KLASA: UP/I 034-03/22-01/010
URBROJ: 580-12/26-22-004
Zagreb, 25. ožujka 2022.
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja OIB: 54882480048 na temelju članka 30. točke 3.,
članka 31., članka 38. stavaka 5. i 9. te članka 58. stavka 1. točke 15. Zakona o zaštiti tržišnog
natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21.), postupajući po inicijativi podnositelja
sa zaštićenim identitetom za pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja
protiv poduzetnika Kaufland Hrvatska k.d. sa sjedištem u Zagrebu, Donje Svetice 14, OIB:
47432874968 zastupan po komplementaru KAUFLAND MANAGEMENT d.o.o., OIB:
03545134103, sa sjedištem u Zagrebu, Vile Velebita 6, kojeg zastupaju direktori g. Miroslav
Orešković, g. Patrick Rudat, g. Martin Marić i g. Daniel Štrum na temelju odluke Vijeća za
zaštitu tržišnog natjecanja, u sastavu: dr.sc. Mirta Kapural, dipl. iur., predsjednica Vijeća,
Vesna Patrlj, dipl. iur., zamjenica predsjednice Vijeća, Denis Matić, dipl. iur. i mr. sc. Ljiljana
Pavlic, članovi Vijeća, sa sjednice 13/2022. održane 25. ožujka 2022., donosi sljedeće
RJEŠENJE
Inicijativa se odbacuje jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Obrazloženje
I.

Inicijativa za pokretanje postupka

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) zaprimila je 24. veljače 2022.
inicijativu podnositelja sa zaštićenim identitetom (dalje u tekstu: podnositelj inicijative) za
pokretanje postupka utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika Kaufland
Hrvatska k.d. sa sjedištem u Zagrebu, Donje Svetice 14, OIB: 47432874968 zastupan po
komplementaru KAUFLAND MANAGEMENT d.o.o., OIB: 03545134103, sa sjedištem u
Zagrebu, Vile Velebita 6 (dalje u tekstu: Kaufland k.d.). U dostavljenoj inicijativi podnositelj
navodi kako je poduzetnik Kaufland k.d. otvorio supermarket mješovite robe i vanjski kiosk za
pripremu hrane pored kioska podnositelja inicijative. Pritom, Kaufland k.d. u vanjskom kiosku,
prema navodima podnositelja neopravdano prodaje hranu po cijeni nižoj od 50% u odnosu na
podnositelja inicijative.
Povodom zaprimljene inicijative, AZTN je u predmetu KLASA: 034-08/22-01/019 u smislu
članka 32. točke 1. a) ZZTN-a zatražio očitovanje Kauflanda k.d. koje je zaprimio 11. ožujka
2022. U bitnome Kaufland k.d. je u dostavljenom očitovanju obrazložio način formiranja
maloprodajnih cijena proizvoda iz asortimana Kaufland Roštilj „Ćevapčići veliki u somunu". U
privitku očitovanja Kaufland k.d. je dostavio izračun nabavne cijene za proizvod „Ćevapčići
veliki u somunu" po komponentama normativa Maloprodajna cijena proizvoda, prema
očitovanju Kauflanda k.d., koja se utvrđuje uzimajući nabavnu cijenu kao polaznu točku te
maržu Kauflanda i stanje na tržištu.

Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja tijekom prethodnog ispitivanja stanja na
mjerodavnom tržištu, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Vijeće), sukladno
ovlastima iz članka 27. i članka 31. ZZTN-a, na sjednici 13/2022, održanoj 25. ožujka 2022.
razmatralo je navedeni predmet te je donijelo odluku da se inicijativa podnositelja u smislu
članka 38. stavaka 5. i 9. ZZTN-a, odbaci jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka AZTNa po službenoj dužnosti radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika
Kaufland k.d. u smislu članka 39. ZZTN-a, a primjenom članaka 13. ZZTN-a.
Vijeće svoju odluku obrazlaže kako slijedi:
Na temelju podataka kojima je AZTN raspolagao iz inicijative te očitovanja Kauflanda k.d.,
AZTN je utvrdio kako u konkretnom slučaju nema uvjeta za pokretanje u smislu članka 39., a
primjenom članaka 13. ZZTN-a. Vijeće je zaključilo kako se opisano postupanje poduzetnika
Kaufland k.d. ne može podvesti pod obilježje odredbe članka 13. ZZTN-a te stoga nema niti
indicija za pokretanje postupka.
Naime, u odnosu na mjesto otvaranja predmetnog vanjskog kioska poduzetnika Kaufland k.d.
odnosno razmaka prodajnih mjesta, AZTN nije nadležan, budući da isto nije pitanje koje je
uređeno propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.
U odnosu na cijenu predmetnog proizvoda kako navodi podnositelj u inicijativi, a temeljem
dostavljenih očitovanja poduzetnika Kaufland k.d. i izračuna cijena za navedeni proizvod,
proizlazi kako je prodajna cijena „Ćevapčići veliki u somunu“ viša od nabavne cijene. Drugim
riječima, prodajna cijena proizvoda je viša od troškova tog proizvoda.
Dodatno se naglašava kako iz dostavljenih podataka i izračuna cijene, a u odnosu na
predmetni proizvod proizlazi kako je i akcijska prodajna cijena navedenog proizvoda
poduzetnika Kaufland k.d., viša od nabavne cijene odnosno troška tog proizvoda (usluge).
Slijedom navedenog, zaključuje se kako u konkretnom slučaju, cjenovno postupanje
poduzetnika Kaufland k.d., odnosno određivanje cijena u konkretnom slučaju, ne predstavlja
indiciju o narušavanju tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja poduzetnika na
mjerodavnom tržištu. Stoga je Vijeće zaključilo kako se opisano postupanje poduzetnika
Kaufland k.d. ne može podvesti pod obilježje odredbe članka 13. ZZTN-a te stoga nema niti
indicija za pokretanje postupka.
AZTN, na temelju odluke Vijeća, a primjenom članka 38. stavka 5. ZZTN-a, odlučio kao u
izreci ovoga rješenja.
Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali podnositelj inicijative može tužbom pokrenuti
upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana
od dana dostave ovoga rješenja.

Predsjednica Vijeća
za zaštitu tržišnog natjecanja
dr.sc. Mirta Kapural, dipl.iur.
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Dostaviti:
1. Podnositelj sa zaštićenim identitetom;
2. KAUFLAND MANAGEMENT d.o.o. (Uprava), Vile Velebita 6, 10000 Zagreb;
5. Pisarnica; ovdje.
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