Verzia verejná
PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2019/KOK/SKO/3/17

Bratislava, 12. júla 2019

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0015/OK/2019 začatom dňa 02. 07. 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
Falck SK a. s., Galvániho ul. 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 35 970 413, zastúpeného
právnym zástupcom PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o., Karlovo
náměstí 671/24, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 261 69 720, konajúca
prostredníctvom PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o., organizačná
zložka, Kapitulská 18/A, 811 01 Bratislava, IČO: 35 884 703,
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 spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Falck SK a. s.,
Galvániho ul. 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 35 970 413 nad podnikateľom
Falck Emergency a. s., Galvániho ul. 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 906 021 na
základe ZMLUVY O PREVODE AKCIÍ uzavretej dňa 22. 05. 2019 medzi
Falck SK a. s., Galvániho ul. 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 35 970 413 a KPR Health
Invest, a.s., Bohuslava Martinů 1038/20, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové,
Česká republika, IČ: 050 62 799.

Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 02. 07. 2019 listom zaevidovaným pod číslom 761/2019/OK3068/2019 od podnikateľa Falck SK a. s., Galvániho ul. 7/D, 821 04 Bratislava,
IČO: 35 970 413 (ďalej len „Falck SK“ alebo „Oznamovateľ“), zastúpeného
právnym zástupcom PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o., Karlovo
náměstí 671/24, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 261 69 720, konajúca
prostredníctvom svojej organizačnej zložky PETERKA & PARTNERS, advokátska
kancelária s.r.o., organizačná zložka, Kapitulská 18/A, 811 01 Bratislava,
IČO: 35 884 703 (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“).
2. Ako sa uvádza v Oznámení, koncentrácia spočíva v získaní priamej výlučnej
kontroly podnikateľom Falck SK nad podnikateľom Falck Emergency a. s.,
Galvániho ul. 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 906 021 (ďalej len
„Falck Emergency“) a tým aj nad ním priamo alebo nepriamo kontrolovanými
podnikateľmi, a to: Falck Záchranná a.s., Bačíkova 7, 040 01 Košice,
IČO: 35 900 130 (ďalej len „Falck Záchranná“); Falck Healthcare a.s., Galvániho
ul. 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 571 747 (ďalej len „Falck Healthcare“); Falck
Fire Services a. s., Galvániho ul. 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36 840 343 (ďalej len
„Falck Fire Services“) a Falck Security Services s.r.o., Bačíkova 7, 040 01 Košice,
IČO: 50 066 919 (ďalej len „Falck Security“), (spolu nadobúdaní podnikatelia ďalej
len „Skupina Falck Emergency“), a to na základe ZMLUVY O PREVODE AKCIÍ
uzavretej dňa 22. 05. 2019 medzi Falck SK a. s., Galvániho ul. 7/D, 821 04
Bratislava, IČO: 35 970 413 a KPR Health Invest, a.s., Bohuslava Martinů 1038/20,
Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, IČO: 050 62 799
(ďalej len „Zmluva“).
3. Uvedeným podaním bolo dňa 02. 07. 2019 začaté správne konanie vo veci
predmetnej koncentrácie vedené pod číslom 0015/OK/2019 a v súlade so znením
§ 11 ods. 1 zákona začala dňa 03. 07. 2019 plynúť lehota na vydanie rozhodnutia.
4. Vychádzajúc z informácií uvádzaných v Oznámení, podnikateľ Falck SK pred
predmetnou koncentráciou kontroloval podnikateľa Falck Emergency, a to
spoločne s podnikateľom KPR Health Invest, a.s., Bohuslava Martinů 1038/20,
Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, IČO: 050 62 799
(ďalej len „KPR Health Invest“)1.
Predmetnou koncentráciou teda na základe Zmluvy dochádza k zmene spoločnej
kontroly podnikateľa Falck SK a podnikateľa KPR Health Invest nad Skupinou Falck
Emergency na priamu výlučnú kontrolu podnikateľa Falck SK nad Skupinou Falck
Emergency.
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Z Oznámenia vyplýva, že pokiaľ ide o výkon priamej spoločnej kontroly nad spoločnosťou Falck SK, tá bola
založená koncentráciou oznamovanou úradu (rozhodnutie úradu zo dňa 15. novembra 2016 č. 2016/FK/3/1/052),
pričom z hľadiska skutočností, ktoré zakladali spoločnú kontrolu akcionárov, sa v čase posúdenia tejto koncentrácie
nič nezmenilo.
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5. Úrad zistil, že v predmetnom prípade sa jedná o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm.
b) zákona, ktorá podlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1 písm. b) bodu 2 zákona;
účastníkmi posudzovanej koncentrácie sú podnikatelia Falck SK (na strane
nadobúdateľa kontroly) a Falck Emergency (na strane nadobúdaného podnikateľa)
a účastníkom predmetného správneho konania je podnikateľ Falck SK.
6. V Oznámení sa uvádza, že jediným akcionárom podnikateľa Falck SK je
spoločnosť Falck Danmark A/S, Sydhavnsgade 18, Kodaň SV 2450, Dánske
kráľovstvo, ktorej jediným akcionárom je Falck A/S, Sydhavnsgade 18, Kodaň SV
2450, Dánske kráľovstvo (ďalej len „FALCK“). Spoločnosť Falck kontroluje viaceré
spoločnosti2 (ďalej len „Skupina FALCK“).
Spoločnosť FALCK je [...........................................................................................
..................................................................................................................................
...........................................................................................]3.
7. Podľa Oznamovateľa Nadácia Lundbeckfonden samotná nevykonáva
podnikateľskú činnosť a je zameraná na rozdeľovanie grantov a investovanie do
výskumu v oblasti zdravotníctva prostredníctvom svojich dcérskych spoločností.
Na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) v oblasti zdravotníctva pôsobí
výhradne prostredníctvom podnikateľov Falck SK, ALK Slovakia s.r.o., Tomášikova
64, 831 04 Bratislava, IČO: 47 893 761 (ďalej len „ALK Slovakia“), ktorý je aktívny
v oblasti predaja liekov na imunoliečbu alergií a LUNDBECK Slovensko s.r.o.,
Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 35 760 427 (ďalej len „LUNDBECK
Slovensko“), ktorý je aktívny v oblasti predaja liekov na liečbu Alzheimerovej
choroby, Parkinsonovej choroby, afektívnych porúch a psychóz.
8. Skupina FALCK je diverzifikovaným koncernom, ktorý celosvetovo poskytuje
asistenčné, záchranárske, zdravotnícke a tréningové služby.
V Oznámení sa zároveň uvádza, že s výnimkou spoločnosti Falck SK (a ňou
spoločne kontrolovaného podnikateľa Falck Emergency), žiadna zo spoločností
Skupiny FALCK nepôsobí na území SR a žiadna zo spoločností Skupiny FALCK
nepôsobí na trhu, ktorý by bol z produktového hľadiska v dodávkovom či
odbytovom (vertikálnom) vzťahu k trhom, na ktorých pôsobí Skupina Falck
Emergency.
9. Falck Emergency vykonáva podnikateľské činnosti výhradne prostredníctvom ním
kontrolovaných podnikateľov, pričom:
Falck Záchranná
- je poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby v 107 sídlach stanice
záchrannej zdravotnej služby,
- na základe povolenia vydaného Trnavským samosprávnym krajom je
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení
ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia,
- prevádzkuje dopravnú zdravotnú službu, ako službu súvisiacu so
zdravotnou starostlivosťou,
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Úradu bol poskytnutý zoznam spoločností patriacich do Skupiny Falck so zoznamom vyrábaných
tovarov/poskytovaných služieb a území ich dodávok.
3 [...] obchodné tajomstvo podnikateľa Falck SK; informácia o výkone kontroly nad podnikateľom Falck SK

3

Falck Healthcare
- poskytuje zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení ambulantnej
zdravotnej starostlivosti – polikliniky a všeobecné a špecializované
ambulancie,
- vykonáva pracovnú zdravotnú službu,
- poskytuje lekárenskú starostlivosť v jednej verejnej lekárni,
- vykonáva mimoškolskú vzdelávaciu činnosť a realizuje kurzy prvej pomoci
pre laickú a odbornú verejnosť, vrátane zložiek integrovaného záchranného
systému,
Falck Fire Services
- poskytuje služby požiarnej ochrany pre priemyselné podniky,
- poskytuje služby v oblasti tréningov a školení protipožiarnej ochrany,
- na základe povolenia Bratislavského samosprávneho kraja povolenie na
prevádzkovanie všeobecnej ambulancie,
- poskytuje služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a prevádzkuje závodné hasičské útvary,
Falck Security Services
- nevykonáva podnikateľskú činnosť (je držiteľom licencie na prevádzkovanie
strážnej služby a licencie na prevádzkovanie odbornej prípravy
a poradenstva podľa zákona o súkromnej bezpečnosti).
10. V rámci posúdenia vplyvu predmetnej koncentrácie na podmienky hospodárskej
súťaže na relevantnom trhu úrad zistil, že v predmetnom prípade sa jedná o typ
koncentrácie, ktorá z hľadiska jej formy a charakteru je zvyčajne posúdená so
zjednodušeným odôvodnením, nakoľko ide o nadobudnutie výlučnej kontroly
podnikateľa (Falck SK), ktorý pred koncentráciou nadobúdaný subjekt
(Falck Emergency a ním kontrolovaných podnikateľov) kontroloval spoločne
s treťou stranou (KPR Health Invest4). Vo všeobecnosti v takýchto prípadoch nie je
dôvod na to, aby úrad detailne zisťoval trhové informácie, nakoľko v takomto
prípade sa existujúci stav podmienok hospodárskej súťaže na relevantnom trhu
koncentráciou podstatne nemení, t. j. nemôže dôjsť v jej dôsledku k zníženiu
účinnej hospodárskej súťaže na relevantnom trhu, keďže nadobúdateľ výlučnej
kontroly už mal vplyv v nadobúdanom podnikateľovi prostredníctvom spoločnej
kontroly. Uvedené platí s výnimkou špecifických situácií5.
11. Z hľadiska horizontálnych účinkov predmetnej koncentrácie na podmienky
hospodárskej súťaže na relevantnom trhu skupina nadobúdateľa výlučnej kontroly
4

V Oznámení sa uvádza, že spoločnosť KPR Health Invest ani žiadna z jej dcérskych alebo s ňou prepojených
spoločností, neboli na žiadnom produktovom trhu priamymi konkurentmi podnikateľa Falck Emergency a ním
kontrolovaných podnikateľov a ani podnikateľa Falck SK (resp. podnikateľov zo Skupiny Falck).
5 Body 20. d) a 20. e) Usmernenia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky o podrobnostiach pri
zjednodušenom oznámení koncentrácie (ďalej len „Usmernenie); podporne taktiež body 16. a 17. materiálu
Európskej komisie Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa
nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2013/C 366/04). Podľa bodu 20. d) Usmernenia obavy z narušenia hospodárskej
súťaže môžu nastať v prípade zmeny zo spoločnej na výlučnú kontrolu, ak sa v dôsledku odstránenia vplyvu
rôznych záujmov podnikateľov pôvodne spoločne kontrolujúcich spoločný podnik môže posilniť strategická trhová
pozícia podnikateľa nadobúdajúceho výlučnú kontrolu. Takáto koncentrácia môže viesť k súťažným obavám
napríklad ak je spoločný podnik priamym konkurentom podnikateľa nadobúdajúceho výlučnú kontrolu (alebo s ním
prepojeného podnikateľa) a nadobúdateľ aj spoločný podnik budú mať podstatnú kombinovanú trhovú pozíciu a ak
koncentrácia odstráni stupeň nezávislosti, ktorú mal spoločný podnik pred koncentráciou. Podľa bodu 20. e)
Usmernenia ku koncentráciám, ktoré nie sú vhodné na uplatnenie zjednodušeného oznámenia koncentrácie
a v ktorých ho úrad nebude akceptovať, patria aj prípady, kedy úrad alebo Európska Komisia nerozhodoval
v prípade predchádzajúcej akvizície spoločnej kontroly spoločného podniku, ktorý je účastníkom koncentrácie.
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(Falck SK) na území SR v oblastiach podnikateľskej činnosti skupiny
nadobúdaného podnikateľa pôsobí iba prostredníctvom nadobúdaného
podnikateľa (Falck Emergency a ním kontrolovaní podnikatelia), a teda
predmetnou koncentráciou nedochádza k zmene súťažných podmienok na
relevantných trhoch, na ktorých pôsobí nadobúdaná Skupina Falck Emergency.
Z hľadiska ne-horizontálnych účinkov koncentrácie vo vzťahu: dodávky liekov
(Falck SK prostredníctvom ALK Slovakia a LUNDBECK Slovensko) na jednej
strane a poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti na strane druhej
(poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti a poskytovanie služieb verejnej
lekárne podnikateľom Falck Emergency prostredníctvom Falck Healthcare,
Falck Záchranná a Falck Fire Services), vzhľadom na rozsah aktivít podnikateľa
Falck Emergency v oblasti poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti, úrad
neidentifikoval negatívne súťažné efekty predmetnej koncentrácie.
12. Vychádzajúc z informácií predložených v Oznámení úrad v predmetnom správnom
konaní 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:
PETERKA & PARTNERS
advokátska kancelária s.r.o.
organizačná zložka
Kapitulská 18/A
811 01 Bratislava
IČO: 35 884 703
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