PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2020/PRO/UPO/2/13

Bratislava 12.05.2020

Protimonopolný úrad
Slovenskej
republiky,
odbor zneužívania
dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, ako orgán príslušný podľa 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 správnom konaní č. 0006/OZDPaVD/2020
rozhodol
podľa § 37 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 v spojení s
ustanovením § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov tak, že vydáva predbežné opatrenie, ktorým
podnikateľovi CHEMES, a.s. Humenné so sídlom Chemlonská 1, 066 33
Humenné, IČO: 31 695 426, zapísanému v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, odd.: Sa, vložka č.: 10544/P ukladá povinnosť
-

dodávať podnikateľovi Nexis Fibers a.s., Chemlonská 1, 06612 Humenné, IČO
36 729 680 elektrickú energiu, teplo, chlad, tlakový vzduch, dusík,
dekarbonizovanú vodu, deminaralizovanú vodu, pitnú vodu, zmäkčenú vodu
a nevrátený kondenzát za podmienok stanovených v Uznesení Okresného
súdu Humenné č.: ECLI:SK:OSHE:2020:8319206143.5 alebo

-

bezodplatne umožniť podnikateľovi Nexis Fibers a.s., Chemlonská 1, 06612
Humenné, IČO 36 729 680 odoberať elektrickú energiu, teplo, chlad, tlakový
vzduch, dusík, dekarbonizovanú vodu, deminaralizovanú vodu, pitnú vodu,
zmäkčenú vodu alebo nevrátený kondenzát od iného dodávateľa alebo iných
dodávateľov ako CHEMES, a.s. Humenné so sídlom Chemlonská 1, 066 33
Humenné, IČO: 31 695 426, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, odd.: Sa, vložka č.: 10544/P a poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú
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k zmene dodávateľa a do odberu elektrickej energie, tepla, chladu, tlakového
vzduchu, dusíku, dekarbonizovanej vody, deminaralizovanej vody, pitnej vody,
zmäkčenej vody alebo nevráteného kondenzátu od iného dodávateľa alebo
iných dodávateľov dodávať podnikateľovi Nexis Fibers a.s., Chemlonská 1,
06612 Humenné, IČO 36 729 680 elektrickú energiu, teplo, chlad, tlakový
vzduch, dusík, dekarbonizovanú vodu, deminaralizovanú vodu, pitnú vodu,
zmäkčenú vodu a nevrátený kondenzát za podmienok stanovených
v Uznesení
Okresného
súdu
Humenné
č.:
ECLI:SK:OSHE:2020:8319206143.5 a v prípade potreby umožniť využívanie
svojich distribučných zariadení a sietí za primeranú odplatu alebo
-

bezodplatne umožniť podnikateľovi Nexis Fibers a.s., Chemlonská 1, 06612
Humenné vyrábať si samostatne elektrickú energiu, teplo, chlad, tlakový
vzduch, dusík, dekarbonizovanú vodu, deminaralizovanú vodu, pitnú vodu,
zmäkčenú vodu alebo nevrátený kondenzát a poskytnúť všetku súčinnosť
potrebnú na začatie vlastnej výroby elektrickej energie, tepla, chladu,
tlakového vzduchu, dusíku, dekarbonizovanej vody, deminaralizovanej vody,
pitnej vody, zmäkčenej vody alebo nevráteného kondenzátu a do začatia
vlastnej výroby dodávať podnikateľovi Nexis Fibers a.s., Chemlonská 1, 06612
Humenné, IČO 36 729 680 elektrickú energiu, teplo, chlad, tlakový vzduch,
dusík, dekarbonizovanú vodu, deminaralizovanú vodu, pitnú vodu, zmäkčenú
vodu a nevrátený kondenzát za podmienok stanovených v Uznesení
Okresného súdu Humenné č.:
ECLI:SK:OSHE:2020:8319206143.5
a v prípade potreby umožniť využívanie svojich distribučných zariadení a sietí
za primeranú odplatu

-

plniť povinnosti podľa výroku tohto rozhodnutia, pokiaľ podnikateľ Nexis
Fibers a.s., Chemlonská 1, 06612 Humenné, IČO 36 729 680 bude plniť
svoje povinnosti v zmysle výroku 2 Uznesenia Okresného súdu Humenné
č.: ECLI:SK:OSHE:2020:8319206143.5.

Odôvodnenie:
1. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného
postavenia a vertikálnych dohôd (ďalej len „úrad“) začal dňa 21.08.2019 podľa
§ 22 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 (ďalej len „zákon“)
prešetrovanie v oblasti výroby a distribúcie energií a médií spoločnosťou Chemes,
a.s. Humenné so sídlom Chemlonská 1, 066 33 Humenné (ďalej len „Chemes“) na
území priemyselného parku Chemes. Prešetrovanie bolo začaté na základe
podnetu podaného spoločnosťou Nexis Fibers a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066
33 Humenné (ďalej len „Nexis Fibers“).
2. Dňa 09.04.2020 (v posledný pracovný deň pred veľkonočnými sviatkami) právny
zástupca spoločnosti Nexis Fibers poskytol úradu list Chemesu zo dňa 06.04.2020
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nazvaný Oznámenie o nasledujúcich krokoch spoločnosti Chemes v súvislosti
s dodávkou energií a médií, v ktorom spoločnosť Chemes popisuje dôvody
a postup prerušenia dodávok energií a médií pre spoločnosť Nexis Fibers ku dňu
17.04.2020. V tejto súvislosti právny zástupca spoločnosti Nexis Fibers požiadal
úrad aj o vydanie predbežného opatrenia podnikateľovi Chemes, aby sa zdržal
porušení, obmedzení alebo ukončenia dodávok energií a médií pre Nexis Fibers.
3. Úrad následne 14.04.2020 (v prvý pracovný deň po veľkonočných sviatkoch)
oslovil listom spoločnosť Chemes a žiadal ju uviesť, či spoločnosť Chemes plánuje
pristúpiť k prerušeniu dodávok energií a médií ku dňu 17.04.2020, tak ako je to
popísane vo vyššie uvedenom liste alebo či sa tento plán spoločnosti Chemes
zmenil. Úrad zároveň spoločnosť Chemes požiadal, že ak došlo k zmene, tak aby
uviedla, akým spôsobom (napr. spoločnosť Chemes úplne upustila od úmyslu
prerušenia dodávok, došlo k zmene termínu prerušenia dodávok, atď.). Úrad
žiadal zaslať odpoveď na svoj list obratom. Dňa 17.04.2020 bola úradu doručená
odpoveď od právneho zástupcu spoločnosti Chemes, ktorý uviedol, že vzhľadom
na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia sa ochorenia COVID-19 sú možnosti
komunikácie značne obmedzené a advokátskej kancelárii sa pri maximálnej snahe
nepodarilo získať stanovisko od spoločnosti Chemes k otázke úradu. Právny
zástupca tiež uviedol, že odpoveď budú vedieť zaslať 20.04.2020, kedy bude
zasadať predstavenstvo spoločnosti Chemes.
4. Medzitým, dňa 15.04.2020 právny zástupca Nexis Fibers informoval úrad, že dňa
14.04.2020 Okresný súd v Humennom pod číslom 7Cb/54/2019 vydal neodkladné
opatrenie, ktorým bola podnikateľovi Chemes uložená povinnosť zabezpečiť pre
Nexis Fibers v roku 2020 nerušenú a priebežnú dodávku jednotlivých energií a
médií v množstvách uvedených v rozhodnutí, zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré
by smerovali k prerušeniu, obmedzeniu alebo zastaveniu dodávok a vykonávať s
odbornou starostlivosťou opatrenia za účelom predchádzania možného výpadku,
poruchy, poškodenia alebo iného obmedzenia zariadení, sietí alebo rozvodov na
dodávku energií a médií a podnikateľovi Nexis Fibers bola uložená povinnosť
uhrádzať za dodávku energií a médií týždenné zálohové predplatby v stanovenej
výške. Právny zástupca Nexis Fibers zároveň vo svojom liste uviedol, že Chemes
pri preberaní neodkladného opatrenia robí obštrukcie a tiež zároveň uviedol, že
s ohľadom na nariadenie neodkladného opatrenia zo strany súdu sa tak nariadenie
predbežného opatrenia aj zo strany úradu aktuálne nejaví ako nevyhnutné.
5. Dňa 17.04.2020 popoludní Chemes prerušil dodávku tlakového vzduchu a
demineralizovanej vody a obmedzil dodávku dusíka pre Nexis Fibers. Toto podľa
Nexis Fibers znamená obmedzenie funkčnosti zariadení a vznik okamžitých škôd
vo výške 60-70 tis. eur.
6. Neodkladné opatrenie súdu bolo spoločnosti Chemes doručené dňa 20.04.2020,
týmto dňom tiež nadobudlo vykonateľnosť. Napriek doručenému predbežnému
opatreniu Chemes dodávky energií pre Nexis Fibers neobnovil.
7. Dňa 20.04.2020, t.j. takmer týždeň od žiadosti úradu o zaslanie odpovede
obratom, bola úradu doručená odpoveď od právneho zástupcu spoločnosti
Chemes, v ktorej uviedol, že Chemes pristúpil k obmedzeniu dodávok energií
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a médií, nakoľko za súčasných podmienok nie je schopný pokračovať
v dodávkach energií a médií v plnom režime.
8. Dňa 21.04.2020 úrad začal podľa § 25 ods. 1 zákona v spojení s § 18 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny
poriadok) správne konanie číslo 0006/OZDPaVD/2020 (ďalej len „správne
konanie“) voči spoločnosti Chemes vo veci možného zneužívania dominantného
postavenia podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona a čl. 102 písm. a) Zmluvy o fungovaní
Európskej únie1.
9. Dňa 27.04.2020 právny zástupca Nexis Fibers zaslal úradu list, v ktorom uviedol,
že napriek neodkladnému opatreniu vydanému súdom a úhradám platieb za
energie spoločnosťou Nexis Fibers podľa neodkladného opatrenia Chemes stále
nedodáva chlad, tlakový vzduch, dusík a demineralizovanú vodu. V tomto liste
právny zástupca Nexis Fibers opätovne požiadal úrad, aby podľa § 43 Správneho
poriadku nariadil podnikateľovi Chemes predbežné opatrenie spočívajúce v
povinnosti obnoviť dodávky tých energií a médií, ktorých dodávky podnikateľovi
Nexis Fibers prerušil, ako aj zdržať sa iného prerušenia, obmedzenia alebo
ukončenia dodávok ktorejkoľvek energie alebo médií podnikateľovi Nexis Fibers.
10. Dňa 30.04.2020 boli dodávky energií a médií pre spoločnosť Nexis Fibers
obnovené.
11. Zakrátko po obnovení dodávok energií, dňa 07.05.2020 právny zástupca Nexis
Fibers úradu oznámil, že Chemes zaslal spoločnosti Nexis Fibers písomné
oznámenie, že v noci zo soboty 09.05.2020 na nedeľu 10.05.2020 opätovne
obmedzí dodávky energií, a to aj napriek úhradám zálohových platieb za energie
a médiá zo strany spoločnosti Nexis Fibers. Právny zástupca opätovne požiadal
úrad o vydanie predbežného opatrenia.
12. Dňa 10.05.2020 došlo k prerušenie dodávok energií a médií pre spoločnosť Nexis
Fibers, čo potvrdila aj spoločnosť Chemes v liste doručenom úradu dňa
11.05.2020.
13. Na základe doteraz vykonaného prešetrovania a správneho konania úrad v tejto
veci zistil nasledovné skutočnosti.
14. Nexis Fibers vyrába priemyselné vlákna, ktoré sa používajú najmä
v automobilovom priemysle (na výrobu airbagov, pneumatík). Táto výroba je
vysoko energeticky náročná a závislá na dodávke elektriny, tepla a iných médií,
najmä chladu, dusíka a stlačeného vzduchu. Spoločnosť Nexis Fibers sídli v areáli
priemyselného parku Chemes v Humennom.
15. Chemes je prevádzkovateľom priemyselného parku Chemes v Humennom,
spoločnostiam tu prenajíma pozemky, prípadne aj budovy. Chemes je okrem
správy priemyselného parku zároveň výrobcom energií a médií, tieto energie
dodáva predovšetkým spoločnostiam sídliacim v priemyselnom parku Chemes.
Chemes pre Nexis Fibers dodáva nasledovné energie a médiá - teplo, elektrickú
1

Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012.
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energiu, chlad, stlačený vzduch, dusík, demineralizovanú vodu, zmäkčenú vodu,
dekarbonizovanu voda, pitnú vodu, odvádzanie odpadových vôd, nevrátený
kondenzát.
16. Ak už firma sídli v priemyselnom parku, je pre ňu veľmi ťažko sídlo zmeniť. Pre
Nexis Fibers vzhľadom na objem a veľkosť výrobnej technológie a fyzickú
zabudovanosť jej podstatnej časti priamo v budovách v priemyselnom parku, nie
je možné sa fakticky ani ekonomicky presunúť na iné miesto. Investície na
premiestnenie by boli v miliónoch až desiatkach miliónov eur, časovo by to trvalo
1-2 roky a celý proces premiestnenia výroby by bol veľmi komplikovaný aj po
technickej stránke, nakoľko hlavná technológia sa rozprestiera cez jednotlivé
poschodia budovy vysokej 25 metrov a je navzájom prepojená stovkami kilometrov
rôznych rozvodov. Premiestnenie výroby by bolo tak časovo aj finančne náročné
a znamenalo by v podstate stratu odbytových trhov. Vzhľadom na uvedené, má
Chemes voči spoločnosti Nexis Fibers vysokú vyjednávaciu silu.
17. Úrad v správnom konaní na základe v prešetrovaní získaných informácií a
podkladov zisťuje, či Chemes využíva svoju vyjednávaciu silu na to, že zaväzuje
spoločnosť Nexis Fibers odoberať od neho všetky energie a médiá, ktoré vyrába
a zároveň jej neumožňuje, aby si vybrané energie a médiá vyrábala sama alebo
odoberala od tretích strán (iných dodávateľov energií a médií), hoci tieto alternatívy
by boli pre spoločnosť Nexis Fibers cenovo oveľa výhodnejšie.
18. Ceny niektorých energií vyžadované Chemesom sa podľa predbežných zistení
úradu javia výrazne vyššie ako ceny konkurenčných dodávateľov alebo ceny, za
ktoré by si energie vedel vyrobiť Nexis Fibers samostatne. Neodkladné opatrenia
súdu, ktoré boli v tejto veci doteraz vydané, stanovili výšku zálohových predplatieb
na nižšej úrovni ako spoločnosťou Chemes požadovanými cenami. Keďže
spoločnosť Nexis Fibers nemôže zmeniť dodávateľa energií alebo si začať energie
vyrábať samostatne, platenie cien vyžadovaných Chemesom by znamenalo
výrazné zvýšenie cien jej produktov a problémy s konkurencieschopnosťou na
trhu, na ktorom pôsobí.
19. Plnenie zmluvných záväzkov, v dôsledku ktorých je Chemes výhradným
dodávateľom energií ako aj platenie neustále sa zvyšujúcich cien energií si
Chemes doteraz vynucoval rôznymi spôsobmi ako napr. hrozbami prerušenia
dodávok energií až reálnym zastavením dodávok energií. K prerušeniu dodávok
energií už v minulosti došlo - v auguste 2017 Chemes prerušil dodávky elektriny
do jednej z hál využívaných Nexis Fibers na výrobu v nepretržitej prevádzke bez
predchádzajúceho upozornenia. K ďalšiemu prerušeniu resp. obmedzeniu
dodávok niektorých energií (chlad, dusík, stlačený vzduch a dekarbonizovaná
voda) došlo dňa 17.04.2020, pričom prerušenie dodávok energií trvalo do
30.04.2020. Naposledy Chemes prerušil dodávku energií pre Nexis Fibers dňa
10.05.2020.
20. Rozpory medzi spoločnosťami Chemes a Nexis Fibers ohľadne dodávok enegií
boli riešené súdmi prostredníctvom neodkladných opatrení. Na roky 2017, 2018,
2019 aj 2020 vydal súd neodkladné opatrenia, v ktorých uložil spoločnosti Chemes
povinnosť zabezpečiť pre Nexis Fibers nerušenú a priebežnú dodávku energií
(stanovil aj konkrétne množstvá energií) a stanovil aj výšku zálohových predplatieb
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za tieto energie. Zároveň súd v neodkladných opatreniach uložil spoločnosti
Chemes povinnosť zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by smerovali
k prerušeniu, obmedzeniu alebo zastaveniu dodávok energií a vykonávať
s odbornou starostlivosťou opatrenia za účelom predchádzania možného
výpadku, poruchy, poškodenia alebo iného obmedzenia zariadení, sietí alebo
rozvodov na dodávku energií. Neodkladné opatrenie Okresného súdu
v Humennom pod číslom 7Cb/54/2019 pre rok 2020 bolo spoločnosti Chemes
doručené dňa 20.04.2020. Prerušenie dodávok energií a médií trvalo do dňa
30.04.2020.
21. Ako vyplýva z vyššie uvedeného, úrad získal informácie a podklady vyvolávajúce
dôvodné podozrenie, že podnikateľ Chemes mohol porušiť zákon, a to tým, že od
roku 2017 uplatňuje voči svojim odberateľom energií a médií obchodné
podmienky, v dôsledku ktorých títo odberatelia musia odoberať od podnikateľa
Chemes všetky energie a médiá, ktoré vyrába a zároveň im je znemožnené, aby
si niektoré energie a médiá vyrábali sami alebo odoberali od tretích strán. Z tohto
dôvodu úrad v danej veci otvoril správne konanie.
22. Účelom správneho konania v tejto veci je zistiť skutkový stav a v prípade, ak úrad
počas správneho konania dospeje k záveru, že došlo k porušeniu pravidiel
hospodárskej súťaže zabezpečiť, aby v rámci dodávok energií a médií
v priemyselnom parku Chemes bola umožnená nerušená hospodárska súťaž,
ktorej výsledkom by boli primerané obchodné podmienky medzi dodávateľom
prípadne dodávateľmi a odberateľmi energií a médií (bez ohľadu na to, či by bol
dodávateľom podnikateľ Chemes alebo akýkoľvek iný podnikateľ alebo by išlo
o vlastnú výrobu samotných odberateľov). Cieľom správneho konania je teda
okrem ochrany hospodárskej súťaže v konečnom dôsledku potenciálna ochrana
odberateľov pred obchodnými podmienkami, ktorých primeranosť bude
posudzovaná v predmetnom správnom konaní. Cieľom tohto predbežného
opatrenia je zabrániť, aby nedošlo k nezvratným zmenám na trhu, teda aby
spoločnosť Nexis Fibers nebola prípadne vylúčená z trhu v dôsledku postupu
spoločnosti Chemes skôr, ako bude primeranosť obchodných podmienok
posúdená v premetom správnom konaní. Cieľom tohto predbežného opatrenia je
ochrana existujúceho stavu. V prípade neuloženia predbežného opatrenia úradom
môže dôjsť k stavu, kedy spoločnosť Nexis Fibers nebude schopná obnoviť svoju
výrobu a v dôsledku prerušenia dodávok energií bude musieť ukončiť
podnikateľskú činnosť.
23. Úrad pri vydávaní tohto rozhodnutia zobral do úvahy najmä aktuálny vývoj situácie
súvisiacej s prerušením dodávok energií a médií pre spoločnosť Nexis Fibers.
Úrad rovnako zobral do úvahy skutočnosť, že spoločnosť Nexis Fibers nemôže
sama vyrábať energie a média a ani ich odoberať od tretích strán, pričom
spoločnosť Chemes opakovane hrozila spoločnosti Nexis Fibers prerušením
dodávok energií a na určité obdobia spoločnosti Nexis Fibers niektoré energie aj
prestala dodávať.
24. Úrad ďalej zobral do úvahy, že prerušenie dodávok energií a médií môže mať za
následok vznik ekonomických škôd veľkého rozsahu, ktoré by mohli narastať
každým dňom, počas ktorého sú dodávky energií a médií prerušené čo by mohlo
viesť až k zániku spoločnosti Nexis Fibers.
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25. V záujme jednoznačnosti podmienok, za akých má byť poskytovanie energií
a médií uskutočňované, úrad považoval za vhodné stanoviť povinnosť dodávať
podnikateľovi Nexis Fibers elektrickú energiu, teplo, chlad, tlakový vzduch, dusík,
dekarbonizovanú vodu, deminaralizovanú vodu, pitnú vodu, zmäkčenú vodu a
nevrátený kondenzát za podmienok stanovených v Uznesení Okresného súdu
Humenné č.: Sp. Zn.: 7Cb/54/2019, t.j. aby nedošlo k rozporu resp. protichodnosti
tohto predbežného opatrenia a neodkladného opatrenia. Nakoľko dodávka energií
a médií je v dlhšom časovom horizonte realizovateľná aj inak ako prostredníctvom
spoločnosti Chemes, úrad považoval za potrebné poskytnúť spoločnosti Chemes
aj možnosť alternatívneho spôsobu naplnenia tohto predbežného opatrenia, a to
umožnením spoločnosti Nexis Fibers odoberať niektoré energie od iných
dodávateľov alebo si ich vyrábať samostatne. Prípadná realizácia alternatívnych
dodávok alebo vlastnej výroby je proces, ktorý si vyžaduje určitý čas, počas
ktorého je nevyhnutné, aby boli energie a médiá dodávané spoločnosťou Chemes.
V opačnom prípade existuje vysoká pravdepodobnosť, že by mohlo dôjsť
ukončeniu činnosti spoločnosti Nexis Fibers, ako najväčšieho odberateľa energií
a médií v priemyselnom parku Chemes, čím by fakticky zanikol najvýznamnejší
adresát ochrany v prípade rozhodnutia úradu v ktorom by bolo konštatované
porušenie zákona. Zároveň, aby úrad vylúčil prípadné škody, ktoré by mohla
utrpieť spoločnosť Chemes v dôsledku prípadného neplatenia za služby
spoločnosťou Nexis Fibers, úrad stanovil, že povinnosti dané spoločnosti Chemes
je spoločnosť Chemes povinná plniť len ak je splnená podmienka uvedená v bode
2 výroku tohto rozhodnutia.
26. Na základe vyššie uvedeného, úrad k záveru, že je potrebné vydať predbežné
opatrenie v danej veci a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
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“) proti
tomuto rozhodnutiu môže byť podaný rozklad Protimonopolnému úradu Slovenskej
republiky, odboru zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd,
Drieňová 24, 826 03 Bratislava, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. O rozklade
podľa § 18 ods. 1 zákona rozhoduje Rada Protimonopolného úradu Slovenskej
republiky. Podľa § 43 ods. 3 správneho poriadku nemá rozklad proti rozhodnutiu
o predbežnom opatrení odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom
podľa § 177 a nasl. v spojení s § 194 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho
súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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(elektronický podpis)
Ing. Boris Gregor
podpredseda
Protimonopolného úradu SR
Rozhodnutie sa doručuje:
Chemes, a.s. Humenné
Chemlonská 1
066 33 Humenné

