
Известување за концентрација со која Чешка спорителна, а.с., Чешка ќе стекне контрола 

над  одредени средства од малопродажните и комерцијалните банкарски активности на 

Валдфиртлер Шпаркасе Банк АГ, Австрија 

(предмет бр. 08-95/2020) 

 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 20.10.2020 година, а дополнето на 

21.10.2020 година до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доствено известување за 

концентрација која се однесува на стекнување од страна на Чешка спорителна, а.с., со седиште во 

Олбрачтова 1929/62, 14000 Прага 4, Република Чешка (ЧС) на единствена контрола врз одредени 

средства од малопродажните и комерцијалните банкарски активности на Валдфиртлер Шпаркасе 

Банк АГ, со седиште во Шпаркасенплац 3, 3910 Цветл, Австрија и регистарски број ФН 36924 а 

("Валдфиртлер" или "Продавач") извршена во Република Чешка преку филијалата на Продавачот во 

Чешка регистрирана под името "ВалдфиртлерШпаркасе Банк АГ" и со регистрирана канцеларија во 

Клаштерска 126, Јиндричув Храдец II (Klášterská 126, Jindřichův Hradec II), поштенски код: 377 01 

Република Чешка и регистарски бр. A 2482 ("Валдфиртлер ЦЗ"). Целниот бизнис претставува 

посебна организациона единица во рамките на значењето на Граѓанскиот законик на Чешка.  

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

 

Чешка спорителна, а.с., е дел од Групацијата на друштва Ерсте ("Ерсте Груп"), предводена од Ерсте 

Груп Банк АГ (Erste Group Bank AG), со регистрирана канцеларија во Ам Белведере 1, 1100 Виена, 

Австрија (Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria) ("ЕГБ") ("EGB"). Ерсте Груп е еден од најголемите 

даватели на финансиски услуги во седум земји во Централна и Источна Европа, вработува околу 

47.000 лица и опслужува повеќе од 16,1 милиони клиенти. Основната дејност на Ерсте Груп во 

Северна Македонија е обезбедување банкарски услуги на физички лица и корпоративни клиенти.  

Ерсте Груп има пет регистрирани субјекти во Северна Македонија: 

- Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, регистарски бр. 4558669, со седиште на ул. Македонија 

бр.34, Скопје и регистрирана дејност: друго монетарно посредување;  

- Шпаркасе Лизинг ДОО Скопје, регистарски бр. 6472958, со седиште на ул. Македонија бр.9/11 

Скопје и регистрирана дејност:финансиски лизинг; 

- С-АМЦ1 ДООЕЛ Скопје, регистарски бр. 7002947, со седиште на ул. Македонија бр.9/11 Скопје и 

регистрирана дејност:купување и продажба на сопствен недвижен имот ; 

- ФД Динерс Клуб Интернационал Мак ДООЕЛ., регистарски бр. 4456700, со седиште на Кеј 13-ти 

Ноември ГТЦ бр.2-2/, Скопје и регистрирана дејност:останати деловни помошни услужни дејности; 

и 

- Охридска банка АД Скопје, регистарски бр. 5004756, со седиште на ул. Орце Николов, бр.54, 

Скопје и регистрирана дејност:друго монетарно посредување.  

Целниот бизнис опфаќа одредени средства поврзани со малопродажни и комерцијални банкарски 

услуги на Валдфиртлер извршени во Република Чешка преку Валдфиртлер ЦЗ. Целниот бизнис дава 

банкарски услуги на поединци, претприемачи (особено мали бизниси), земјоделци и јавни 

институции и непрофитниот сектор во Република Чешка.  

Целниот бизнис нема никакви средства или активности во Северна Македонија и не генерира обрт 

во Северна Македонија. 



Подносителот смета дека релевантниот  пазар за оценка на концентрацијата потенцијално се 

однесува на пазарот за банкарски услуги и нема никакви влијанија врз ниту еден од пазарите во 

Северна Македонија, со оглед на тоа што Целниот бизнис не е ниту присутен, ниту генерира обрт 

во Северна Македонија.  

 

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација 

може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната 

одлука по ова прашање е резервирана. 

 

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за 

оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети 

страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: 

kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на 

објавување на ова известување. 

 

 

03.11.2020 година  

     Скопје 
 


