PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2019/KOH/SKO/3/29

Bratislava 5. septembra 2019

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo 0022/OK/2019 začatom dňa 21.08.2019 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
UNIPETROL, a.s., Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika,
zastúpeným splnomocneným právnym zástupcom advokátskou kanceláriou HAVEL &
PARTNERS s.r.o., Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, IČO: 36 856 584
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) v spojení s § 9 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 v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa
UNIPETROL, a.s., Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika nad časťou
podnikateľa Fontee s.r.o., so sídlom Pri železničnej stanici, 930 02 Orechová Potôň,
IČO: 31 422 772, a to nad aktívami, slúžiacimi na prevádzku siedmich čerpacích
staníc, na základe Zmlúv o nájme nehnuteľností a hnuteľných vecí uzatvorených dňa
03.06.2019 medzi spoločnosťou Fontee s.r.o., so sídlom Pri železničnej stanici, 930
02 Orechová Potôň, IČO: 31 422 772 ako prenajímateľom a UNIPETROL
SLOVENSKO s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, IČO: 35 777 087 ako nájomcom,
v ktorých sa špecifikuje rozsah prevádzaných aktív.

Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 21.08.2019 podaním zaevidovaným pod číslom 862/2019/OK3760/2019 od podnikateľa UNIPETROL, a.s., Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha
4, Česká republika (ďalej len „UNIPETROL alebo Oznamovateľ“), zastúpeného
splnomocneným právnym zástupcom advokátskou kanceláriou HAVEL &
PARTNERS s.r.o., Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, IČO: 36 856 584, 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
0022/OK/2019 a v súlade so znením § 11 ods. 1 zákona začala dňa 22.08.2019
plynúť lehota 25 pracovných dní na vydanie rozhodnutia.
2. Ako vyplýva z Oznámenia, koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej
kontroly Oznamovateľa nad časťou podnikateľa Fontee s.r.o., so sídlom Pri
železničnej stanici, 930 02 Orechová Potôň (ďalej len „Fontee“), ktorú predstavujú
aktíva slúžiace na prevádzku 7 čerpacích staníc (ďalej len „ČS“) na základe Zmlúv
o nájme nehnuteľností a hnuteľných vecí uzatvorených dňa 03.06.2019 medzi
spoločnosťou Fontee ako prenajímateľom a UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.,
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava ako nájomcom.
3. Účastníkom konania je Oznamovateľ a účastníkmi koncentrácie sú Oznamovateľ
ako nadobúdateľ kontroly a podnikateľ Fontee, nad ktorého časťou je nadobúdaná
kontrola.
4. Podľa predložených informácií, Oznamovateľ je materskou spoločnosťou skupiny
UNIPETROL, ktorá je súčasťou nadnárodnej skupiny PKN ORLEN. Hlavným
predmetom činnosti skupiny PKN ORLEN je ťažba a spracovanie ropy
resp. petrochemická výroba a predaj týchto výrobkov. V rámci Slovenskej
republiky, v oblasti maloobchodného predaja pohonných hmôt (automobilový
benzín, motorová nafta, skvapalnený ropný plyn – LPG; ďalej len „PHM“)
a doplnkového tovaru Oznamovateľ prevádzkuje len jedinú ČS v meste Malacky.
5. Podľa Oznámenia spoločnosť Fontee vlastní a prevádzkuje 7 ČS v lokalitách:
Holice, Senec, Šurany, Tesárske Mlyňany, Strečno, Šelpice a Lužianky.
Z predložených podkladov a informácií vyplynulo, že nadobúdaná časť podnikateľa
Fontee pozostáva z aktív, slúžiacich na prevádzku predmetných ČS. Nadobúdaná
časť podnikateľa tak pôsobí v oblasti maloobchodného predaja PHM, mazív
a ostatného tovaru (ďalej len „doplnkový sortiment“) na ČS.
6. Úrad z Oznámenia zistil, že medzi aktivitami Oznamovateľa a časťou aktív
podnikateľa Fontee, nad ktorými Oznamovateľ získava kontrolu, existuje
horizontálne prekrytie aktivít v oblasti maloobchodného predaja PHM
a doplnkového sortimentu na ČS, avšak vzhľadom na rozdielne lokality
umiestnenia ČS nedochádza ku geografickému prekryvu týchto aktivít.
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7. Vychádzajúc z počtu ČS, ktoré po koncentrácii bude Oznamovateľ kontrolovať
a ich rozmiestnenia v rámci SR, ako aj z existencie významných konkurentov v tejto
oblasti, predmetná koncentrácia nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska jej
horizontálneho posúdenia na celoslovenskej úrovni, ani z hľadiska lokálneho
pôsobenia účastníkov koncentrácie.
8. Z Oznámenia vyplýva, že medzi skupinou Oznamovateľa (veľkoobchodný predaj
PHM) a podnikateľom Fontee (maloobchodný predaj PHM) existuje aj vertikálny
vzťah. S ohľadom najmä na rozsah činností a trhovú prítomnosť Oznamovateľa
v rámci veľkoobchodných dodávok v SR a predovšetkým podnikateľa Fontee
v rámci maloobchodných dodávok týchto komodít, 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.
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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:
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Žižkova 7803/9
811 02 Bratislava
IČO: 36 856 584
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