z vlastnej iniciatívy Oznamovateľov bolo dňa 1.2.2019 úradu doručené podanie
zaevidované pod č. 222/2019/OK – 578/2019 nazvané Doplnenie oznámenia
o koncentrácii podpornou argumentáciou.
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5. Listami zo dňa 11.4.20191 (ďalej len „Výzva na podmienky“), doručenými
Oznamovateľom v ten istý deň, úrad Oznamovateľov podľa § 12 ods. 4 zákona
informoval, že koncentrácia vyvoláva obavy, že nie je v súlade s § 12 ods. 1
zákona, pričom svoje zistenia odôvodnil, a vyzval Oznamovateľov na predloženie
návrhu podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou. Doručením predmetnej
výzvy začala v súlade so znením § 12 ods. 5 zákona plynúť lehota 30 pracovných
dní na predloženie návrhu podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou, počas
plynutia ktorej lehota na vydanie rozhodnutia neplynie. Predmetná lehota márne
uplynula dňom 29.5.2019 a dňom 30.5.2019 pokračovala v plynutí lehota na
vydanie rozhodnutia.
6. Dňa 30.5.2019 bolo úradu listom č. 222/2019/OK - 2440/2019 doručené spoločné
podanie Oznamovateľov nazvané ako Odpoveď na výzvu na predloženie návrhu
podmienky a povinnosti súvisiacej s podmienkou (ďalej len „Odpoveď na výzvu na
podmienky“).
7. Oznamovatelia v Odpovedi na výzvu na podmienky namietali niektoré závery úradu
uvedené vo Výzve na podmienky. Návrh podmienky a povinnosti nepredložili.
8. V Odpovedi na výzvu na podmienky zároveň Oznamovatelia, a teda všetci
účastníci konania, v celom rozsahu vzali späť návrh na začatie konania –
oznámenie koncentrácie v znení všetkých jeho doplnení. Oznamovatelia v ňom
zároveň deklarovali, že upúšťajú od predmetnej koncentrácie v rozsahu
a v podobe, v akej bolo podané oznámenie koncentrácie zo dňa 15.11.2018
v znení jeho doplnení.
9. Podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona úrad zastaví konanie rozhodnutím, ak účastník
konania vzal svoj návrh na začatie konania späť. Podľa § 32 ods. 4 zákona sa
rozhodnutie o zastavení konania v takomto prípade iba vyznačí v spise.
10. Listom č. 222/2019/OK – 2515/2019 zo dňa 3.6.2019 úrad Oznamovateľov
informoval o záveroch, ku ktorým dospel a to, že toto konanie podľa § 32 ods. 2
písm. b) zákona zastaví, z dôvodu, že účastníci konania vzali svoj návrh na začatie
konania späť. Zároveň úrad účastníkom konania umožnil vyjadriť sa k podkladu
rozhodnutia, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Oznamovatelia sa v ustanovenej lehote k predmetnému nevyjadrili a nepredložili
žiadne návrhy.
11. Keďže konanie o koncentrácii je konaním výlučne návrhovým, v prípade späťvzatia
návrhu na začatie konania je úrad na tomto základe bez ďalšieho povinný konanie
o koncentrácii zastaviť, bez rozhodnutia vo veci samej a bez toho, aby preskúmaval
v danom správnom konaní akékoľvek ďalšie skutočnosti. Rozhodnutie o zastavení
konania v tejto veci nevylučuje aplikáciu príslušných zákonných zákazov
a povinností.

podnikateľa TBL listom č. 222/2019/OK – 1690/2019, podnikateľa PMK listom č. 222/2019/OK –
1691/2019 a podnikateľa CGI listom č. 222/2019/OK - 1692/2019
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12. Na základe vyššie uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie
Podľa ustanovenia § 34 ods. 3 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
proti tomuto rozhodnutiu nie je rozklad prípustný.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015
Z. z. Správneho súdneho poriadku.

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