PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Číslo: 2020/KOH/SKO/3/22

Bratislava, 30. júla 2020

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní
číslo SK 0013/OK/2020 začatom dňa 22.07.2020 na základe oznámenia zámeru
koncentrácie podľa § 10 ods. 10 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., so sídlom Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika,
IČO: 616 72 190 prostredníctvom advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS s.r.o.,
advokátska kancelária, so sídlom 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, že súhlasí
s koncentráciou 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, ktorá má na základe jej zámeru spočívať v získaní nepriamej
výlučnej kontroly podnikateľa UNIPETROL, a.s., so sídlom Milevská 2095/5, Krč,
140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 616 72 190 nad časťou podnikateľa Fontee
s.r.o., so sídlom Pri železničnej stanici, 930 02 Orechová Potôň, IČO: 31 422 772,
konkrétne nad aktívami slúžiacimi na prevádzku jednej čerpacej stanice v lokalite
Dunajská Streda, a to na základe Zmluvy o nájme nehnuteľností a hnuteľných vecí
medzi spoločnosťou Fontee s.r.o. ako prenajímateľom a spoločnosťou UNIPETROL
SLOVENSKO s.r.o. ako nájomcom, ktorej uzatvorenie zaručuje Zmluva o uzatvorení
budúcej zmluvy o nájme nehnuteľností a hnuteľných vecí zo dňa 24.06.2020

uzatvorená medzi spoločnosťou Fontee, s.r.o. ako budúcim prenajímateľom
a spoločnosťou UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o. ako budúcim nájomcom.
Odôvodnenie:
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len
„úrad“) bolo dňa 22.07.2020 podnikateľom UNIPETROL, a.s., so sídlom Milevská
2095/5, Krč, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 616 72 190 (ďalej len
„Unipetrol“ alebo „Oznamovateľ“) prostredníctvom splnomocnenej advokátskej
kancelárie HAVEL & PARTNERS s.r.o., so sídlom Žižkova 7803/9, 811 02
Bratislava, IČO: 36 856 584, doručené oznámenie zámeru koncentrácie (ďalej len
„Oznámenie“) podľa § 10 ods. 10 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 SK
0013/OK/2020 vo veci predmetného zámeru koncentrácie a v súlade so znením
§ 11 ods. 1 zákona začala dňom 23.07.2020 plynúť lehota 25 pracovných dní na
vydanie rozhodnutia.
2. Podľa Oznámenia zámer koncentrácie spočíva v nadobudnutí nepriamej výlučnej
kontroly podnikateľa Unipetrol nad časťou podnikateľa Fontee s.r.o., so sídlom Pri
železničnej stanici, 930 02 Orechová Potôň, IČO: 31 422 772 (ďalej len „Fontee“),
ktorú predstavujú aktíva slúžiace na prevádzku jednej čerpacej stanice v lokalite
Dunajská Streda (ďalej len „Čerpacia stanica“), na základe zmluvnej
dokumentácie, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
3. Účastníkom správneho konania je Oznamovateľ a účastníkmi koncentrácie sú
Oznamovateľ ako nadobúdateľ kontroly a podnikateľ Fontee, nad ktorého časťou
sa nadobúda kontrola.
4. Z Oznámenia vyplýva, že Čerpacia stanica nebola nikdy prevádzkovaná
a negenerovala žiaden obrat, avšak ide o nadobudnutie aktív, na základe ktorých
možno dosahovať obrat. Získanie kontroly nad predmetnou časťou podnikateľa
Fontee, teda predstavuje koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. b) v spojení s § 9
ods. 3 zákona.
5. Napriek skutočnosti, že predmetná koncentrácia by samostatne z hľadiska obratu
nepodliehala kontrole úradu, predmetný zámer koncentrácie úrad posudzuje ako
podliehajúci kontrole úradu podľa § 10 ods. 1 zákona, nakoľko v tomto prípade sa
uplatní ustanovenie § 10 ods. 5 zákona. V zmysle tohto ustanovenia dve
koncentrácie (alebo viac koncentrácií), ktoré sa uskutočnia do dvoch rokov medzi
tými istými podnikateľmi (alebo podnikateľmi z rovnakých ekonomických skupín)
a spoločne podliehajú kontrole podľa § 10 ods. 1 zákona, sa považujú za jednu
koncentráciu, ktorú je úrad oprávnený posudzovať. Úrad rozhodnutím
č. 2019/KOH/SKO/3/29 zo dňa 05.09.2019 schválil koncentráciu, ktorou
podnikateľ Unipetrol nadobudol kontrolu nad časťou podnikateľa Fontee,
konkrétne nad aktívami slúžiacimi na prevádzku 7 čerpacích staníc (ďalej len „Prvá
koncentrácia“). Prvá koncentrácia podliehala kontrole úradu. Na základe vyššie
uvedených skutočností dospel úrad k záveru, že v predmetnom prípade ide
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o koncentráciu, ktorá podlieha kontrole úradu podľa § 10 ods. 1 v spojení s § 10
ods. 5 zákona.
6. Z Oznámenia vyplýva, že podnikateľ Unipetrol je materskou spoločnosťou skupiny
UNIPETROL, ktorá je súčasťou nadnárodnej skupiny PKN ORLEN. Hlavným
predmetom činnosti skupiny je ťažba a spracovanie ropy a petrochemická výroba.
Skupina Oznamovateľa sa zameriava predovšetkým na tri strategické segmenty
činnosti: (i) spracovanie surovej ropy a veľkoobchod, (ii) petrochemická výroba
a predaj a (iii) maloobchodný predaj pohonných hmôt.
V oblasti maloobchodného predaja pohonných hmôt vstúpil Oznamovateľ v roku
2019 na trh v SR, kedy začal prevádzkovať prvú čerpaciu stanicu v meste Malacky.
Následne po schválení Prvej koncentrácie úradom, Oznamovateľ začal
prevádzkovať 7 čerpacích staníc (Holice, Senec, Šurany, Tesárske Mlyňany,
Strečno, Šelpice a Lužianky – Nitra) a zároveň v roku 2020 uviedol do prevádzky
ďalšie 2 čerpacie stanice v Ružomberku a Bytči. Oznamovateľ je teda
prevádzkovateľom 10 čerpacích staníc na území Slovenskej republiky, na ktorých
sú zákazníkom predávané pohonné hmoty, mazivá a ďalší doplnkový tovar.
7. Nadobúdanú časť podnikateľa Fontee tvoria aktíva slúžiace na prevádzku
Čerpacej stanice, ktoré pozostávajú z čerpacej stanice a súvisiacich objektov,
konkrétne ide o pozemky, stavby a hnuteľné veci tvoriace zariadenie Čerpacej
stanice a ďalšie hnuteľné veci potrebné na jej prevádzku. Nadobúdaná časť
podnikateľa Fontee sa tak týka oblasti predaja pohonných hmôt, mazív
a ostatného tovaru.
8. 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 pohonných hmôt
a ostatného tovaru.
9. Vychádzajúc z počtu čerpacích staníc, ktoré Oznamovateľ kontroluje, zo
skutočnosti, že predmetom akvizície je jedna čerpacia stanica (ktorá doposiaľ
nebola prevádzkovaná) a rozmiestnenia predmetných čerpacích staníc v rámci
Slovenskej republiky, ako aj z existencie významných konkurentov v tejto oblasti,
predmetný zámer koncentrácie nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska jej
horizontálneho posúdenia na celoslovenskej úrovni, ani z hľadiska lokálneho
pôsobenia účastníkov koncentrácie.
10. Z Oznámenia vyplýva, že medzi skupinou Oznamovateľa (veľkoobchodný predaj
pohonných hmôt) a podnikateľom Fontee (maloobchodný predaj pohonných hmôt)
existuje aj vertikálny vzťah. S ohľadom na rozsah činností a trhovú prítomnosť
Oznamovateľa v rámci veľkoobchodných dodávok pohonných hmôt na území
Slovenskej republiky a predovšetkým nadobúdanej časti podnikateľa Fontee
v rámci maloobchodných dodávok pohonných hmôt, toto vertikálne prepojenie
nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom alebo
obmedzenia prístupu k zákazníkom.
11. Vychádzajúc zo zistených skutočností
zjednodušeným odôvodnením.
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12. Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií v predmetnom správnom
konaní dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 12 ods.
1 zákona, nakoľko značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä
v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia a rozhodol tak,
ako je uvedené vo výroku 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“),
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 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
v z. JUDr. Erika Lovásová
riaditeľka odboru koncentrácií

Rozhodnutie sa doručí:
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Žižkova 7803/9
811 02 Bratislava
IČO: 36 856 584
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