
 
 

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
 

 
 

ROZHODNUTIE 
 

 
                  
Číslo: 2022/KOH/SKO/3/32 Bratislava, 29. júna 2022 

 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v správnom konaní 
SK/0025/OK/2022 začatom dňa 21.06.2022 na základe oznámenia koncentrácie 
podľa § 9 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov podnikateľom Transdev Slovakia s.r.o., so sídlom 
Štúrova  72, 949 01 Nitra, IČO: 53 464 303 prostredníctvom Mgr. Tomáša Čermáka, 
advokáta, Šancová 58, 812 86 Bratislava  
 
 

rozhodol 
 
 
na základe § 11 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tak že súhlasí s koncentráciou podľa § 7 
ods. 1 písm. b) zákona č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a zmene 
a doplnení niektorých zákonov spočívajúcou v získaní priamej výlučnej kontroly 
podnikateľa Transdev Slovakia s.r.o., so sídlom Štúrova 72, 949 01 Nitra, IČO: 
53 464 303 nad podnikateľom SAD Prievidza a.s., so sídlom Ciglianska  cesta 1, 971 
36 Prievidza, IČO: 36 324 043, a to na základe Rámcovej zmluvy o transakcii 
uzatvorenej dňa 24.05.2022 medzi ADVANCE INVESTMENTS a.s. ako predávajúcim, 
Transdev Slovakia s.r.o. ako kupujúcim a Transdev Česká republika s.r.o. ako 
ručiteľom. 
 
 
Odôvodnenie: 
 
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len 

„úrad“) bolo dňa 21.06.2022 podaním zaevidovaným pod č. PMU/694/2022/OK-
3238/2022 od podnikateľa Transdev Slovakia s.r.o., so sídlom Štúrova 72, 949 01 
Nitra, IČO: 53 464 303 (ďalej len „Transdev Slovakia“ alebo „Oznamovateľ“), 
prostredníctvom Mgr. Tomáša Čermáka, advokáta, Šancová 58, 812 86 Bratislava 
doručené oznámenie koncentrácie (ďalej len „Oznámenie“) podľa § 9 ods. 1 
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zákona č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Týmto podaním bolo začaté správne 
konanie SK/0025/OK/2022 vo veci predmetnej koncentrácie a v súlade s § 35 ods. 
1 zákona začala dňom 22.06.2022 plynúť lehota na vydanie rozhodnutia. 
 

2. Podľa Oznámenia koncentrácia spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly 
podnikateľa Transdev Slovakia nad podnikateľom SAD Prievidza a.s., so sídlom 
Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza, IČO: 36 324 043 (ďalej len „SAD Prievidza“), 
a to na základe zmluvy, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. 

 
3. Účastníkom predmetného správneho konania je podnikateľ Transdev Slovakia 

a účastníkmi koncentrácie sú podnikateľ Transdev Slovakia ako nadobúdateľ 
kontroly a podnikateľ SAD Prievidza ako nadobúdaná spoločnosť. 

 
4. Podnikateľ Transdev Slovakia patrí do skupiny TRANSDEV GROUP, ktorá pôsobí 

najmä v oblasti autobusovej dopravy v rôznych krajinách, napr. vo Francúzsku, 
Nemecku, Veľkej Británii, Írsku, Španielsku, Portugalsku, Českej republike, pričom 
na území Slovenskej republiky je táto skupina činná len prostredníctvom 
Oznamovateľa. 

 
Transdev Slovakia pôsobí v oblasti autobusovej dopravy na Slovensku 
prostredníctvom dcérskej spoločnosti TD Transport s.r.o., so sídlom Štefánikova 
trieda 74/50, 949 01 Nitra, IČO: 53 303 067, ktorá prevádzkuje pravidelnú mestskú 
hromadnú dopravu (ďalej len „MHD“) na území mesta Nitra od januára 2022. Od 
01.09.2022 bude prevádzkovať pravidelnú MHD pre mesto Trenčín. 
 

5. Nadobúdaný podnikateľ SAD Prievidza pôsobí v oblasti autobusovej dopravy, a to 
na území Trenčianskeho kraja, kde poskytuje služby prímestskej autobusovej 
dopravy (ďalej len „PAD“) v okresoch Prievidza, Partizánske, Bánovce nad 
Bebravou a MHD v mestách Prievidza, Bojnice, Partizánske, Handlová a Bánovce 
nad Bebravou. Okrem toho poskytuje zájazdovú prepravu pre cestovné agentúry 
na Slovensku. 
 

6. Z vyššie uvedeného vyplýva, že aktivity účastníkov koncentrácie sa tovarovo 
prekrývajú v oblasti autobusovej dopravy.  

 
7. Oznamovateľ uviedol, že aktivity účastníkov koncentrácie sa v oblasti autobusovej 

dopravy z priestorového hľadiska neprekrývajú, avšak dochádza medzi nimi 
k prekryvu na trhu verejných súťaží na prevádzkovanie autobusovej dopravy, 
keďže prevádzkujú autobusovú dopravu vo verejnom záujme na základe zmlúv so 
zákazníkmi (regióny, mestá). Ďalej Oznamovateľ uviedol, že objednávatelia 
vyhlasujú verejné súťaže na poskytovanie autobusovej dopravy v oblasti svojej 
pôsobnosti a zmluva sa uzatvára s víťazom verejnej súťaže v súlade 
s podmienkami verejnej súťaže.  

 
8. Úrad sa s vyššie uvedeným stotožnil, predmetné vychádza z predošlej 

rozhodovacej praxe úradu, ako aj z rozhodovacej praxe Európskej komisie.1    

                                            
1 Rozhodnutie úradu č. 2015/FH/3/1/027 zo dňa 16.07.2015 a rozhodnutie EK č. M.6818 – DEUTCHE 
BAHN/VEOLIA TRANSPORT CENTRAL EUROPE zo dňa 30.04.2013. 
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9. V Oznámení bol predložený zoznam verejných súťaží, ktorých sa podnikateľ 
Transdev Slovakia zúčastnil v rokoch 2020 a 2021 v rámci Slovenskej republiky, 
ako aj informácia o účasti na súťažiach za podnikateľa SAD Prievidza. 
Z poskytnutých informácií vyplýva, že na trhu verejných súťaží na prevádzkovanie 
autobusovej dopravy  (PAD a MHD) prebieha efektívna súťaž, vzhľadom na to, že 
sa predmetných súťaží pravidelne zúčastňujú viacerí relevantní uchádzači 
a v rámci týchto verejných súťaží dochádza k výberu rôznych súťažiteľov. 

 
Ako najvýznamnejších konkurentov na trhu verejných súťaží na prevádzkovanie 
autobusovej dopravy  (PAD a MHD) uviedol Oznamovateľ podnikateľov ARRIVA, 
SAD Trenčín, SAD Lučenec a Autobusy Karlovy Vary.  Predložené informácie tiež 
zodpovedajú informáciám z predošlej rozhodovacej praxe úradu. 
 

10.  Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že 
posudzovaná koncentrácia je v súlade s § 11 ods. 1 zákona, keďže 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 § 27 ods. 1 zákona č.187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (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 §14 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 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí: 
 
JUDr. Karin Konečná 
advokát 
Vyšehradská 1 
851 06 Bratislava 
 


