
 

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
 

 
 

ROZHODNUTIE 
 
                  
Číslo: 2022/KOH/SKO/3/36 Bratislava, 25. júla 2022 

 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií v správnom konaní 
SK/0028/OK/2022 začatom dňa 07.07.2022 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 Stark Corporation Public Company 
Limited, so sídlom 518/5 Maneeya Building Center, 16. poschodie, Ploenchit Road, 
Lumpinee, Pathumwan Bangkok, Thajsko prostredníctvom JUDr. Kateřiny 
Schenkovej, usadenej euroadvokátky, so sídlom Mudroňova 51, 811 03 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 Stark Corporation Public Company Limited, so sídlom 518/5 Maneeya 
Building Center, 16. poschodie, Ploenchit Road, Lumpinee, Pathumwan Bangkok, 
Thajsko nad divíziou  výroby automobilových káblov LEONI Business Group, a to 
prostredníctvom nadobudnutia obchodných podielov v spoločnostiach LEONI Kabel 
GmbH, so sídlom An der Lände 3, 91154 Roth, Nemecko a Leonische Holding Inc., so 
sídlom 1013 Centre Road, Wilmington, okres New Castle, štát Delaware, Spojené 
štáty americké, na základe Zmluvy o kúpe a predaji LEONI Business Group 
„Automotive Cable Solution“ uzatvorenej dňa 22/23.05.2022 medzi LEONI AG 
a LEONI Bordnetz – Systeme GmbH ako predávajúcimi a Stark Corporation Public 
Company Limited ako kupujúcim. 
 
 
Odôvodnenie: 
 
1. Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru koncentrácií (ďalej len 

„úrad“) bolo dňa 07.07.2022 podaním zaevidovaným pod č. PMU/726/2022/OK-
3499/2022 a č. PMU/726/2022/OK-3500/2022 od podnikateľa Stark Corporation 
Public Company Limited, so sídlom 518/5 Maneeya Building center, 16. 
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poschodie, Ploenchit Road, Lumpinee, Pathumwan Bangkok, Thajsko (ďalej len 
„Stark Corporation“ alebo „Oznamovateľ“), prostredníctvom JUDr. Jiřího Čermáka, 
usadeného euroadvokáta, Mudroňova 51, 811 03 Bratislava, substitučne 
splnomocneného právnou zástupkyňou Oznamovateľa JUDr. Kateřinou 
Schenkovou, LL.M., usadenou euroadvokátkou, Mudroňova 51, 811 03 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/0028/OK/2022 vo veci predmetnej koncentrácie a v súlade s § 35 ods. 
1 zákona začala dňom 08.07.2022 plynúť lehota na vydanie rozhodnutia. 
 

2. Podľa Oznámenia koncentrácia spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly 
podnikateľa Stark Corporation nad divíziou výroby automobilových káblov LEONI 
Business Group „Automotive Cable Solution“ (ďalej len „BG AM“), a to 
prostredníctvom nadobudnutia obchodných podielov v spoločnostiach LEONI 
Kabel GmbH, so sídlom An der Lände 3, 91154 Roth, Nemecko (ďalej len „LEONI 
Kabel“) a Leonische Holding Inc., so sídlom 1013 Centre Road, Wilmington, okres 
New Castle, štát Delaware, Spojené štáty americké (ďalej len „LHI“), na základe 
zmluvy, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Z Oznámenia taktiež vyplýva, že 
pred uskutočnením transakcie budú ukončené vyčlenenia aktivít z LEONI Kabel 
a LHI, ktoré nesúvisia s BG AM a taktiež sa už uskutočnili alebo budú uskutočnené 
vyčlenenia BG AM z ostatných divízií LEONI skupiny do LEONI Kabel a LHI.  

 
Divíziu BG AM budú po vyššie uvedenom vyčlenení tvoriť spoločnosti LEONI 
Kabel a LHI, spolu s ich priamymi a nepriamymi dcérskymi spoločnosťami, a teda 
nadobudnutím obchodných podielov v spoločnostiach LEONI Kabel a LHI 
Oznamovateľ získa nepriamu výlučnú kontrolu nad divíziou BG AM. 

 
3. Účastníkom predmetného správneho konania je podnikateľ Stark Corporation 

a účastníkmi koncentrácie sú podnikateľ Stark Corporation ako nadobúdateľ 
kontroly a na strane nadobúdaného divízia BG AM, ktorú tvoria spoločnosti LEONI 
Kabel a LHI. 
 

4. Podnikateľ Stark Corporation je holdingová spoločnosť, ktorá je aktívna v najmä 
v oblasti (i) elektrických drôtov a káblov, (ii) digitálnej energetiky a (iii) pracovnej 
sily, a to najmä na území Thajska a Vietnamu. V Európe pôsobí len marginálne, 
na území Slovenskej republiky nepôsobí vôbec.  

 
5. Divízia BG AM je globálny výrobca automobilových káblov ponúkajúcich 

komplexný sortiment produktov vrátane štandardných a vysokonapäťových 
káblov, dátových a senzorových aplikácií, ako aj riešení pre elektronické nabíjanie 
automobilových systémov v rámci e-mobility. Na území Slovenskej republiky 
pôsobí prostredníctvom spoločnosti LEONI Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Dobrá 
1356, 914 01 Trenčianska Teplá. 

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

dochádza tovarovo k horizontálnemu prekrytiu aktivít, a to v oblasti výroby káblov. 
 

7. Vychádzajúc z informácií predložených v Oznámení, podnikateľ Stark Corporation 
vyrába drôty a káble v štyroch produktových kategóriách: (i) vodiče stredného až 
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veľmi vysokého napätia (využívané napr. v elektrárňach, petrochemických 
projektoch a v súvislosti s distribučnými systémami elektriny), (ii) vodiče vyrobené 
na špeciálny účel (nemajú predpísaný rozsah napätia, ale namiesto toho majú 
špecifické vlastnosti prispôsobené potrebám spotrebiteľa, napr. používané 
v nemocniciach, letiskách alebo v železničných projektoch), (iii) vodiče nízkeho 
napätia a iné vodiče na stavebné a iné účely v infraštruktúre (využívané napr. 
v systémoch distribúcie elektriny a v rámci rozvodov v obytných budovách) a (iv) 
holé vodiče. 

 
8. Divízia BG AM je výrobcom automobilových káblov, pričom sa delí na tri jednotky: 

(i) štandardné automobilové káble, zahŕňajúce štandardné káble 
a vysokonapäťové riešenia pre elektrizované železničné sústavy; (ii) špeciálne 
automobilové káble, zahŕňajúce káble pre senzorové systémy a dátové káble pre 
účely inteligentnej mobility a (iii) káble pre elektrické spotrebiče, zahŕňajúce rôzne 
nabíjacie technológie. 

 
9. Automobilové káble BG AM patria do kategórie káblov všeobecného elektrického 

vedenia1 a taktiež niektoré z káblov vyrábaných podnikateľom Stark Corporation 
patria do tejto skupiny. Oznamovateľ tiež poukázal na rozhodovaciu prax EK, ktorá 
naznačuje, že relevantný tovarový trh káblov môže byť aj užší a segmentovaný na 
základe priemyselného využitia a na základe káblových typov, pričom EK 
špecificky zadefinovala káblové produkty dodávané pre osobné automobily/ľahké 
úžitkové vozidlá výrobcov automobilov samostatne od všeobecných drôtových 
a káblových produktov.2 Priestorový relevantný trh zadefinoval Oznamovateľ 
územím EHP, pričom vychádzal z rozhodovacej praxe EK,3 prípadne pre trh 
automobilových káblov by mohlo ísť aj o trh širší.  
 

10. Úrad ponechal otázku presného zadefinovania tovarového a priestorového 
relevantného trhu otvorenú, a to vzhľadom na skutočnosti uvedené nižšie. 

 
11. V prípade, že by úrad vychádzal z užšieho zadefinovania tovarového relevantného 

trhu káblov dodávaných pre osobné automobily/ľahké úžitkové vozidlá, 
nedochádzalo by k prekrytiu aktivít, keďže podnikateľ Stark Corporation na tomto 
trhu nepôsobí. 

 

                                            
1 Oznamovateľ poukázal na rozhodnutie Európskej komisie (ďalej len „EK“) č. M.8770 – 
PRYSMIAN/GENERAL CABLE zo dňa 08.05.2018, v ktorom  EK definovala nasledujúce tovarové 
relevantné trhy: 
(i) káble všeobecného elektrického vedenia, ktoré zahŕňajú rôzne stredno a nízkonapäťové káble 

využívané pre elektrické rozvody v budovách a priemyselných systémoch a pre vnútorné 
elektrické vedenie elektrického vybavenia a taktiež pre dodávku elektriny a signálu pre mobilné 
zariadenia, vrátane automobilových a železničných káblov alebo káblov pre petrochemické 
zariadenia; 

(ii) nízko a strednonapäťové silové káble, ktoré sú väčšinou využívane pri distribúcii elektrickej 
energie a 

(iii) vysokonapäťové káble a káble pre veľmi vysoké napätie, ktoré sa využívajú pri prenose 
elektrickej energie prevádzkovateľmi štátnych rozvodných sietí. 

2 Napr. rozhodnutia EK č. M.4932 – LEONI/VALEO CSB zo dňa 17.12.2007 a M.5617 – GENERAL 
MOTORS/DELPHI CORPORATION zo dňa 02.10.2009. 
3 Napr. rozhodnutia EK č. M.5617 – GENERAL MOTORS/DELPHI CORPORATION zo dňa 02.10.2009; 
M.6092 – PRYSMIAN/DRAKA HOLDING zo dňa 09.02.2011 a M.8770 – PRYSMIAN/GENERAL 
CABLE zo dňa 08.05.2018. 
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12. Vo vzťahu k širšiemu relevantnému trhu – trhu káblov všeobecného elektrického 
vedenia, predložil Oznamovateľ svoje tržby, ako aj tržby divízie BG AM dosiahnuté 
na tomto trhu na území EHP, pričom z predmetného vyplýva, že spoločný podiel 
účastníkov koncentrácie je zanedbateľný. Taktiež predložil najväčších 
konkurentov na tomto trhu, spolu s ich odhadovaným podielom na trhu. 

 
13. S ohľadom na skutočnosť, že na užšie zadefinovanom tovarovom relevantnom 

trhu nedochádza medzi aktivitami účastníkov konania k prekrytiu a na širšom 
tovarovom relevantnom trhu sú podiely účastníkov zanedbateľné, a vzhľadom aj 
na dostatočný počet relevantných konkurentov, úrad neidentifikoval negatívne 
dopady predmetnej koncentrácie na hospodársku súťaž. 

 
14. 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. Jiří Čermák 
usadený euroadvokát 
Mudroňova 51 
811 03 Bratislava 


