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PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
 

 
 

ROZHODNUTIE 
 

 
                  
Číslo: 2022/KOV/SKO/3/35 Bratislava, 13. júla 2022 

 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v správnom konaní 
SK/0027/OK/2022 začatom dňa 01.07.2022 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 innogy Energo, s.r.o., so sídlom 
Limuzská 3135/12, Strašice, 108 00 Praha 10, Česká republika prostredníctvom 
advokátskej kancelárie Kinstellar, s.r.o., Hviezdoslavovo  nám. 13, 811 02 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 o zmene 
a doplnení niektorých zákonov spočívajúcou v získaní nepriamej výlučnej kontroly 
podnikateľa innogy Energo, s.r.o., so sídlom Limuzská 3135/12, Strašice, 108 00 
Praha 10, Česká republika nad podnikateľmi TTS Martin, s.r.o., IČO: 36 394 327, TTS 
Steel, s.r.o., IČO: 50 576 615 a TTS Servis, s.r.o., IČO: 50 807 064, všetky so sídlom 
92, 038 42 Rakovo, Slovenská republika, a to na základe Zmluvy o prevode 
obchodných podielov uzatvorenej dňa 16.06.2022 medzi Ing. Vladimírom Korcom ako 
predávajúcim a Energo TTS s.r.o. ako kupujúcim, v spojení s Dohodou medzi 
spoločníkmi Energo TTS s.r.o. uzatvorenou dňa 16.06.2022 medzi podnikateľmi 
Korec, s.r.o. ako minoritným spoločníkom, innogy Energo, s.r.o. ako väčšinovým 
spoločníkom a Ing. Ondrejom Korcom. 
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Odôvodnenie: 
 
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len 

„úrad“) bolo dňa 01.07.2022 podaním zaevidovaným pod č. PMU/723/2022/OK-
3443/2022 od podnikateľa innogy Energo, s.r.o., so sídlom Limuzská 3135/12, 
Strašice, 108 00 Praha 10, Česká republika (ďalej len „innogy Energo“ alebo 
„Oznamovateľ“), prostredníctvom advokátskej kancelárie Kinstellar, s.r.o., 
Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava doručené oznámenie koncentrácie 
(ďalej len „Oznámenie“) podľa § 9 ods. 1 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/0027/OK/2022 vo veci 
predmetnej koncentrácie a v súlade s § 35 ods. 1 zákona začala dňom 04.07.2022 
plynúť lehota na vydanie rozhodnutia. 
 

2. Podľa Oznámenia koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly 
podnikateľa innogy Energo (prostredníctvom spoločnosti Energo TTS s.r.o., so 
sídlom Rakovo 92, 038 42 Rakovo, Slovenská republika, IČO: 54 585 554, ďalej 
len „Energo TTS“) nad podnikateľmi TTS Martin, s.r.o., so sídlom 92, 038 42 
Rakovo, Slovenská republika, IČO: 36 394 327 (ďalej len „TTS Martin“), TTS Steel, 
s.r.o., so sídlom 92, 038 42 Rakovo, Slovenská republika, IČO: 50 576 615 (ďalej 
len „TTS Steel“) a TTS Servis, s.r.o., so sídlom 92, 038 42 Rakovo, Slovenská 
republika, IČO: 50 807 064 (ďalej len „TTS Servis“) (ďalej spoločne ako „Cieľové 
spoločnosti“), a to na základe Zmluvy o prevode obchodných podielov uzatvorenej 
dňa 16.06.2022 medzi Ing. Vladimírom Korcom ako predávajúcim a Energo TTS 
s.r.o. ako kupujúcim (ďalej len „Zmluva“) v spojení s Dohodou medzi spoločníkmi 
spoločnosti Energo TTS s.r.o. uzatvorenou dňa 16.06.2022 medzi podnikateľmi 
Korec, s.r.o. ako minoritným spoločníkom, innogy Energo, s.r.o. ako väčšinovým 
spoločníkom a Ing. Ondrejom Korcom (ďalej len „Dohoda“). 

 
3. Spoločnosť Energo TTS bola založená podnikateľom innogy Energo, ktorý vlastní 

obchodný podiel vo výške 80% a podnikateľom Korec, s.r.o., ktorý vlastní 
obchodný podiel vo výške 20%, a to výlučne na účely nadobudnutia obchodných 
podielov v Cieľových spoločnostiach.  

 
Na základe Zmluvy sa Energo TTS stane jediným spoločníkom v Cieľových 
spoločnostiach. Zároveň z Dohody a zo Spoločenskej zmluvy Energo TTS vyplýva 
získanie nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa innogy Energo nad Cieľovými 
spoločnosťami. 
 

4.  Účastníkom predmetného správneho konania je podnikateľ innogy Energo 
a účastníkmi koncentrácie sú podnikateľ innogy Energo ako nadobúdateľ kontroly 
a Cieľové spoločnosti ako nadobúdané spoločnosti. 
 

5. Podnikateľ innogy Energo patrí do skupiny MVM Group, ktorej materskou 
spoločnosťou je MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, pričom 
ide o maďarskú štátom vlastnenú vertikálne integrovanú energetickú skupinu. 
Jediným spoločníkom Oznamovateľa je podnikateľ innogy Česká republika a.s. 

 
Skupina MVM sa zaoberá výrobou elektriny a tepla, prenosom a distribúciou 
elektriny, veľkoobchodnou a maloobchodnou dodávkou plynu a elektriny, 
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skladovaním plynu, prevádzkovaním systémov centrálneho zásobovania teplom 
a telekomunikačnými službami.  
 
Hlavným predmetom činnosti Oznamovateľa je (i) dodávka elektriny a plynu na 
území Českej republiky, (ii) výroba elektriny a tepla v kogeneračných jednotkách, 
pričom teplo dodáva zákazníkom na území Českej republiky a (iii) dodávka 
nabíjacích staníc pre elektrické autá. 
 
Na území Slovenskej republiky pôsobí skupina MVM prostredníctvom spoločnosti 
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o., ktorá je činná len v oblasti dodávok elektriny 
a plynu. 
 

6. Cieľové spoločnosti, t. j. TTS Martin, TTS Steel a TTS Servis sú kontrolované Ing. 
Vladimírom Korcom, bytom [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ].1  

 
Medzi hlavné činnosti TTS Martin patrí (i) výroba elektrických zdrojových 
agregátov (ďalej len „EZA“) a kogeneračných jednotiek (ďalej len „KGJ“) a (ii) 
servis a zmluvná údržba, pričom ako súčasť dodávky EZA a KGJ vykonáva 
projektovú, inžiniersku a stavebnú prípravu, ako aj dodávku rozvádzačov.  
 
Spoločnosť TTS Steel sa špecializuje na kovovýrobu, a to vo forme zákazkovej 
výroby kovových dielov, súčiastok a zostáv z ocele a nerezu. Spoločnosť TTS 
Servis v súčasnosti nevykonáva žiadnu činnosť. 

 
7. S ohľadom na činnosti, v rámci ktorých sú aktívni účastníci koncentrácie, 

nedochádza k žiadnemu horizontálnemu prekrytiu aktivít, avšak koncentráciou 
dochádza medzi nimi k potenciálnemu dodávateľsko-odberateľskému vzťahu, 
konkrétne pre oblasť výroby elektriny a tepla (skupina MVM) je oblasť výroby 
a dodávky EZA a KGJ (TTS Martin) dodávateľským trhom. 
 

8. Kogenerácia je moderná technológia výroby tepla a elektrickej energie. Je 
založená na princípe združenej výroby tepla a elektrickej energie v jednom 
zariadení – KGJ. Tieto sa rozlišujú podľa inštalovaného výkonu, ako aj podľa 
použitého paliva. TTS Martin vyrába najmä KGJ s elektrickým výkonom  od 12 kW 
do 2780 kW a z hľadiska paliva vyrába KGJ na plyn, bioplyn a kvapalné palivá. 
KGJ vyrábané spoločnosťou TTS Martin sa uplatňujú podľa Oznámenia tam, kde 
je potrebná elektrická energia pre vlastnú spotrebu, paralelnú prevádzku so sieťou 
alebo ako záložný zdroj elektrickej energie pri výpadku siete a súčasne je potrebná 
teplá voda na vykurovanie (napr. nemocnice,  plavárne, administratívne budovy, 
bytové domy a iné).  
 

9. EZA (nazývané aj dieselagregáty, motorgenerátory, elektrocentrály alebo záložné 
generátory) sú zariadenia, ktoré slúžia predovšetkým ako záložný zdroj elektrickej 
energie. TTS Martin vyrába podľa Oznámenia malé EZA s výkonom do 15 kVA  
a s výkonom do 3333 kVa, a teda tieto podľa Oznamovateľa nie sú vhodným 
zdrojom pre výrobu elektriny na účel jej dodávky tretím osobám. 
 

                                            
1 [...] – osobné údaje 
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10. Oznamovateľ uviedol, že jednotliví výrobcovia KGJ/EZA majú zvyčajne svoje 
vlastné ustálené portfólio KGJ/EZA z hľadiska ich výkonu. Každý výrobca je však 
v zásade schopný dodávať KGJ/EZA aj iných výkonov. V prípade, ak pre dodávku 
KGJ/EZA iných výkonov, ktoré nepatria do primárneho portfólia výrobcu, sú 
potrebné špecifické know-how a skúsenosti, takéto vstupy sa zabezpečujú 
prostredníctvom dodávok tretími osobami.  

 
Príkladom vyššie uvedeného je podľa Oznámenia projekt Martinská teplárenská, 
na ktorom sa spoločnosť TTS Martin, napriek tomu, že sa sústreďuje na KGJ 
s nižším výkonom, ktoré sa nepoužívajú ako zdroj pre výrobu elektriny, podieľala 
ako dodávateľ. Podľa Oznámenia, riadenie KGJ navrhla spoločnosť TTS Martin, 
pričom komponenty a rôzne systémy realizovala spoločne s inými 
subdodávateľmi, ktorí pôsobia ako na území Slovenskej republiky, tak aj v iných 
európskych štátoch. 

 
11. Na území SR podnikateľ MVM nerealizuje výrobu elektriny a tepla, avšak deje sa 

tak v okolitých krajinách, teda pri priestorovom vymedzení trhov širších ako 
národných (napr. pre výrobu elektriny) a tiež dodávateľských trhoch  dodávok 
EZA/KGJ širších ako národných, bolo identifikované potenciálne vertikálne 
prepojenie. 

 
13. Úrad zobral do úvahy v Oznámení predložené údaje o predaji (v objemových 

a finančných jednotkách) KGJ a EZA spoločnosťou TTS Martin, pričom 
z predmetného vyplýva, že jeho podiel je v oblasti výroby a dodávok KGJ, ako aj 
v oblasti výroby a dodávok EZA na území EHP zanedbateľný.   

 
Oznamovateľ tiež uviedol konkurentov spoločnosti TTS Martin, ktorí vyrábajú 
a dodávajú KGJ a EZA rôznych výkonov, a to aj vrátane tých  výkonov, ktoré sú 
v portfóliu TTS Martin. Na území Slovenskej republiky sú to napr. spoločnosti 
Engul, TEDOM a Zeppelin. Rovnako Oznamovateľ uviedol aj konkurenčné 
spoločnosti pôsobiace na území iných európskych štátov.  
 

14. S ohľadom na skutočnosť, že spoločnosť TTS Martin má primárne odlišné portfólio 
KGJ/EZA z hľadiska výkonu, aký využíva skupina MVM pri výrobe elektriny 
a tepla, ako aj na zanedbateľný podiel spoločnosti TTS Martin v oblasti výroby a 
dodávok EZA/KGJ a na dostatočný počet konkurenčných spoločností, dospel úrad 
k záveru, že koncentrácia nevyvoláva obavy z obmedzenia prístupu k vstupom (k 
dodávkam EZA/KGJ), ani k zákazníkom (výrobcom elektriny a tepla).  

 
15. 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. 
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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: 
 
Kinstellar, s.r.o. 
Roman Oleksík, konateľ a advokát 
Hviezdoslavovo nám. 13 
811 02 Bratislava 
 
 


