
Stanovisko Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky  

k vyjadreniu spoločnosti Slovak Telekom, a. s. k výsledku analýzy  

maloobchodného trhu č.1 

 
 

 

 Dňa 11. júna 2007 doručil Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len 

„úrad“) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len „spoločnosť Slovak Telekom“) výsledky 

analýzy relevantného maloobchodného trhu č. 1, ktorý je definovaný ako pripojenie bytových 

zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete, ktorou je služba bytovým zákazníkom, 

spočívajúca v zriadení prístupu k pevnej verejnej telefónnej sieti a sprístupnení verejnej 

telefónnej služby. Zároveň úrad vyzval spoločnosť Slovak Telekom, aby sa k predmetnej 

analýze vyjadrila v zákonom stanovenej lehote. 

 

 Analýza bola zverejnená 12. júna 2007 na verejne dostupnej internetovej stránke úradu 

(http://www.teleoff.gov.sk/sk/Sutaz/Analyza/2-kolo/mot1.html). Na zaslanie písomných 

pripomienok k predmetnej analýze v zákonom stanovenej tridsaťdňovej lehote úrad vyzval aj 

všetky ostatné telekomunikačné spoločnosti i odbornú verejnosť. 

 

 Stanovisko k výsledkom analýzy maloobchodného trhu č. 1 úradu doručil 

Protimonopolný úrad SR a spoločnosť Slovak Telekom. Žiadne iné stanovisko v predmetnej 

veci úradu nebolo doručené, napriek výzve uvedenej v závere analýzy. 

 

 Spoločnosť Slovak Telekom vo svojom vyjadrení (list č. 41259/SRZ/2007 zo dňa 

11.07.2007) uviedla k výsledkom analýzy maloobchodného trhu č. 1 nasledujúce 

pripomienky: 

 

1. Kritérium § 16 ods. 4 písm. a) zákona – veľkosť podniku vo vzťahu k relevantnému trhu, 

ako aj zmeny jeho relatívnej podielovej pozície v časovom priebehu. 

 

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom:  

Úrad pri hodnotení nezobral do úvahy fakt, že podiel spoločnosti Slovak Telekom na 

maloobchodnom relevantnom trhu č. 1 (ďalej len „maloobchodný trh č. 1“) v sledovanom 

období klesal. Úrad taktiež neporovnal trhovú pozíciu spoločnosti Slovak Telekom s trhovou 

pozíciou zistenou na základe predchádzajúcej analýzy príslušného trhu. Kritérium zmeny 

relatívnej podielovej pozície v časovom priebehu nebolo dostatočne vyhodnotené. Tieto 

skutočnosti sú dôležité pre ponechanie, zmenu alebo doplnenie povinností uložených 

významnému podniku na základe výsledkov analýzy trhu. 

 

Stanovisko úradu: Úrad nesúhlasí s tvrdením spoločnosti Slovak Telekom, že „pri hodnotí 

nezobral do úvahy fakt, že jej  podiel na maloobchodnom trhu č. 1 v sledovanom období 

klesal a neporovnal trhovú pozíciu spoločnosti Slovak Telekom s trhovou pozíciou zistenou na 

základe predchádzajúcej analýzy, a tým nebolo kritérium zmeny relatívnej podielovej pozície 

v časovom priebehu dostatočne vyhodnotené“. Predchádzajúcou analýzou bolo zistené, že 

podiel spoločnosti Slovak Telekom  na maloobchodnom trhu č. 1 bol 100%. Predmetnou 

analýzou bolo zistené, že podiel spoločnosti Slovak Telekom na celkovom počte bytových 

účastníckych prípojok poklesol za analyzované obdobie (k 31.12.2006) na 99,4%, čo 

predstavuje pokles o 57 874 bytových účastníckych prípojok spoločnosti Slovak Telekom. 

Pritom počet bytových účastníckych prípojok alternatívnych operátorov vzrástol v rovnakom 

období o 5 236 ako dôsledok využívania možností vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv 

http://www.teleoff.gov.sk/sk/Sutaz/Analyza/2-kolo/mot1.html
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o prepojení sietí. Ani nie 1%-ný podiel alternatívnych operátorov na trhu nezmenil postavenie 

spoločnosti Slovak Telekom  ako významného podniku na predmetnom trhu. 

Pre úplnosť je treba uviesť, že z celkového počtu 14 uzatvorených zmlúv o prepojení sietí       

(z toho 11 s operátormi, ktorí priamo pôsobia na maloobchodnom trhu č. 1) len 6 

alternatívnych operátorov (Dial Telecom, a.s., eTel Slovensko, s.r.o., GTS Nextra, a.s., ŽSR – 

Železničné Telekomunikácie, o.z., SWAN, a.s., Slovanet, a.s) reálne poskytovalo službu výberu 

podniku individuálnou voľbou a mali opodstatnenú snahu o pripájanie bytových zákazníkov aj 

za takých podmienok, aké na trhu existujú. V analyzovanom období došlo k faktickému 

prepojeniu sietí alternatívnych operátorov so sieťou spoločnosti Slovak Telekom, ale 

vzhľadom na podmienky, ktoré sú pre alternatívnych operátorov nevýhodné, alternatívni 

operátori nedokázali vytvoriť konkurenčnú ponuku (atraktívnu pre bytových zákazníkov, aby 

prešli od spoločnosti Slovak Telekom k alternatívnemu operátorovi), čím by sa výrazným 

spôsobom znížil trhový podiel spoločnosti Slovak Telekom. Úrad je presvedčený, že kritérium 

§16 ods. 4 písm. a) zákona bolo vyhodnotené dostatočne a zistený pokles podielu spoločnosti 

Slovak Telekom na trhu významným spôsobom nemení jeho postavenie ako významného 

podniku na maloobchodnom trhu č. 1. 

 

2. Kritérium § 16 ods. 4. písm. b) zákona – ovládanie unikátneho zariadenia, rozsah 

obmedzení vstupu na relevantný trh a z toho vyplývajúca miera efektívnej súťaže. 

 

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom - odstavec 1 

Vyhodnotenie kritéria ovládanie unikátneho zariadenia považujeme za nesprávne a to najmä 

z dôvodu, že úrad de fakto stotožnil unikátne zariadenie podľa § 8 ods. 3 zákona č. 136/2001 

Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže s metalickým účastníckym vedením podľa § 4 ods. 11 

zákona a nezohľadnil iné možnosti pripojenia do pevnej verejnej telefónnej siete. Je pravda, 

že v súčasnosti je v Slovenskej republike najbežnejším a najrozšírenejším spôsobom 

pripojenia pripojenie k sieti prostredníctvom metalických účastníckych vedení. V zmysle 

Vysvetľujúceho Memoranda k Odporúčaniu Komisie o relevantných trhoch v sektore 

elektronických komunikácií sa za alternatívu tohto pripojenia považujú aj káblové distribučné 

systémy, mobilné siete prispôsobené na poskytovanie služieb v pevnom umiestnení, a tiež iné 

bezdrôtové siete. Úrad sa mal v analýze maloobchodného trhu č. 1 vysporiadať aj 

s poskytovaním pripojenia k sieti inými podnikmi prostredníctvom iných technológií, ktorými 

sa toto uskutočňuje. Ide najmä o poskytovanie pripojenia prostredníctvom káblových 

distribučných systémov a bezdrôtovej infraštruktúry. V súčasnosti sú súčasťou 

maloobchodného relevantného trhu aj pripojenia realizované prostredníctvom optických sietí. 

 

Stanovisko úradu: Tvrdenie  spoločnosti Slovak Telekom, že úrad sa v rámci analýzy 

nezaoberal poskytovaním pripojenia k sieti inými podnikmi prostredníctvom iných technológií 

sa nezakladá na pravde. Úrad v rámci analýzy oslovil aj operátorov, ktorí využívajú 

alternatívne druhy pripojenia k sieti (Orange Slovensko, a.s., UPC BROADBAND Slovakia, 

s.r.o., ANTIK COMPUTERS & COMMUNICATIONS, s.r.o., MICRONET, a.s.) a požiadal ich 

o predloženie podkladov, informácií a vyjadrení. Na základe predložených podkladov, 

informácií a vlastného šetrenia úrad konštatuje, že v analyzovanom období nedošlo k vzniku 

alternatívnej siete porovnateľnej so sieťou spoločnosti Slovak Telekom a nie je predpoklad, že 

takáto sieť v krátkom časovom období vznikne. Optické siete a siete káblových televízií majú 

iba regionálny dosah, pripájanie veľkého množstva účastníkov je nákladné a vzhľadom na 

vysokú cenu výstavby sa rozširujú veľmi pomaly. Siete typu WiMAX sú síce menej nákladné 

ako pôvodné FWA siete, ale vyžadujú na zriadenie jedného koncového bodu náklady na 

úrovni niekoľko desiatok tisíc korún, pričom rozsah služieb nie je porovnateľný s možnosťami 

klasického účastníckeho vedenia. Úrad v analýze netvrdil, že nedochádzalo k budovaniu iných 
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sietí (optické siete, siete káblových televízií, siete WiMAX) a tiež nespochybnil kvalitu 

pripojenia koncových zákazníkov prostredníctvom alternatívnych technológií. Rozhodne však 

zotrváva na záveroch uvedených v analýze, že nie je vybudovaná alternatívna účastnícka sieť 

ku pevnej verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti Slovak Telekom vrátane 

účastníckej sieti a vzhľadom na pokrytie územia a počet zákazníkov pripojených do siete 

spoločnosti Slovak Telekom  je táto unikátnym zariadením. Spoločnosť Slovak Telekom  vo 

svojom stanovisku uvedenom v liste zn. 7191/20/SSaVZ potvrdil vlastníctvo unikátneho 

zariadenia (siete prístupových vedení spájajúcej koncový bod siete so špecifickým 

prístupovým bodom účastníckeho vedenia), ako aj výhody, ktoré mu plynú z toho, že 

elektronické komunikačné služby na trhu vykonáva dlhodobo, z čoho vyplýva úroveň jeho 

infraštruktúry a zariadení. Samotná spoločnosť Slovak Telekom vo svojom vyjadrení 

k predmetnej analýze potvrdila, že v súčasnosti je v Slovenskej republike najbežnejším 

a najrozšírenejším spôsobom pripojenia pripojenie k sieti prostredníctvom metalických 

účastníckych vedení, ktorých vlastníkom je spoločnosť Slovak Telekom. 

 

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom  - odstavec 2 

Možno súhlasiť s tým, že s ohľadom na služby, ktoré sú zahrnuté na maloobchodný trh č. 1  

(t.j. zriadenie prístupu do siete a sprístupnenie verejnej telefónnej služby), nie je na trhu iný 

podnik ako spoločnosť Slovak Telekom, kto ich vie poskytovať na celom území Slovenskej 

republiky. Úrad to zdôrazňuje vo výsledku analýzy maloobchodného trhu č. 1 niekoľkokrát. 

Úrad sa teda striktne drží vymedzenia maloobchodného trhu č. 1 na územie Slovenskej 

republiky a vôbec sa nezaoberá skutočnosťou, že jestvujú viacerí operátori, ktorí dosahujú 

významné postavenie len na časti relevantného trhu. To znamená, že poníma relevantný trh 

čisto formálne a odmieta posúdenie reálneho vplyvu „lokálne významných podnikov“. Takýto 

pohľad úradu môže v konečnom dôsledku z hľadiska procesno-právneho znamenať 

nedostatočné alebo nesprávne vyhodnotenie kritérií týkajúcich sa maloobchodného trhu č. 1  

a opomenutie skutočnosti, že v niektorých lokalitách sa výrazne mení postavenie niektorých 

podnikov, rastie ich vplyv a na takýchto lokálnych trhoch je efektívna súťaž.  

 

Stanovisko úradu:  V zmysle § 15 ods. 1 úrad určil relevantné trhy v oblasti elektronických 

komunikácií na základe Európskou komisiou odporúčaného zoznamu relevantných trhov. 

Rozhodnutím zo dňa 28. januára 2004 úrad určil a zverejnil Zoznam relevantných trhov v SR 

vyhlásením v Zbierke zákonov číslo 57/2004 zo dňa 12. februára 2004. Maloobchodný trh č. 1 

 je v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. a) bod 1 určený ako pripojenie bytových zákazníkov do 

pevnej verejnej telefónnej siete. Z geografického hľadiska je v súlade s článkom 2 ods. (2) 

tohto rozhodnutia, relevantným trhom celé územie Slovenskej republiky. Voči predmetnému 

rozhodnutiu nevzniesol námietky žiaden podnik, ani spoločnosť Slovak Telekom. Z uvedeného 

vyplýva, že úrad musí pri analýze trhu vychádzať z definície trhu tak, ako je vymedzený 

v predmetnom rozhodnutí. Nie je pravdivé tvrdenie spoločnosti Slovak Telekom, že úrad sa 

v analýze nezaoberal skutočnosťou, že existujú viacerí operátori, ktorí majú určité postavenie 

len na časti relevantného trhu a odmieta posúdenie reálneho vplyvu „lokálne významných 

podnikov“.  Úrad oslovil operátorov, o ktorých mal informácie, že by mohli pôsobiť na 

analyzovanom trhu Orange Slovensko, a.s., UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., MICRONET, 

a.s., ANTIK COMPUTERS & COMMUNICATIONS, s.r.o., MICRONET, a.s. a požiadal ich o 

predloženie podkladov a informácií. Úrad na základe výsledkov analýzy konštatuje, že 

spoločnosť UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. začala pôsobiť na trhu hlasových služieb až 

v septembri 2006 po podpise zmluvy o prepojení sietí, avšak tieto služby poskytuje iba 

v Bratislave a uskutočňujú sa na báze IP (signalizáciu v rámci siete UPC zabezpečuje SIP 

protokol konvertovaný do siete spoločnosti Slovak Telekom na SS7 protokol a ponúka len časť 

služieb v porovnaní so spoločnosťou Slovak Telekom). Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. 
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začala poskytovať služby na hlasovom trhu od roku 2007 na báze optických vlákien. 

Spoločnosť ANTIK COMPUTERS & COMMUNICATIONS, s.r.o. začala pôsobiť na trhu až 

od 01.04.2007 a len v primárnych oblastiach východného Slovenska cez optické a Ethernet 

siete. Spoločnosť MICRONET, a.s. začala poskytovať služby až v apríli 2007 a len 

v bratislavskom kraji. Spoločnosť WiMAX neposkytuje služby na klasických vedeniach, ale 

v licencovanom pásme 3,5 GHz. Vstupom na trh a podpísaním zmluvy o prepojení sa žiaden 

operátor okamžite nestane plnohodnotnou konkurenciou pre spoločnosť Slovak Telekom. Zo 

skutočností tu uvedených je zrejmé, že úrad vyhodnotil kritériá týkajúce sa maloobchodného 

trhu č. 1 v celom rozsahu vymedzenia trhu, z hľadiska procesno-právneho, ale i vecného, 

komplexne a s plnou zodpovednosťou.  

 

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom  - odstavec 3 

Konštatovanie, že „poskytovať elektronické komunikačné služby prostredníctvom 

elektronickej komunikačnej siete bez spoluúčasti spoločnosti Slovak Telekom je objektívne 

ťažko možné“ nemožno považovať za pravdivé bez toho, aby úrad zhodnotil alternatívne 

možnosti poskytovania služieb na maloobchodnom  trhu č. 1. 

 

Stanovisko úradu:  Tvrdenie spoločnosti Slovak Telekom, že „konštatovanie úradu, že 

poskytovať elektronické komunikačné služby prostredníctvom elektronickej komunikačnej 

siete bez spoluúčasti spoločnosti Slovak Telekom je objektívne ťažko možné nemožno 

považovať za pravdivé bez toho, aby úrad zhodnotil alternatívne možnosti poskytovania 

služieb na maloobchodnom  trhu č. 1“, zo strany spoločnosti Slovak Telekom je účelové, 

nakoľko z analýzy jasne vidieť, že úrad v analýze zhodnotil aj alternatívne možnosti 

poskytovania služieb. Poskytovanie plnohodnotných komplexných elektronických služieb 

v pevnej elektronickej komunikačnej sieti v súčasnom období je realizované v súlade so 

zmluvou o prepojení sietí. K zmluvám o prepojení sietí podľa § 28 ods. 1 zákona medzi 

spoločnosťou Slovak Telekom a alternatívnymi operátormi neboli uzavreté dodatky, ktoré by 

zaručovali vznik konkurenčného prostredia na trhu. Bez podpísania zmlúv o prepojení sietí 

so spoločnosťou Slovak Telekom a ich dodatkov umožňujúcich využívať jednotlivé služby t. j. 

bez spoluúčasti spoločnosti Slovak Telekom nie je možné poskytovať plnohodnotné, 

komplexné elektronické komunikačné služby prostredníctvom pevnej elektronickej 

komunikačnej siete na maloobchodnom  trhu č. 1. 

 

Uskutočniť pripojenie akéhokoľvek účastníka do pevnej verejnej telefónnej siete s prideleným 

geografickým číslom nemá opodstatnenie bez možnosti dovolať sa a byť dovolateľný iným 

účastníkom vo verejnej pevnej telefónnej sieti. Podpisom zmluvy o prepojení medzi 

spoločnosťou Slovak Telekom a alternatívnymi operátormi sa vytvoril priestor pre 

alternatívnych operátorov na poskytovanie plnohodnotnej telefónnej služby, ktorá okrem 

možnosti uskutočňovať volania zabezpečuje aj dovolateľnosť účastníkov pripojených do siete 

alternatívnych operátorov zo siete spoločnosti Slovak Telekom. Bez podpísania zmluvy 

o prepojení sietí a skutočným prepojením so sieťou spoločnosti Slovak Telekom vo vlastníctve 

spoločnosti Slovak Telekom nie je možné zabezpečiť plnohodnotné elektronické komunikačné 

služby.  

 

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom  - odstavec 4 
Rovnako tvrdenie, že „jediným podnikom ovládajúcim unikátne zariadenie je spoločnosť 
Slovak Telekom“ nie je podložené relevantnými skutočnosťami. Skôr naopak, je v rozpore 
s údajmi uvedenými v tabuľke č. 1 analýzy na str. 7, ktorá obsahuje údaje o celkovom počte 
bytových účastníckych prípojok, výnosy zo zriadenia bytových účastníckych prípojok 
a výnosy z mesačného poplatku bytových zákazníkov bez volaní. Ani v jednom 
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z ukazovateľov spoločnosť Slovak Telekom nedosahuje 100% podiel, preto nemôže byť 
jediným podnikom ovládajúcim unikátne zariadenie.  
 
Stanovisko úradu:  Úrad nerozumie argumentu spoločnosti Slovak Telekom, že nie je 

jediným podnikom ovládajúcim unikátne zariadenie. V definícii unikátneho zariadenia úrad 

vychádzal z § 8 ods. 3 zákona č. 136/2001 z. z. „unikátne zariadenie je zariadenie, 

infraštruktúra alebo jej časť, miesto alebo právo, ktorých vybudovanie alebo nadobudnutie 

iným podnikateľom nie je objektívne možné a bez prístupu ku ktorým alebo bez uplatnenia 

ktorého by došlo alebo mohlo dôjsť k obmedzeniu súťaže na príslušnom relevantnom trhu“. 

Spoločnosť Slovak Telekom vo svojom stanovisku uvedenom v liste zn. 7191/20/SSaVZ 

potvrdila vlastníctvo unikátneho zariadenia (siete prístupových vedení spájajúcej koncový 

bod siete so špecifickým prístupovým bodom účastníckeho vedenia) a vzhľadom na pokrytie 

územia a počet zákazníkov pripojených do siete spoločnosti  je táto unikátnym zariadením. 

Argument, že v žiadnom z ukazovateľov uvedených v tabuľke č. 1 na strane 7 analýzy 

spoločnosť Slovak Telekom nedosahuje 100%, je irelevantný k definícii unikátneho 

zariadenia a k vlastníctvu unikátneho zariadenia. Navyše podiel alternatívnych operátorov 

v ukazovateľoch uvedených v tabuľke  č. 1 (celkový počet bytových účastníckych prípojok, 

výnosy zo zriadenia bytových účastníckych prípojok a výnosy z mesačného poplatku bytových 

zákazníkov bez volaní) nepresahuje 4%. Postavenie spoločnosti Slovak Telekom na 

predmetnom trhu je stále významné i keď nedosahuje 100% podiel, ale len 96% podľa 

vykonanej analýzy. Úrad považuje toto Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom  za účelové 

a zavádzajúce. 

 

 

3. Kritérium § 16 ods. 4 písm. c) zákona -  existencia technologicky podmienených výhod  

 

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom  – odstavec 1 

Nemožno spochybniť tvrdenie úradu, že spoločnosť Slovak Telekom disponuje sieťou 

s vysokou mierou pokrytia územia a obyvateľstva a že táto skutočnosť je do istej miery 

technologickou výhodou. Domnievame sa však, že tento fakt je potrebné korigovať tým, že 

spoločnosť Slovak Telekom disponuje infraštruktúrou, ktorá nie vždy vyhovuje čo 

najefektívnejšiemu poskytovaniu sietí a služieb. Spoločnosť Slovak Telekom je tiež 

poskytovateľom univerzálnej služby a je teda jeho povinnosťou zabezpečiť služby  i tam, kde 

je to veľmi nákladné až technicky nemožné. Práve tieto skutočnosti nesvedčia v prospech 

záveru úradu, že celoplošná verejná telefónna sieť „umožňuje spoločnosti Slovak Telekom 

rýchlo sa prispôsobovať požiadavkám trhu a potrebám zákazníka“. 

 

Stanovisko úradu: Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, že „disponuje infraštruktúrou, 

ktorá nie vždy je najefektívnejšia a zároveň je poskytovateľom univerzálnej služby a má 

povinnosť zabezpečiť služby aj tam, kde je to veľmi nákladné až technicky nemožné“ možno 

čiastočne akceptovať. Treba však poukázať na dve skutočnosti, ktoré je nutné taktiež vziať do 

úvahy. Aj v prípade, že spoločnosť Slovak Telekom musí zabezpečiť služby i tam, kde je to 

nákladné, sú náklady spoločnosti Slovak Telekom vzhľadom na už jej vybudovanú 

infraštruktúru podstatne nižšie ako u iných operátorov. Rovnako aj poskytovanie služby sa 

môže uskutočniť za kratšiu dobu. Samotná spoločnosť Slovak Telekom uvádza tieto 

skutočnosti na svojej internetovej stránke ako svoje prednosti, keď medzi základné výhody 

pevnej linky zaradila práve široké pokrytie a dostupnosť na celom území Slovenska. 

Vzhľadom na uvedené úrad považuje Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom za veľmi 

účelové. 
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4. Kritérium § 16 ods. 4 písm. k) zákona - existencia potenciálnej konkurencie  

 

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom  – odstavec 1 

K hodnoteniu tohto kritéria považujeme za dôležité podotknúť, že existuje potenciálna 

konkurencia i konkurencia, ktorá reálne pôsobí na maloobchodnom trhu č. 1, o čom svedčí 

istý podiel na výnosoch zo zriadenia prípojok a na výnosoch z mesačného poplatku bez 

volaní. Nespochybňujeme, že dôležitým faktorom rozvoja konkurencie na maloobchodnom 

trhu č. 1 je sprístupnenie účastníckych vedení spoločnosti Slovak Telekom. To, že účastnícke 

vedenia spoločnosti Slovak Telekom nie sú využívané konkurentmi však možno pripisovať aj 

nekonaniu iných podnikov.  

 

Stanovisko úradu:  Uvedené vyjadrenie úrad považuje za neopodstatnené, pretože úrad       

v analýze konštatoval, že po podpísaní zmlúv o prepojení sietí a až po reálnom prepojení 

sietí, k čomu došlo až po 01.08.2005, možno hovoriť o konkurencii a potenciálnej 

konkurencii na trhu. Podpísaním zmluvy o prepojení sietí sa však žiaden operátor nestal 

okamžite plnohodnotným konkurentom pre spoločnosť Slovak Telekom. Vzhľadom na čas 

ktorý uplynul od podpísania zmlúv, od reálneho prepojenia sietí a tiež na podmienky 

v zmluvách o prepojení, ani jeden operátor v súčasnosti nie je schopný poskytovať 

komplexnú verejnú telefónnu službu. Úrad na základe získaných podkladov a vlastného 

šetrenia konštatuje, že alternatívni operátori majú záujem len o službu výberu podniku 

individuálnou voľbou, pretože zmluvné podmienky pre výber podniku prevoľbou sú pre nich 

nevyhovujúce, a preto sa nevyužívajú (maloobchodné ceny spoločnosti Slovak Telekom sú 

rovnaké ako veľkoobchodné ceny pre alternatívnych operátorov). Referenčná ponuka 

obsahuje vysoké ceny za prístup k miestnemu vedeniu a poskytnutie prístupu je podmienené 

zložitým procesom objednávania s rôznymi, často banálnymi dôvodmi na odmietnutie 

poskytnutia prístupu zo strany spoločnosti Slovak Telekom, obmedzenie prístupu len na 

aktívne vedenia s existujúcou „hlasovou zmluvou“ spoločnosti Slovak Telekom a nie sú 

jednoznačne zadefinované podmienky kolokácie v priestoroch spoločnosti Slovak Telekom. 

Zmluvy obsahujú množstvo podmienok ako napr. povinnosť alternatívnych operátorov 

kupovať služby spoločnosti Slovak Telekom (CSI okruhy), možnosť vybudovať vlastné 

spojenie do bodu prepojenia (in-span prepojenie a kolokácia), ktorá je cenovo nevýhodná 

a v prípade kolokácie chýba jasný proces a akékoľvek cenové podmienky. Referenčná ponuka 

kladie na operátorov neprimerané podmienky a obmedzenia vo forme požadovaných 

prognóz, sankcií za ich nedodržanie a neprimerane vysokých nákladov na služby 

tzv. implementácie. Pravidlá smerovania volaní sú stanovené tak, aby operátori museli 

objednať veľké počty okruhov aj keď v týchto okruhoch nie je dostatočná prevádzka. Úradom 

získané informácie naznačujú, že pri rokovaniach so spoločnosťou Slovak 

Telekom o zmluvných podmienkach len ťažko dochádza zo strany spoločnosti Slovak 

Telekom k uznaniu návrhov iných operátorov (napr. rokovania s BT Slovakia, s.r.o., 

Slovanet, a.s.). 

 

 

5. Kritérium § 16 ods. 4 písm. l) zákona -  prekážky vstupu na relevantný trh 

 

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom  - odstavec 1 

I pri hodnotení tohto kritéria úrad opakuje „že vstup na maloobchodný trh č. 1 je v podstatnej 

miere ovplyvnený konaním spoločnosti Slovak Telekom“. V súvislosti so sprístupnením 

účastníckych vedení, ktorého absenciu úrad označil za jednu z hlavných bariér vstupu na 

maloobchodný trh č. 1, nemožno toto tvrdenie uplatniť. Napriek tomu, že spoločnosť Slovak 

Telekom  od zverejnenia Referenčnej ponuky na prístup k účastníckym vedeniam (ďalej aj 
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„RUO“) v auguste 2005 trikrát proaktívne zmenil jej podmienky v prospech konkurencie, iné 

podniky neprejavili o rokovania, resp. o uzatvorenie zmluvy o sprístupnení účastníckych 

vedení záujem. Doterajšie rokovania predstavujú niekoľko stretnutí s dvoma podnikmi, 

pričom za prekážku pokračovania týchto rokovaní nemožno považovať odmietnutie 

pripomienok k RUO zo strany spoločnosti Slovak Telekom. Stratégia spoločnosti Slovak 

Telekom v týchto rokovaniach je vedená snahou uzatvoriť zmluvy o sprístupnení 

účastníckych vedení, pretože si uvedomuje, že ich neexistencia vystavuje spoločnosť Slovak 

Telekom vysokému regulačnému tlaku. Na druhej strane stratégia iných podnikov smeruje 

k poskytovaniu služieb zákazníkom s vysokými nárokmi na objem elektronických 

komunikačných služieb a pripojenie týchto zákazníkov realizujú iným spôsobom ako 

prostredníctvom účastníckych vedení spoločnosti Slovak Telekom. 

 

Stanovisko úradu: Na základe podkladov a informácií, ktorými úrad disponuje, úrad 

v analýze rozčlenil prekážky vstupu na trh do jednotlivých kategórií, pričom jednotlivé 

prekážky predstavujú súhrn informácií, podkladov a poznatkov získaných vlastným šetrením. 

Jednotlivé prekážky nie sú v budúcnosti neodstrániteľné, ale v analyzovanom období podľa 

výsledkov šetrenia úradu existovali a pôsobili. Svedčí o tom skutočnosť, ktorú spoločnosť 

Slovak Telekom sama uvádza vo svojom stanovisku, že „aj napriek tomu, že spoločnosť 

Slovak Telekom od zverejnenia Referenčnej ponuky na prístup k účastníckym vedeniam 

(ďalej aj „RUO“) v auguste 2005 trikrát proaktívne zmenil jej podmienky v prospech 

konkurencie, operátori neprejavili o rokovania, resp. o uzatvorenie zmluvy o sprístupnení 

účastníckych vedení záujem“. Dokazuje to, že spoločnosť Slovak Telekom svojim správaním 

a konaním v podstatnej miere ovplyvňuje konanie a správanie sa ostatných účastníkov trhu. 

Podľa úradom získaných informácií, spoločnosť Slovak Telekom pri rokovaniach 

nedostatočne akceptuje návrhy a požiadavky alternatívnych operátorov a realizuje len 

vlastné rozhodnutia, Postoj alternatívnych operátorov nasvedčuje tomu, že zmeny podmienok 

nie sú proaktívne. Úrad preto zotrváva na svojom tvrdení uvedenom v analýze. 

 

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom  - odstavec 2 

Ďalšie identifikované prekážky vstupu na trh spôsobené „konaním spoločnosti Slovak 

Telekom“ ako napr. „viazanie voľných minút s volacími programami“ sú v súlade s právnymi 

normami a sú výsledkom konkurenčného prostredia na trhu poskytovania verejných 

telefónnych služieb (vrátane mobilných). Zhodnotenie tejto skutočnosti ako prekážky vstupu 

na maloobchodný trh č. 1 považujeme na trhu pripojenia za neopodstatnené.  

 

Stanovisko úradu: Úrad netvrdí, že napr. „viazanie voľných minút s volacími programami“ 

nie je v súlade s právnymi normami, ale toto konanie zo strany všetkých operátorov, nie len 

zo strany spoločnosti Slovak Telekom, je prekážkou vstupu na relevantný trh. Úrad zotrváva 

na svojom stanovisku, že všetky ním v analýze uvedené prekážky vstupu na relevantný trh sú 

opodstatnené. Úrad dospel k záveru, že vstup na maloobchodný trh č. 1  je v podstatnej 

miere ovplyvnený konaním spoločnosti Slovak Telekom a existujúce bariéry predstavujú 

významné prekážky pre vstup na trh a možnosti vstupu sú obmedzené. 

 

Úrad na základe vykonaného šetrenia a výsledkov analýzy maloobchodného trhu č. 1   

konštatoval, že v zmysle § 16 ods. 3 zákona naďalej pretrváva stav, pri ktorom má spoločnosť 

Slovak Telekom na maloobchodnom trhu č. 1 významný vplyv a také postavenie, že nie je 

vystavený efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa 

nezávisle od konkurentov a užívateľov.  
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6. Kritérium § 16 ods. 4 písm. m) zákona - súčasný stav súťaže na relevantnom trhu 

 

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom  - odstavec 1 

Spoločnosť Slovak Telekom musí opätovne vyjadriť pochybnosti o relevantnosti hodnotenia 

zmlúv o prepojení v súvislosti s analýzou maloobchodného trhu č. 1, nakoľko táto otázka sa 

týka skôr súťaže na trhoch volaní do pevných verejných telefónnych sietí. Ceny za prepojenie 

nemožno považovať za faktor, ktorý bráni rozvoju súťaže na analyzovanom trhu.  

 

Stanovisko úradu: Úrad už vo svojom stanovisku ku kritériu §16 písm. b) zákona - ovládanie 

unikátneho zariadenia, rozsah obmedzení vstupu na relevantný trh a z toho vyplývajúca miera 

efektívnej súťaže, uviedol, že uskutočniť pripojenie akéhokoľvek účastníka do pevnej verejnej 

telefónnej siete s prideleným geografickým číslom nemá opodstatnenie bez možnosti dovolať 

sa a byť dovolateľný iným účastníkom vo verejnej pevnej telefónnej sieti. Podpisom zmluvy o 

prepojení medzi spoločnosťou Slovak Telekom a alternatívnymi operátormi sa vytvoril 

priestor pre alternatívnych operátorov na poskytovanie plnohodnotnej telefónnej služby, ktorá 

okrem možnosti uskutočňovať volania zabezpečuje aj dovolateľnosť účastníkov pripojených 

do siete alternatívnych operátorov zo siete spoločnosti Slovak Telekom. Bez podpísania 

zmluvy o prepojení sietí a samotným prepojením so sieťou spoločnosti Slovak Telekom, (ktorá 

je vo vlastníctve spoločnosti Slovak Telekom), nie je možné zabezpečiť plnohodnotné 

elektronické komunikačné služby. Podpísanie zmluvy o prepojení sietí bez možnosti využívať 

služby dohodnuté v zmluve (viď služby výber podniku predvoľbou) pre nevyhovujúce zmluvné 

podmienky (maloobchodné ceny spoločnosti Slovak Telekom sú rovnaké ako veľkoobchodné 

ceny pre alternatívnych operátorov) jednoznačne preukazujú opodstatnenosť zahŕňať ceny za 

prepojenie medzi prekážky, ktoré bránia rozvoju súťaže na analyzovanom trhu. 

 

 

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom  - odstavec 2 

Úradom zhodnotený stav súťaže nemožno považovať za dostatočný. Úrad absolútne 

abstrahuje od princípu technologickej neutrality a neberie do úvahy poskytovanie prístupu 

k pevnej verejnej telefónnej sieti a sprístupnenie verejných telefónnych služieb iným 

spôsobom ako prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom.  

 

Stanovisko úradu:  Úrad už vo svojom stanovisku zdôvodnil a vysvetlil, že pri analyzovaní 

maloobchodného trhu č.1 v plnom rozsahu rešpektoval princíp technologickej neutrality a 

tiež alternatívne možnosti poskytovania služieb prístupu k pevnej verejnej telefónnej sieti 

a sprístupnenie verejných telefónnych služieb, preto považuje zhodnotenie kritéria § 16 ods. 

4 písm. m) zákona – súčasný stavu súťaže na relevantnom trhu za dostatočné, vystihujúce 

skutočný stav na predmetnom trhu. Spôsob a štýl argumentácie spoločnosti Slovak Telekom  

len potvrdzuje, že podnik s významným vplyvom na trhu chýbajúce argumenty nahrádza 

vyhláseniami bez akéhokoľvek podloženia faktami. 

 

 

 

V Bratislave 22.08.2007 

 

 

        Ing. Daniel Menďan 

               poverený riadeným odboru 

ekonomickej regulácie 

 


