
Verejná verzia  
 
 

 
PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

 

 
 

ROZHODNUTIE 
 
  
             

Číslo: 2021/KOK/SKO/3/20           Bratislava, 06. mája 2021 
 
 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií, v správnom konaní SK 
0013/OK/2021 začatom dňa 14.04.2021 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 podnikateľmi Draslovka 
Holding a.s., so sídlom Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika 
a AnQore B.V., so sídlom Heerlen, Mauritslaan 49, 6129 EL Urmond, Holandské 
kráľovstvo, doručenom prostredníctvom Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka, 
so sídlom Sky Park Offices, Bottova 2A, 811 09 Bratislava  
 
 

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. 5 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 spočívať vo vytvorení spoločného podniku, ktorý bude 
pozostávať zo 
 

- spoločného podniku AnQore JVCo B.V., so sídlom Mauritslaan 49, 6129 EL 
Urmond, Holandské kráľovstvo  (takzvaný Produkčný spoločný podnik), a 



- tzv. Distribučného spoločného podniku,  
 

a to podnikateľmi Draslovka Holding a.s., so sídlom Evropská 2758/11, Dejvice, 160 
00 Praha 6, Česká republika a AnQore B.V., so sídlom Heerlen, Mauritslaan 49, 6129 
EL Urmond, Holandské kráľovstvo, na základe Predbežnej zmluvnej dohody 
uzatvorenej dňa 03.07.2020 medzi [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]1 v spojení so Zmluvou o kúpe akcií 
a Akcionárskou zmluvou, ktoré majú byť uzatvorené v súvislosti s vytvorením 
Produkčného spoločného podniku a Akcionárskou zmluvou, ktorá má byť uzatvorená 
v súvislosti s vytvorením Distribučného spoločného podniku. 
 
 
Odôvodnenie: 

 
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len 

„úrad“) bolo dňa 14.04.2021 listami zaevidovanými pod č. PMU/564/2021/OK-
2077/2021 a č. PMU/564/2021/OK-2078/2021 od podnikateľov Draslovka Holding 
a.s., so sídlom Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika (ďalej 
len „Draslovka Holding“) a AnQore B.V., so sídlom Heerlen, Mauritslaan 49, 6129 
EL Urmond, Holandské kráľovstvo (ďalej len „AnQore“) (ďalej spolu ako 
„Oznamovatelia“), prostredníctvom spoločne splnomocneného právneho zástupcu 
Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka, so sídlom Sky Park Offices, Bottova 
2A, 811 09 Bratislava (ďalej len „právny zástupca“), 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/2021 vo veci predmetného zámeru koncentrácie a v súlade 
so znením § 11 ods. 1 zákona začala dňom 15.04.2021 plynúť lehota na vydanie 
rozhodnutia, o čom úrad informoval Oznamovateľov prostredníctvom právneho 
zástupcu listom zaevidovaným pod č. PMU/564/2021/OK-2209/2021 zo dňa 
21.04.2021. 
 
Účastníkmi predmetného správneho konania sú Oznamovatelia, ktorí sú zároveň 
účastníkmi predmetnej koncentrácie.  
 

2. Podľa Oznámenia spočíva zámer koncentrácie vo vytvorení spoločného podniku, 
ktorý bude pozostávať z podnikateľa AnQore JvCo B.V., so sídlom Mauritslaan 49, 
6129 EL Urmond, Holandské kráľovstvo (ďalej len „Produkčný spoločný podnik“) 
a z  Distribučného spoločného podniku Oznamovateľmi (ďalej len „Koncentrácia“), 
pričom Distribučný spoločný podnik ešte len bude založený. V Produkčnom 
spoločnom podniku bude mať podnikateľ AnQore 55% podiel a podnikateľ 
Draslovka Holding 45% podiel. Produkčný spoločný podnik a Lučební závody 
Draslovka, a.s. Kolín, so sídlom Havlíčkova 605, 280 02 Kolín, Česká republika 
(ďalej len „Draslovka Kolín“, ide o dcérsku spoločnosť podnikateľa Draslovka 
Holding), budú mať každý 50% podiel v Distribučnom spoločnom podniku. 
S ohľadom na to, bude mať Draslovka Holding nepriamy 72,5% podiel a AnQore 
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27,5% podiel v Distribučnom spoločnom podniku. Celý spoločný podnik 
Oznamovateľov  teda pozostáva z vytvorenia Produkčného spoločného podniku 
a Distribučného spoločného podniku (ďalej spolu ako „Spoločný podnik“).  

 
3. Predmetná Koncentrácia má vzniknúť na základe Predbežnej zmluvnej dohody, 

ktorá bola uzatvorená dňa 03.07.2020 medzi [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . ]2 v spojení so Zmluvou o kúpe akcií a Akcionárskou zmluvou, ktoré 
majú byť uzatvorené v súvislosti s vytvorením Produkčného spoločného podniku 
a Akcionárskou zmluvou, ktorá má byť uzatvorená v súvislosti s vytvorením 
Distribučného spoločného podniku. Z Oznámenia vyplýva, že v súvislosti 
s Koncentráciou majú byť uzatvorené aj ďalšie zmluvy týkajúce sa vytvorenia 
Spoločného podniku. 

 
4. Vychádzajúc z Oznámenia, najmä z predloženej zmluvnej dokumentácie vyplýva, 

že každý z Oznamovateľov bude mať zodpovedajúce práva veta v súvislosti so 
strategickým rozhodovaním, tak v Produkčnom spoločnom podniku, ako aj 
v Distribučnom spoločnom podniku. Strategickými rozhodnutiami, ktoré sa týkajú 
Produkčného spoločného podniku a aj Distribučného spoločného podniku sú najmä 
rozhodnutia ohľadne prijímania obchodného plánu, rozpočtu a investícií, 
stanovovanie stratégie podnikateľskej činnosti. S ohľadom na uvedené bude 
Oznamovateľmi vykonávaná spoločná kontrola ako nad Produkčným spoločným 
podnikom, tak aj nad Distribučným spoločným podnikom.  

 
5. Taktiež z Oznámenia vyplýva, že Spoločný podnik bude trvale vykonávať všetky 

funkcie samostatného ekonomického subjektu. Ako sa uvádza v Oznámení, 
Produkčný spoločný podnik aj Distribučný spoločný podnik budú nezávislé 
spoločnosti, organizačne a funkčne oddelené od svojich materských spoločností. 
Spoločný podnik bude plne zodpovedný za výrobu tuhého kyanidu sodného (ďalej 
len „NaCN“), ako aj za distribúciu a dodávky tuhého NaCN. 

 
6. Draslovka Holding je česká holdingová spoločnosť, spolu s jej dcérskymi 

spoločnosťami patrí do skupiny Draslovka Group, ktorá pôsobí pod značkou bpd 
partners. Draslovka Group je spoločne kontrolovaná troma lichtenštajnskými 
spoločnosťami a českou holdingovou spoločnosťou B3 Holding s.r.o.  

 
Draslovka Kolín, ktorá je dcérskou spoločnosťou podnikateľa Draslovka Holding, 
prevádzkuje výrobný závod v Kolíne v Českej republike, kde vyrába kyanovodík 
(ďalej len „HCN“) a deriváty na báze HCN, medzi ktoré patrí okrem iného kvapalný 
a tuhý NaCN, ktorý sa používa napríklad v ťažobnom, papierenskom 
a kozmetickom priemysle. Draslovka Kolín vyvinula patentovanú technológiu 
tuhnutia kvapalného NaCN (ďalej len „Technológia“), ktorý je hlavným produktom, 
ktorý vyrába z HCN. NaCN je najbežnejšie používanou chemikáliou pri ťažbe 
drahých kovov. Draslovka Kolín predáva a distribuuje kvapalný NaCN v oblasti 
blízkej svojmu závodu v Kolíne a tuhý NaCN predáva a distribuuje celosvetovo. 

 
7. Podnikateľ AnQore je kontrolovaný spoločnosťou CVC Capital Partners SICAV-FIS 

S.A., ktorá je súkromným kapitálovým fondom. Podnikateľ AnQore je výrobcom 
a distribútorom chemických výrobkov. Vo svojom výrobnom závode v chemickom 
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parku Chemelot v holandskom Geleene vyrába akrylonitril, síran amónny, HCN, 
acetonitril, diaminobután a kvapalný NaCN.  
 
Na území Slovenskej republiky nemá podnikateľ AnQore žiadnu dcérsku 
spoločnosť a ani tu nevykonáva žiadnu činnosť týkajúcu sa kvapalného NaCN 
a HCN.  

 
8. Ako už bolo uvedené vyššie Spoločný podnik má byť  zodpovedný jednak za výrobu 

tuhého NaCN a jednak za dodávky a distribúciu tuhého NaCN.  
 
Dôvodom založenia Spoločného podniku je skutočnosť, že podnikateľ AnQore 
vyrába HCN, ktorý je nevyhnutným vedľajším produktom hlavného výrobku, ktorý 
vyrába – akrylonitrilu. Podnikateľ AnQore tento vedľajší produkt premieňa na 
kvapalný NaCN vo svojom vlastnom výrobnom závode v Geleene a predáva ho 
zákazníkom v okruhu maximálne 700 km, a to vzhľadom na vysoké logistické 
náklady. Podnikateľ AnQore sa rozhodol vybudovať solidifikačný závod na 
prepracovanie kvapalného NaCN na tuhý NaCN, a to z dôvodu, že tuhý NaCN 
možno dodávať do celého sveta vzhľadom na jeho lepší skladovací potenciál 
a stabilnejšiu kvalitu výrobku.  
 
Nakoľko však podnikateľ AnQore nedisponuje takouto výrobnou technológiu, 
spoločnosť Draslovka Kolín mu udelila licenciu na Technológiu a taktiež mu 
poskytla odborné znalosti v oblasti výroby tuhého NaCN, ako aj následných 
dodávok tohto produktu koncovým zákazníkom, čoho výsledkom je vytvorenie 
Produkčného spoločného podniku a Distribučného spoločného podniku. 
 
Vychádzajúc z informácií uvedených v Oznámení, Spoločný podnik má záujem  
pôsobiť ako distribútor tuhého NaCN mimo územia Európskej únie a Európskeho 
hospodárskeho priestoru, najmä v Severnej a Južnej Amerike a subsaharskej 
Afrike.  

 
9. Z vyššie uvedeného vyplýva, že obaja Oznamovatelia vyrábajú HCN a tekutý 

NaCN, podnikateľ Draslovka Holding prostredníctvom Draslovka Kolín v závode 
v Českej republike a podnikateľ AnQore v závode v Holandsku.  Pokiaľ ide o tuhý 
NaCN, tu pôsobí len podnikateľ Draslovka Holding.  

 
HCN 

 
10. HCN je vstupným produktom na výrobu NaCN. Podľa Oznámenia sa HCN veľmi 

ťažko prepravuje na väčšie vzdialenosti a väčšina krajín prepravu HCN vo veľkých 
baleniach priamo zakazuje a z tohto dôvodu, nakoľko Oznamovatelia pôsobia 
v rôznych geografických oblastiach, sa ich činnosti v oblasti výroby a dodávok HCN 
neprekrývajú. Z vyššie uvedeného dôvodu nedochádza ani k vertikálnemu 
prepojeniu vo vzťahu k trhu výroby a dodávok HCN, ktorý je dodávateľským trhom 
pre trh výroby a dodávok NaCN. Okrem toho treba uviesť, že podnikateľ Draslovka 
Holding vyrába HCN pre vlastnú spotrebu a nepredáva ho iným subjektom 
a podnikateľ AnQore HCN na územie Slovenskej republiky nedodáva. 

 
 
 



Kvapalný NaCN 
 
Oznamovatelia uviedli, že vzhľadom na vysoké logistické náklady možno kvapalný 
NaCN reálne dodávať zákazníkom do vzdialenosti maximálne 700 km od výrobného 
závodu. Z tohto dôvodu sa aktivity účastníkov koncentrácie v oblasti výroby 
a dodávky kvapalného NaCN neprekrývajú. Na územie Slovenskej republiky 
Oznamovatelia nedodávajú kvapalný NaCN. 
 
Tuhý NaCN 
 
Tuhý NaCN sa vyrába odparovaním vody z kvapalného NaCN v špeciálnych 
stužovacích zariadeniach. Dôvodom výroby tuhého NaCN je podľa Oznámenia 
jednoduchšia a ekonomickejšia preprava, ktorá sa môže realizovať po celom svete. 
Tuhý NaCN tiež lepšie zachováva kvalitu výrobku a výrazne optimalizuje 
skladovanie. Vzhľadom na tieto vlastnosti a lokalizáciu koncových zákazníkov sa 
viac ako 85% NaCN na celom svete dodáva v tuhom skupenstve. 
Z účastníkov koncentrácie v oblasti výroby a dodávok tuhého NaCN pôsobí pred 
koncentráciou iba podnikateľ Draslovka Holding. Z informácií a podkladov 
predložených v Oznámení  vyplýva, že v roku 2020 podnikateľ Draslovka Holding 
neuskutočnil žiadny predaj tuhého NaCN na území Slovenskej republiky.  
 

11. S ohľadom na  tovarové a geografické pôsobenie účastníkov koncentrácie, ako aj 
Spoločného podniku, nedochádza, vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky 
k horizontálnym prekryvom pokiaľ ide o kvapalný NaCN, ani k vertikálnym 
prepojeniam, pokiaľ ide o dodávku HCN. Taktiež úrad zobral do úvahy najmä 
skutočnosť, že pokiaľ ide o výrobu a dodávku tuhého NaCN, vychádzajúc 
z informácií predložených v Oznámení, Spoločný podnik nebude činný na území 
Slovenskej republiky, nakoľko má záujem pôsobiť v Severnej a Južnej Amerike 
a subsaharskej Afrike. Úrad teda neidentifikoval negatívne súťažné dopady 
koncentrácie vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. 
 

12. 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. 

 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručuje: 
 

Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka 
JUDr. Juraj Gyárfáš, PhD., LL.M. 
Sky Park Offices 
Bottova 2A 
811 09 Bratislava 
 
 


