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Vyhodnotenie pripomienok  k výsledku analýzy veľkoobchodného 

relevantného trhu č. 2 

 

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na svojej 

verejne dostupnej internetovej stránke (http://www.teleoff.gov.sk/data/files/21541.pdf) 

zverejnil dňa 28.12.2011 výsledky analýzy veľkoobchodného poskytovania služby 

zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktorou je prenos 

volania alebo volania do siete Internet z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej 

siete určeného špecifickou sieťovou adresou do bodu prepojenia medzi dvoma 

pevnými sieťami alebo medzi pevnou a mobilnou sieťou (ďalej len „relevantný trh                        

č. 2) a zároveň stanovil tridsaťdňovú lehotu na zaslanie písomných pripomienok 

k tejto analýze. Súčasne úrad uverejnil na svojej verejne dostupnej internetovej 

stránke Výzvu na podávanie pripomienok k výsledkom analýzy veľkoobchodného 

relevantného trhu č. 2. Záverom opakovanej analýzy predmetného trhu bolo určenie 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. za významný podnik a uloženie povinností na 

relevantnom trhu č. 2. 

 

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ďalej len „ST, a.s.“ ) zaslala svoje 

pripomienky a stanovisko listom č. 83453/2011 zaevidovaným úradom pod                              

č. 768/14/2011 zo dňa 28.12.2011. 

Úrad podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 531/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách (ďalej len „zákon“) spolupracuje s Protimonopolným úradom 

Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ SR“) v otázkach určenia relevantných trhov v 

oblasti elektronických komunikácií, analýzy relevantných trhov a určenia podniku s 

významným vplyvom na relevantnom trhu. V súlade s uvedeným úrad požiadal PMÚ 

SR o stanovisko k predmetnej analýze.  

PMÚ SR vo svojom stanovisku uviedol, že nemá výhrady voči záverom 

predmetnej analýzy.   

 

 

Pripomienky spoločnosti ST, a.s.  

           Jednotlivé pripomienky sú vymedzené odkazom na stranu a odsek v rámci 

jednotlivých častí analýzy. Najprv je kurzívou uvedené pôvodné znenie textu analýzy 

a následne návrh spoločnosti ST, a.s. na doplnenie, zmenu, zrušenie alebo 

nahradenie znenia textu analýzy.  

 

 

 

http://www.teleoff.gov.sk/data/files/21541.pdf
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ČASŤ A Pripomienky k jednotlivým častiam návrhu opatrenia   

I. Úvod. 

I.1.3 Zdroje informácií 

 

Strana 8, šiesty odsek 

„Úrad oslovil aj ostatné podniky poskytujúce službu zostavenia volania na území 

Slovenskej republiky, ktoré mali v danom čase uzatvorenú zmluvu o prepojení 

verejných telefónnych sietí s iným podnikom.“ 

Návrh: Navrhujeme, aby úrad skúmal a za zdroj informácií zaradil všetky podniky, 

ktoré poskytujú verejnú telefónnu službu, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú priamo 

prepojené. 

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:  

Úrad identifikoval na predmetnom trhu všetky podniky, ktoré v súlade 

s vecným vymedzením tohto veľkoobchodného trhu spĺňajú podmienky pre ich 

zaradenie na relevantný trh č. 2. Vzhľadom k tomu, že veľkoobchodné zostavenie 

volania v sieti v pevnom umiestnení poskytuje jeden podnik inému podniku na 

základe zmluvy o prepojení sietí, úrad považuje podniky, ktoré majú uzavretú zmluvu 

o prepojení svojej siete v pevnom umiestnení so sieťou iného podniku, za podniky 

pôsobiace na predmetnom trhu.  

Aktuálne, 11 podnikov má uzavretú veľkoobchodnú zmluvu o prepojení sietí 

s iným podnikom a poskytuje verejnú telefónnu službu v pevnom umiestení  na 

geografických číslach, ktoré im boli primárne pridelené (ďalej len „prepojené 

podniky“). Okrem týchto spoločností, niekoľko ďalších malých prevádzkovateľov 

napr. spomínané spoločnosti IMAFEX, GAYA a iní (ďalej len „lokálni operátori“) 

poskytujú verejnú telefónnu službu v pevnom umiestení. Títo operátori však nemajú 

podpísanú žiadnu zmluvu o prepojení sietí a ani nepoužívajú úradom primárne 

pridelené číselné množiny geografických čísiel na poskytovanie verejnej telefónnej 

služby v pevnom mieste pripojenia, ale poskytujú verejnú telefónnu službu, na 

číslach ktoré boli pôvodne pridelené jednému z prepojených podnikov. Príklad: jeden  

z prepojených podnikov, ktorý má uzavreté zmluvy o prepojení sietí poskytol celú 

alebo časť číselnej množiny geografických čísiel ďalšiemu podniku, napr. spoločnosti 

IMAFEX a tento podnik poskytuje na týchto číslach verejnú telefónnu službu 

v pevnom umiestnení.  

 K uvedenému úrad uvádza, že napr. počet minút zostavených zákazníkmi 

týchto lokálnych operátorov za jednotlivé sledované obdobia je zahrnutý  do počtu 

zostavených minút podnikov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o prepojení. Podľa 

názoru úradu, takýto postup je správny, aby nedošlo k duplicitám a skresleniu 

skutočnej trhovej situácie.  Okrem toho, trhový podiel týchto tzv. lokálnych operátorov 

k 30.6.2011 vypočítaný na základe počtu pripojení predstavoval zanedbateľnú 

úroveň 0,67 %.  

 Pripomienka neakceptovaná 
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Strana 14, štvrtý odsek  

„Podľa názoru úradu, z hľadiska zastupiteľnosti na strane dopytu a ponuky k službe 

zostavenia volania v pevnom mieste pripojenia neexistuje žiaden substitút. Služba 

zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení zahŕňa všetky 

volania na geografické aj negeografické čísla v rámci Slovenska.“  

Návrh: Navrhujeme, aby úrad v analýze primerane zohľadnil skutočnosť, že pri 

volaniach na služby so zvýšenou tarifou a informačné služby je zostavenie volania v 

mobilnej sieti substitútom tak na strane dopytu ako i ponuky.  

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:  

Úrad vo svojej analýze predmetného trhu uviedol, že z hľadiska zastupiteľnosti 

na strane dopytu a ponuky k službe zostavenia volania v pevnom mieste pripojenia 

neexistuje žiaden substitút. Služba zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v 

pevnom umiestnení zahŕňa všetky volania na geografické aj negeografické čísla v 

rámci Slovenska zostavené v pevnom mieste pripojenia. Podmienkou pôsobenia na 

predmetnom trhu je, že poloha koncového bodu sa nemení a je definovaná 

konkrétnym geografickým číslom. To znamená, že poloha koncového bodu spĺňa 

charakteristiku pevnej siete. Pri posudzovaní zastupiteľnosti na strane ponuky úrad 

skúmal, prostredníctvom akých sietí sa poskytuje verejná telefónna služba na 

pevnom mieste pripojenia.  Podľa princípu technologickej neutrality je možné pre 

poskytovanie verejnej telefónnej služby využívať okrem klasickej telefónnej siete 

tvorenej metalickými účastníckymi vedeniami aj optickú sieť, televízne káblové 

rozvody i bezdrôtové siete v pevnom umiestení, napr. FWA a WiFi a aj 

prostredníctvom mobilných sietí, ale len v takom prípade, ak je koncovému 

užívateľovi poskytovateľom služby technickým alebo technologickým riešením 

koncového bodu prístupovej siete zrušená alebo obmedzená mobilita služieb, čiže sa 

nejedná o verejnú mobilnú telefónnu službu. V tejto súvislosti úrad pripomína, že 

veľkoobchodný trh č. 2 sa dotýka zostavenia volania v sieti, ktorá spĺňa 

charakteristiky siete v pevnom umiestnení. Do predmetného trhu teda nespadá 

verejná mobilná telefónna služba. Na základe uvedeného úrad nezahrnul do 

relevantného trhu č. 2 volania na služby so zvýšenou tarifou a na informačné služby 

zostavené v mobilnej sieti v rámci verejnej mobilnej telefónnej služby, takéto volania 

nie sú poskytované v pevnom mieste pripojenia, čiže nemôžu byť substitútom.   

Úrad súhlasí s vyjadrením spoločnosti ST, a.s., že pri volaniach na služby so 

zvýšenou tarifou a informačné služby,  podstatnou časťou spoplatnenej služby pre 

koncového zákazníka nie je len výška poplatku za zostavenie volania, ale aj cena za 

obsah. Avšak podľa zákona obsah nie je elektronickou komunikačnou službou.   

 

Pripomienka neakceptovaná 
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II. Analýza 

II.1 významný podnik – vyhodnotenie kritérií 

 

Strana 30, druhý odsek  

„Na predmetnom veľkoobchodnom trhu pôsobia tieto podniky, ktoré majú uzatvorenú 

zmluvu o prepojení verejných telefónnych sietí s iným podnikom.“  

Návrh: Upraviť v zmysle pripomienky k časti I.1.3 Zdroje informácií, Strana 8, šiesty 

odsek 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:  

K tomuto vyjadreniu spoločnosti ST, a.s. úrad zastáva rovnaké stanovisko, ako 

uviedol k pripomienke tejto spoločnosti v časti: Zdroje informácií (str. 2). 

Pripomienka neakceptovaná 

 

Strana 30, druhý odsek  

„Úrad dospel k názoru, že najväčšími technologickými výhodami na veľkoobchodnom 

trhu č. 2 disponuje spoločnosť ST, a.s. Jej výhody sú dané vlastníctvom a 

prevádzkovaním celoplošnej pevnej elektronickej komunikačnej siete. Na trhu 

elektronických komunikácií pôsobí najdlhšie, z čoho vyplýva úroveň jej infraštruktúry 

a zariadení, ktorá sa prejavuje vysokou mierou pokrytia územia a obyvateľstva na 

celom území Slovenskej republiky.“  

Návrh znenia: „Úrad dospel k názoru že najväčšími technologickými výhodami na 

veľkoobchodnom trhu č. 2 disponujú spoločnosti ST, a.s., Orange Slovensko, a.s. a 

potenciálne i Telefónica Slovakia, s.r.o. Ich výhody sú dané vlastníctvom a 

prevádzkovaním celoplošnej pevnej elektronickej komunikačnej siete, v prípade 

Telefónica Slovakia, s.r.o. ide o potenciálnu možnosť využívať mobilnú elektronickú 

komunikačnú sieť ako pevnú v krátkom čase.“  

V súlade s uvedeným navrhujeme upraviť aj zvyšok odseku. 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:  

Úrad súhlasí s vyjadrením spoločnosti ST, a.s. v prvej časti svojho návrhu 

týkajúcej sa technologicky podmienených výhod vyplývajúcich z pokrytia GSM/UMTS 

sieťou. Úrad už v opakovanej analýze predloženej na národné konzultácie dospel 

k záveru, že vzhľadom na pokrytie územia podnikov poskytujúcich verejnú telefónnu 

službu v pevnom mieste pripojenia výraznými technologickými výhodami na území 

Slovenska disponujú dve spoločnosti a to spoločnosť ST, a.s. a Orange Slovensko, 

a.s. (ďalej len spoločnosť „Orange“), pretože obidve spoločnosti majú takmer 

celoslovenské pokrytie. Avšak vzhľadom na nízke trhové podiely spoločnosti Orange, 

táto spoločnosť nepredstavuje reálneho konkurenta pre spoločnosť ST, a.s. na 

predmetnom veľkoobchodnom trhu a ani na súvisiacich maloobchodných trhoch. 
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Spoločnosť Orange nemá také postavenie na relevantnom trhu č. 2, ktorým by mohla 

ovplyvniť postavenie spoločnosti ST, a.s na tomto trhu.  

Súčasne si úrad dovoľuje podotknúť, že pokrytie územia mobilnou sieťou 

spoločnosti Orange dosahovalo k 30.6.2011 úroveň 90%. a nie 100% ako uvádza 

spoločnosť ST, a.s. v odôvodnení svojho návrhu. Ďalej úrad pripomína, že polovičné 

ceny spoločnosti Orange sa týkajú len cien príslušných paušálov. Ceny za volania po 

prevolaní paušálu sú takmer na rovnakej úrovni pri volaniach zo siete spoločnosti 

Orange aj ST, a.s. Ďalej úrad pokladá za dôležité objasniť, že spoločnosť Orange 

účtuje rovnaké ceny za verejnú telefónnu službu prostredníctvom optickej ako aj 

mobilnej siete. Napriek cenovej politike spoločnosti Orange, jej podiel na 

predmetnom trhu je stále zanedbateľný, čo úrad zdokumentoval v analýze daného 

trhu – kritérium Vyhodnotenie trhových podielov.  

Pokiaľ ide o spoločnosť Telefónica Slovakia, s.r.o. (ďalej len spoločnosť 

„Telefónica“), prostredníctvom jej mobilnej siete nie sú poskytované služby na 

predmetnom trhu, pretože spoločnosť Telefónica  neposkytuje verejnú telefónnu 

službu v pevnom umiestnení prostredníctvom svojej verejnej mobilnej telefónnej siete 

a fixnou sieťou nedisponuje vôbec. Z uvedeného dôvodu úrad nepokladá sieť 

spoločnosti Telefónica za technologickú výhodu na tomto trhu. (Uvedené úrad doplnil 

aj do analýzy). 

Pripomienka neakceptovaná 

 

Zodpovedajúca vyjednávacia sila na strane dopytu  

Strana 30, druhý odsek  

„Analýzou celkového vývoja podielov podľa počtu pripojení koncových užívateľov do 

siete v pevnom umiestnení, podľa objemu zostavených volaní, podľa objemu 

odchádzajúcich volaní na súvisiacom maloobchodnom trhu úrad konštatuje, že 

najväčšou vyjednávacou silou z hľadiska pozície na veľkoobchodnom trhu č. 2 

disponovala spoločnosť ST, a.s. Sila ostatných konkurentov vzhľadom na dopyt zo 

strany koncových užívateľov na trhu bola neporovnateľne menšia, ako dokumentujú 

všetky príslušné grafické znázornenia. Vyjednávacia sila ostatných konkurentov 

vzhľadom na dopyt zo strany koncových užívateľov na trhu bola neporovnateľne 

menšia, ako dokumentujú všetky príslušné grafické znázornenia. Vyjednávacia sila 

ostatných podnikov poskytujúcich službu zostavenia volania v pevnom mieste bola 

neporovnateľne menšia vzhľadom na počet pripojení koncových užívateľov do siete v 

pevnom umiestnení i vzhľadom na objem zostavených volaní. Úrad nepokladá 

vyjednávaciu silu spoločnosti Orange na tomto relevantnom trhu za porovnateľnú s 

vyjednávacou silou spoločnosti ST, a.s. vzhľadom na výrazne nižší počet koncových 

užívateľov verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení.“  

Návrh znenia: „Analýzou celkového vývoja podielov podľa počtu pripojení koncových 

užívateľov do siete v pevnom umiestnení, podľa objemu zostavených volaní, podľa 

objemu odchádzajúcich volaní na súvisiacom maloobchodnom trhu úrad konštatuje, 
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že z uvedeného pohľadu síce najväčšou vyjednávacou silou z hľadiska pozície na 

veľkoobchodnom trhu č. 2 disponovala spoločnosť ST, a.s., avšak vyjednávacia sila 

ostatných konkurentov vzhľadom na dopyt zo strany koncových užívateľov na trhu 

narástla, ako dokumentujú všetky príslušné grafické znázornenia. Úrad s 

prihliadnutím na postavenie spoločnosti Orange  ako integrovaného poskytovateľa 

mobilných i pevných hlasových služieb pokladá vyjednávaciu silu spoločnosti Orange  

na tomto relevantnom trhu za porovnateľnú s vyjednávacou silou spoločnosti ST, 

a.s., osobitne aj v súvislosti s podmienkami pri službách so zvýšenou tarifou a 

informačných službách.“  

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:  

Analýzou celkového vývoja podielov podľa počtu pripojení koncových 

užívateľov do siete v pevnom umiestnení, podľa objemu zostavených volaní, podľa 

objemu odchádzajúcich volaní na súvisiacom maloobchodnom trhu úrad konštatuje, 

že z uvedeného pohľadu najväčšou vyjednávacou silou z hľadiska pozície na 

veľkoobchodnom trhu č. 2 disponovala spoločnosť ST, a.s., aj keď vyjednávacia sila 

ostatných konkurentov vzhľadom na dopyt zo strany koncových užívateľov na trhu 

mierne narástla, ako dokumentujú všetky príslušné grafické znázornenia. (Uvedené 

úrad upravil aj v analýze). 

Existencia vzťahu medzi počtom koncových zákazníkov a vyjednávacou silou 

je daná aj potrebou zabezpečenia dovolateľnosti zákazníkov spoločnosti ST, a.s. na 

čísla zákazníkov iných operátorov a naopak.  

 Spoločnosť Orange začala od 1.júla 2009 ponúkať bytovým a nebytovým 

zákazníkom služby Domáca linka a Firemná linka a zostavenie volania na číslach 

týchto služieb spadá na predmetný trh. Zahrnutie týchto služieb sa však na 

vyjednávacej pozícii spoločnosti ST, a.s. veľmi neprejavilo. Spoločnosť ST, a.s. 

dosahovala značný trhový podiel pri vývoji podielov podľa počtu pripojení koncových 

užívateľov do siete v pevnom umiestnení, ako aj podľa objemu zostavených volaní a 

objemu odchádzajúcich volaní na súvisiacom maloobchodnom trhu v porovnaní 

s neporovnateľne nízkym trhovým podielom všetkých ostatných podnikov 

pôsobiacich na tomto trhu. Úrad skonštatoval, že bol zaznamenaný celkový pokles 

počtu pripojení v pevnom umiestnení s predchádzajúcim obdobím, ako aj pri objeme 

zostavených volaní a objeme odchádzajúcich volaní na súvisiacom maloobchodnom 

trhu, ale táto skutočnosť sa na vyjednávacej pozícii spoločnosti ST, a.s. výraznejšie 

neprejavila. Ostané podniky s tak nízkym trhový podielom, ale nemôžu ohroziť 

významné postavenie spoločnosti ST, a.s. na danom relevantnom trhu. Spoločnosť 

ST, a.s. svojim dlhodobým pôsobením na trhu fixných služieb získala bohatú 

zákaznícku základňu, ktorej poskytuje vernostné zľavy a programy a aj napriek 

„agresívnej“ cenovej politike spoločnosti Orange pri poskytovaní verejnej telefónnej 

služby v pevnom mieste pripojenia dosahuje spoločnosť Orange zanedbateľný trhový 

podiel oproti spoločnosti ST, a.s. 
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 V zmysle uvedeného úrad považuje vyjednávaciu silu spoločnosti ST, a.s. na 

relevantnom trhu za najväčšiu, aj napriek miernemu nárastu dopytu zo strany 

koncových užívateľov pri ostatných alternatívnych operátoroch pôsobiacich na 

danom trhu.   

K ďalšej pripomienke spoločnosti ST, a.s. úrad opakovane uvádza, že volania 

na čísla so zvýšenou tarifou a na čísla informačných služieb zostavené v mobilnej 

sieti ako súčasť verejnej mobilnej telefónnej služby nie sú súčasťou predmetného 

trhu. V tejto súvislosti úrad pripomína, že veľkoobchodný trh č. 2 sa dotýka čisto 

služieb v pevnom umiestnení. Do predmetného trhu nespadá verejná mobilná 

telefónna služba.  

Pripomienka čiastočne akceptovaná (upravená 1. veta podľa návrhu ST, a.s.) 

 

Úspory z rozsahu  

Strana 33, štvrtý a piaty odsek  

„Vzhľadom na objem prevádzky všetkých podnikov poskytujúcich službu zostavenia 

volania úrad konštatuje, že spoločnosť ST, a.s. má podstatne väčšie predpoklady pre 

dosahovanie úspor z rozsahu pri poskytovaní verejnej telefónnej služby v pevnom 

umiestnení ako ostatné podniky pôsobiace na predmetnom trhu, keďže počas celého 

sledovaného obdobia dosahovala významné trhové podiely vypočítané na základe 

objemu zostavených volaní, ale aj počtu účastníckych pripojení.  

Vzhľadom na vyššie uvedené úrad dospel k záveru, že spoločnosť ST, a.s. dosahuje 

úspory z rozsahu pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb.“  

Návrh znenia: „Vzhľadom na objem prevádzky všetkých podnikov poskytujúcich 

službu zostavenia volania ako i skutočnosť, že úrad konštatuje, že spoločnosti ST, 

a.s. ako i Orange majú podstatne väčšie predpoklady pre dosahovanie úspor z 

rozsahu pri poskytovaní verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení ako ostatné 

podniky pôsobiace na predmetnom trhu, keďže počas celého sledovaného obdobia 

spoločnosť ST, a.s. dosahovala významné trhové podiely vypočítané na základe 

objemu zostavených volaní, ale aj počtu účastníckych pripojení, resp. spoločnosť 

Orange  zdieľala svoju sieť na technológii UMTS/GSM tak pre účely poskytovaní 

verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení ako i mobilnej verejnej telefónnej 

služby a tak spĺňala tie isté predpoklady rovnako vysokým objemom zostavených 

volaní ako aj počtu účastníckych pripojení.  

Vzhľadom na vyššie uvedené úrad dospel k záveru, že spoločnosť ST, a.s. resp. 

spoločnosť Orange  dosahujú úspory z rozsahu pri poskytovaní elektronických 

komunikačných služieb.“  

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   

Úrad v analýze uviedol, že vzhľadom na objem prevádzky všetkých podnikov 

poskytujúcich službu zostavenia v pevnom umiestnení, spoločnosť ST, a.s. má 

podstatne väčšie predpoklady pre dosahovanie úspor z rozsahu pri poskytovaní 
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verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení ako ostatné podniky pôsobiace na 

predmetnom trhu, keďže počas celého sledovaného obdobia dosahovala významné 

trhové podiely vypočítané na základe objemu zostavených volaní, ale aj počtu 

účastníckych pripojení do siete v pevnom umiestnení.  

Veľkoobchodný trh zostavenia volania je charakterizovaný ako služba 

zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení. Preto úrad bral 

do úvahy iba portfólio služieb spĺňajúce charakteristiku predmetného trhu.  

Úrad nepopiera tvrdenie spoločnosti ST, a.s., že spoločnosť Orange  používa 

svoju mobilnú sieť na poskytovanie verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení 

ako i na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby. Je pravda, že celkovo 

k verejnej mobilnej telefónnej sieti je pripojených vysoký počet účastníkov (počet SIM 

kariet), z ktorých ale iba zanedbateľný počet odoberá verejnú telefónnu službu 

v pevnom umiestnení (len 1,7% SIM kariet na poskytovanie Domácej/Firemnej linky 

zo všetkých SIM kariet spoločnosti Orange používaných na poskytovanie verejnej 

telefónnej služby (fix+mobil) a prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Orange je 

zostavený vysoký objem volaní, ale iba zanedbateľný objem týchto volaní tvoria 

volania zostavené v pevnom mieste pripojenia (podiel zostavených volaní na číslach 

Domácej/Firemnej linky vrátane „selfsupply“ je len 0,6% zo všetkých (fix+mobil) 

volaní zostavených v mobilnej sieti spoločnosti Orange).   

 

Pripomienka neakceptovaná 

 

Diverzifikácia služieb na súvisiacom maloobchodnom trhu  

Strana 33, posledný odsek, strana 34 prvý a druhý odsek a strana 37, prvý a 

druhý odsek  

„Miera diverzifikácie služieb pri poskytovaní verejnej telefónnej služby v pevnom 

umiestnení spoločnosti ST, a.s. v sledovanom období dosahovala najvyššiu úroveň. 

Spoločnosť, poskytujúca mnoho produktových radov môže ťažiť z úrovne 

obmedzeného rizika na základe diverzifikácie služieb. V prípade, že jeden jeho 

produktový rad „vypadáva z módy“ sa istí iným produktovým radom resp. ho 

nahrádza novým.  

Rozsah diverzifikácie služieb pri poskytovaní verejnej telefónnej služby v pevnom 

umiestnení ostatných podnikov je podstatne nižší a užší ako u spoločnosti ST, a.s.  

....  

Vo vyššie uvedenej tabuľke je zobrazený sortiment ponuky verejnej telefónnej služby 

v pevnom umiestnení poskytovanej koncovým užívateľom spoločnosti ST, a.s. a 

niektorých alternatívnych operátorov. V tabuľke je vidieť výrazný rozdiel na jednej 

strane v ponuke spoločnosti ST, a.s. a na druhej strane v ponuke významnejších 

alternatívnych operátorov.  

Úrad konštatuje prehlbujúcu sa diverzifikáciu služieb u všetkých podnikov 

pôsobiacich na predmetnom trhu. Výrazne širšou ponukou portfólia služieb disponuje 

spoločnosť ST, a.s., čo dokazuje aj predchádzajúca tabuľka hlasových produktov.“  

Návrh znenia: „Miera diverzifikácie služieb pri poskytovaní verejnej telefónnej služby 

v pevnom umiestnení spoločnosti ST, a.s. v sledovanom období dosahovala 
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odhliadnuc od technologicky podmieneného rozsahu portfólia obdobnú úroveň ako 

pri ostatných podnikoch. Spoločnosť, poskytujúca mnoho produktových radov môže 

ťažiť z úrovne obmedzeného rizika na základe diverzifikácie služieb. V prípade, že 

jeden jeho produktový rad „vypadáva z módy“ sa istí iným produktovým radom resp. 

ho nahrádza novým. Uvedená výhoda je však v realite slovenských trhových 

podmienok obmedzená skutočnosťou, že zákazníci v prípade straty záujmu o 

produktový rad robia rozhodnutia v prospech odchodu k mobilným hlasovým 

službám.  

Rozsah diverzifikácie služieb pri poskytovaní verejnej telefónnej služby v pevnom 

umiestnení ostatných podnikov je obdobný a v prípade spoločnosti Orange totožný 

so základným portfóliom spoločnosti ST, a.s.  

...  

Vo vyššie uvedenej tabuľke je zobrazený sortiment ponuky verejnej telefónnej služby 

v pevnom umiestnení poskytovanej koncovým užívateľom spoločnosti ST, a.s. a 

niektorých alternatívnych operátorov. V tabuľke je vidieť technologické podmienenie 

rozsahu ponuky spoločnosti ST, a.s. a na druhej strane obdobnú ponuku 

významnejších alternatívnych operátorov, avšak bez technologicky podmieneného 

rozsahu.  

Úrad konštatuje prehlbujúcu sa diverzifikáciu služieb u všetkých podnikov 

pôsobiacich na predmetnom trhu a pri odhliadnutí od technologicky podmieneného 

rozsahu ponuky ST, a.s. Rozsah diverzifikácie služieb pri poskytovaní verejnej 

telefónnej služby v pevnom umiestnení ostatných podnikov je obdobný a v prípade 

spoločnosti Orange  totožný so základným portfóliom spoločnosti ST, a.s.“  

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   

Úrad pri vyhodnocovaní príslušného kritéria chcel poskytnúť náhľad na 

diverzifikáciu služieb verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení u rôznych 

podnikov z pohľadu koncového zákazníka pri zohľadnení technologicky 

podmieneného rozsahu u tých podnikov, u ktorých je to relevantné. Spoločnosť ST, 

a.s. poskytuje verejnú telefónnu službu na rôznych technológiách, na ktorých 

poskytuje aj rôzne volacie programy, ktoré sú naviazané na konkrétnu technológiu. 

Vzhľadom k tomu, že s poskytovaním verejnej telefónnej služby na rôznych 

technológiách súvisia rôzne náklady, niektoré podniky vytvorili na týchto konkrétnych 

technológiách volacie programy s rôznymi cenami, čo rozširuje diverzifikáciu portfólia 

verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení u niektorých podnikov.  

Úrad vychádzal pri vyhodnocovaní tohto kritéria z cenníkov zverejnených na 

verejne dostupných internetových stránkach daných podnikov, resp. z cenníkov ktoré 

zaslali jednotlivé podniky úradu.  Keď si chce koncový užívateľ vybrať poskytovateľa 

verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení, v takejto štruktúre získa informácie 

o diverzifikácii tejto služby ponúkanej rôznymi podnikmi.  

Úrad sa zaoberal pri vyhodnocovaní daného kritéria šírkou sortimentu, ktorý je 

prístupný pre koncových užívateľov a z ktorého si môže koncový zákazník vyberať. 
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Preto má úrad za to, že vizuálny príklad maloobchodného sortimentu spoločnosti ST, 

a.s. vs. maloobchodný sortiment niektorých alternatívnych operátorov zobrazuje 

reálny pohľad ponuky služieb z pohľadu koncového zákazníka, teda z ponuky, 

z ktorej si zákazník môže vyberať na súvisiacom maloobchodnom trhu verejnej 

telefónnej služby v pevnom mieste pripojenia.   

Pripomienka neakceptovaná 

 

Prekážky vstupu na relevantný trh  

Strana 37, Ekonomické bariéry:  

„- investičné náklady spojené s vybudovaním funkčnej elektronickej komunikačnej 

siete,  

- vybudovanie pevnej elektronickej komunikačnej siete a následný vstup na trh 

vyžaduje vysoké počiatočné náklady (náklady na reklamu, získanie zákazníka, 

neustály rozvoj atď.),“  

Návrh: Navrhujeme, aby úrad hodnotenie kritérií a ekonomických bariér upravil tak, 

aby zohľadnil postavenie prevádzkovateľov lokálnych sietí využívaných pre účely 

poskytovania širokopásmových služieb uvádzaných ST, a.s. ako potenciálnych 

konkurentov, ako i existenciu týchto sietí ako takých, rovnako i existenciu už 

vybudovaných UMTS/GSM sietí a v tomto zmysle konštatoval neaplikáciu uvedených 

bariér v realite slovenských trhových podmienok.  

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   

Úrad trvá na tom, že aj investičné náklady spojené s vybudovaním funkčnej 

elektronickej komunikačnej siete, pre podnik ktorý nemá elektronickú komunikačnú 

sieť, sú ekonomickou bariérou 

Podnikov, ktoré majú vybudovanú sieť v pevnom umiestnení na poskytovanie 

iných napr. širokopásmových služieb a nepotrebujú túto sieť budovať, sa uvedené 

netýka.  

Podniky, ktoré majú vybudovanú mobilnú UMTS/GSM sieť, musia investovať 

do nadstavbovej platformy pre zamedzenie mobility pripojenia, roamingu atď., aby 

daná služby mohla byť poskytovaná ako verejná telefónna služba v pevnom mieste 

pripojenia.  

Vysoké počiatočné náklady (náklady na reklamu, získanie zákazníka, neustály 

rozvoj atď.) úrad považuje taktiež za ekonomické bariéry. Ak chce podnik vstúpiť na 

trh verejnej telefónnej služby v pevnom mieste pripojenia potrebuje si získať 

zákazníka, čo sa nedá bez nevyhnutne potrebných vynaložených nákladov.  

 

Pripomienka čiastočne akceptovaná – na základe pripomienky ST, a.s. 

doplnené vysvetlenie do analýzy  
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Strana 38, Časové bariéry:  

„- krátkosť času pre vstup a zavedenie podniku na trh poskytovania verejnej 

telefónnej služby v pevnom mieste pripojenia, na získanie dostatočného počtu 

zákazníkov (návratnosť investícií, konkurencie schopnosť),  

-veľká časová a administratívna náročnosť výstavby elektronickej komunikačnej siete 

(povolenia na rozkopávky, výstavba v meste, veľké množstvo súkromných vlastníkov 

pozemkov a s tým spojené časové lehoty).“  

Návrh: Navrhujeme, aby úrad hodnotenie kritérií a časových bariér upravil v zmysle 

návrhu ST, a.s. pri ekonomických bariérach a rovnako konštatoval ich neaplikáciu z 

obdobných dôvodov.  

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   

V analýze uvedené časové bariéry: 

- zavedenie podniku na trh poskytovania verejnej telefónnej služby v pevnom 

mieste pripojenia, na získanie dostatočného počtu zákazníkov (návratnosť investícií, 

konkurencie schopnosť) sa dotýka tak podniku, ktorý má vybudovanú sieť za účelom 

poskytovania iných služieb  ako aj podniku ktorý si sieť za účelom poskytovania 

elektronických komunikačných služieb buduje. Každý podnik rieši do akej doby je 

schopný zabezpečiť návratnosť svojich investícií. Ak by sa aj daní prevádzkovatelia 

lokálnych sietí rozhodli poskytovať verejnú telefónnu službu v pevnom umiestnení, 

boli by nútení vynaložiť nemalé investičné prostriedky s cieľom vstúpiť na relevantný 

trh a prežiť na ňom pri silnom postavení spoločnosti ST, a.s. S takýmto vstupom na 

trh sa teda spájajú ako ekonomické tak i časové bariéry vstupu na predmetný trh.  

- veľká časová a administratívna náročnosť výstavby elektronickej 

komunikačnej siete sa týka výhradne podnikov budujúcich si siete poskytovania 

elektronických komunikačných služieb. Podnikov, ktoré už majú vybudovanú svoju 

sieť sa uvedená bariéra netýka.  

 

Pripomienka čiastočne akceptovaná – na základe pripomienky ST, a.s. 

doplnené vysvetlenie do analýzy  

 

 

Strana 38, Strategické bariéry:  

„- pôsobenie 11 podnikov na tomto trhu, vyjednávacia sila a z toho vyplývajúci vplyv 

spoločnosti ST, a.s. pri rokovaniach a pri uzatváraní zmlúv,  

- pomerne malý trh Slovenskej republiky.“  

Návrh: Žiadame, aby úrad prehodnotil a zmenil záver tohto kritéria tak, že pôsobenie 

veľkého množstva podnikov aj na tak pomerne malom trhu Slovenskej republiky ako i 

neustále ďalšie vstupujúce podniky na uvedený trh poukazujú na neexistenciu 

strategických bariér vstupu na tento trh.  
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Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   

Vzhľadom k tomu, že trh Slovenskej republiky je pomerne malý, úrad trvá na 

svojom vyjadrení, že pôsobenie 11 podnikov na tomto trhu je strategickou bariérou 

vstupu na predmetný trh. Každý podnik, ktorý by zvažoval vstup na predmetný trh 

poskytovania verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení, musí zo strategického 

hľadiska zvážiť, či pri súčasnom poskytovaní týchto služieb jedenástimi podnikmi 

bude schopný získať dostatočnú zákaznícku základňu, aby poskytovanie týchto 

služieb bolo pre podnik rentabilné. (Uvedené úrad doplnil aj do analýzy). 

 

K akvizícii podnikov na predmetnom trhu dochádza aj z dôvodu ich prežitia na 

trhu popri podniku s významným postavením t.j. spoločnosti ST, a.s. Ide o prirodzenú 

snahu podnikov vytvoriť silnejší podnik s cieľom prežiť a aspoň trochu súťažiť pri 

poskytovaní verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení s významným 

podnikom. Ak by sa aj všetci alternatívni operátori pôsobiaci na predmetnom trhu 

zlúčili,  ich trhový podiel či na pripojení, či vypočítaný  na základe zostavených minút 

je neporovnateľne nižší a ani tak by neboli vyrovnaným súperom na tomto trhu. Tu 

úrad pokladá za dôležité pripomenúť, že k oficiálnej liberalizácii fixného trhu došlo 

v roku 2004.   

Pripomienka neakceptovaná – na základe pripomienky ST, a.s. doplnené 

vysvetlenie do analýzy  

 

Strana 38, odsek nasledujúci za strategickými bariérami  

„V zmysle vyššie uvedeného úrad dospel k záveru, že vstup na predmetný 

veľkoobchodný trh č. 2 je v podstatnej miere ovplyvnený konaním spoločnosti ST, 

a.s. a existujúce bariéry predstavujú podstatné prekážky pre vstup na tento trh a 

možnosti vstupu naň sú obmedzené.“ 

Návrh: Žiadame, aby úrad prehodnotil záver hodnotenia prekážok vstupu na 

relevantný trh tak, že vstup na predmetný trh č. 2 je ovplyvnený existenciou 

prevádzkovateľov sietí poskytujúcich širokopásmové služby na rôznych 

technológiách, ako i podnikov disponujúcich mobilnými sieťami s celoslovenským 

pokrytím využiteľnými pre poskytovanie pevných hlasových služieb. Preto napriek 

niektorým typickým charakteristikám poskytovania elektronických komunikačných 

služieb, vzhľadom na slovenské trhové podmienky neexistujú podstatné prekážky 

vstupu na uvedený trh, čo preukazuje i skutočnosť, že naň priebežne vstupujú ďalšie 

podniky. V prípade služieb so zvýšenou tarifou a pri informačných službách dokonca 

existujúce mobilné služby predstavujú ekvivalent k poskytovaniu týchto služieb v 

sieťach v pevnom umiestnení a na uvedenej časti trhu pôsob viac poskytovateľov. O 

to viac sa bariéry vstupu na tento trh zásadnejšie neprejavia.  
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Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   

Úrad trvá na svojom vyjadrení, že vstup na predmetný veľkoobchodný trh č. 2 

je v podstatnej miere ovplyvnený konaním spoločnosti ST, a.s. a existujúce bariéry 

predstavujú podstatné prekážky pre vstup na tento trh a možnosti vstupu naň sú 

obmedzené. Samozrejme určitý vplyv má aj správanie ostaných podnikov 

pôsobiacich na súvisiacom maloobchodnom trhu verejnej telefónnej služby v pevnom 

umiestnení, avšak nie v takej miere ako správanie spoločnosti ST, a.s. Podľa názoru 

úradu správanie potenciálnej konkurencie nemá na rozhodovanie podnikov o vstupe 

na trh podstatný vplyv.  

Ako už úrad uviedol, volania na čísla so zvýšenou tarifou a na čísla 

informačných služieb zostavené v mobilnej sieti nie sú súčasťou predmetného trhu. 

V tejto súvislosti úrad pripomína, že veľkoobchodný trh č. 2 sa dotýka čisto fixnej 

siete, resp. siete ktorá spĺňa charakteristiky pevnej siete. Do predmetného trhu 

nespadá verejná mobilná telefónna služba. Na základe uvedeného úrad nezahrňuje 

do trhu volania na služby so zvýšenou tarifou a na informačné služby v mobilnej 

siete, nakoľko nie sú predmetnom vecného vymedzenia trhu a nenapĺňajú vlastnosti 

pevného pripojenia. 

 Pripomienka neakceptovaná  

 

Súčasný stav a vývoj  

Strana 46, druhý odsek  

„Výška poplatkov za zostavenie volanie je rozhodujúca pri určovaní maloobchodnej 

ceny, ktorá je účtovaná konečným zákazníkom.“  

Návrh: Doplniť, že uvedené neplatí minimálne pre služby so zvýšenou tarifou a pri 

informačných službách, kde je rozhodujúca cena obsahu.  

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   

Úrad súhlasí, že významnou zložkou maloobchodnej ceny pri službách so 

zvýšenou tarifou a informačných službách je okrem ceny za zostavenie volania v sieti 

v pevnom umiestnení aj cena za obsah, avšak poskytovanie obsahu nie je 

elektronická komunikačná služba v zmysle zákona o elektronických komunikáciách. 

(Uvedené úrad doplnil aj do analýzy). 

Pripomienka akceptovaná 

 

Strana 46, posledný odsek, druhá veta  

„Spoločnosť Orange  disponuje taktiež celonárodným pokrytím svojou mobilnou 

sieťou, ale vzhľadom na zanedbateľný trhový podiel oproti spoločnosti ST, a.s. 
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(vyjadrený počtom zostavených minút na veľkoobchodnej úrovni, počtom 

odchádzajúcich minút a počtom účastníckych pripojení na maloobchodnej úrovni) a 

aj napriek jej lepšej cenovej politike nepredstavuje reálneho konkurenta spoločnosti 

ST, a.s.“  

Návrh znenia: „Spoločnosť Orange  disponuje taktiež celonárodným pokrytím svojou 

mobilnou sieťou. Vzhľadom na vystupovanie spoločnosti Orange  ako integrovaného 

poskytovateľa pevných i mobilných hlasových služieb napriek nízkemu trhovému 

podielu pri poskytovaní pevných hlasových služieb oproti spoločnosti ST, a.s. 

(vyjadrený počtom zostavených minút na veľkoobchodnej úrovni, počtom 

odchádzajúcich minút a počtom účastníckych pripojení na maloobchodnej úrovni) a 

aj vzhľadom na jej lepšiu cenovú politiku predstavuje reálneho konkurenta 

spoločnosti ST, a.s.“  

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   

Úrad samozrejme nepopiera, že spoločnosť Orange je integrovaným 

operátorom, ktorý poskytuje rovnako ako spoločnosť ST, a.s. aj fixné aj mobilné 

služby. A ak sa na obe spoločnosti pozrieme komplexne ako na poskytovateľov 

pevnej a mobilnej telefónnej služby, tak vystupujú voči sebe ako reálni konkurenti. 

Uvedené, ale neplatí ak porovnávame tieto 2 spoločnosti výhradne ako 

poskytovateľov verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení, resp. ak ich 

porovnávame výhradne ako 2 spoločnosti, ktoré pôsobia na veľkoobchodnom trhu 

zostavenia volania v sieti v pevnom umiestnení.  V takom prípade, úrad trvá na tom, 

že napriek takmer celonárodnému pokrytiu mobilnej siete spoločnosti Orange a aj 

napriek jej lepšej cenovej politike oproti spoločnosti ST, a.s. a vzhľadom na 

zanedbateľný trhový podiel spoločnosti Orange oproti spoločnosti ST, a.s. (vyjadrený 

počtom zostavených minút na veľkoobchodnej úrovni, počtom odchádzajúcich minút 

a počtom účastníckych pripojení na maloobchodnej úrovni) spoločnosť Orange 

nepredstavuje reálneho konkurenta voči spoločnosti ST, a.s. na skúmanom 

relevantnom trhu. Tu úrad pokladá za dôležité opakovane pripomenúť, že volania 

zostavené v mobilnej sieti spoločnosti Orange ako súčasť verejnej mobilnej 

telefónnej služby nespadajú na predmetný trh.  

Pripomienka neakceptovaná 

 

III. 1 Závery opakovanej analýzy veľkoobchodného relevantného trhu č. 2 

Strana 47 a 48 

„ 

3. Na veľkoobchodnom trhu č. 2 na území Slovenskej republiky do konca prvého 

polroka 2011 pôsobí celkom 11 podnikov. 
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4. Výraznými technologickými výhodami na území Slovenskej republiky disponujú 

dve spoločnosti a to spoločnosť ST, a.s. a Orange , pričom obe majú takmer 

celoslovenské pokrytie. 

6. Na základe analýzy počtu a objemu veľkoobchodne zostavených volaní, počtu 

účastníckych pripojení a objemu zostavených volaní na maloobchodnej úrovni úrad 

dospel k záveru, že najväčšou vyjednávacou silou disponuje spoločnosť ST, a.s. 

Uzavretím zmlúv o prepojení sietí sa vytvoril pre alternatívnych operátorov priestor 

pre vstup na trh verejnej telefónnej služby. Vstupom na trh sa však žiaden z 

alternatívnych operátorov nestal okamžite plnohodnotnou konkurenciou pre 

spoločnosť ST, a.s. 

7. Pri poskytovaní služieb na veľkoobchodnom trhu č. 2 má spoločnosť ST, a.s. 

podstatne väčšie predpoklady pre dosahovanie úspor z rozsahu v porovnaní s 

ostatnými podnikmi. 

8. Najširší sortiment ponuky služieb pre koncových užívateľov na súvisiacom 

maloobchodnom trhu poskytuje spoločnosť ST, a.s. 

9. Pre vstup nového podniku na veľkoobchodný trh č. 2 existujú ekonomické, 

technické a strategické prekážky.“ 

Návrh: Uvedené závery navrhuje ST, a.s. prehodnotiť v súlade s pripomienkami 

uvedenými osobitne v časti ich analýzy. 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   

Úrad sa k vyššie uvedeným pripomienkam spoločnosti ST, a.s. vyjadril už 

v predchádzajúcich častiach tohto vyhodnotenia pripomienok. . 

 

III. 2 Návrh povinností 

III. 2.2 Návrh povinností pre podnik s významným vplyvom na 

veľkoobchodnom trhu č. 2 

 

A. povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia podľa § 19 zákona, str. 52  

„Podnik s významným vplyvom je povinný: 

 Zverejniť na svojej verejne dostupnej internetovej stránke referenčnú ponuku 

na prepojenie a predložiť ju úradu v písomnej aj elektronickej forme najneskôr 

do 60 dní…..podmienky pre ponuku účastníckych prípojok za 

veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími osobami (WLR).“ 

Návrh: Navrhujeme preformulovať predmetnú povinnosť navrhovaného opatrenia 

tak, aby sa podmienky pre ponuku účastníckych prípojok nerealizovali v RIO, ale 

v samostatnej referenčnej ponuke na prístup k účastníckemu vedeniu, resp. ku 

koncovému bodu vo verejnej telefónnej sieti ST, a.s.. 
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Ďalej navrhujeme, aby sa povinnosť WLR plnila len na rezidenčných prístupoch, 

resp. účastníckych prípojkách určených pre rezidenčných zákazníkov. 

 

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   

Úrad súhlasí s požiadavkou spoločnosti ST, a.s., aby sa podmienky pre 

ponuku účastníckych prípojok realizovali v samostatnej referenčnej ponuke na 

prístup, ktorý umožní ponúkať účastnícku prípojku za veľkoobchodných podmienok 

na ďalší predaj tretími osobami (WLR), resp. v samostatnej referenčnej ponuke 

účastníckej prípojky na ďalší predaj. 

Úrad navrhuje významnému podniku uložiť povinnosť transparentnosti 

prístupu podľa § 19 zákona v nasledovnom znení:  

Podnik s významným vplyvom je povinný:  

 Zverejniť na svojej verejne dostupnej internetovej stránke referenčnú 

ponuku na prepojenie a  referenčnú ponuku na prístup, ktorý umožní 

ponúkať účastnícku prípojku za veľkoobchodných podmienok na ďalší 

predaj tretím osobám (ďalej len „referenčná ponuka na poskytovanie 

WLR“) a predložiť ich úradu v písomnej aj elektronickej forme najneskôr do 

60 dní od právoplatnosti rozhodnutia o určení za významný podnik 

a uložení povinností. Referenčná ponuka na prepojenie musí byť 

dostatočne štruktúrovaná a musí obsahovať podmienky pre  služby 

veľkoobchodného zostavenia volania vo verejnej elektronickej 

komunikačnej sieti v pevnom umiestnení, vrátane podmienok pre služby 

umožňujúce poskytovať výber podniku  individuálnou voľbou (CS) a výber 

podniku predvoľbou (CPS). Referenčná ponuka  na prístup WLR musí byť 

taktiež dostatočne štruktúrovaná a musí obsahovať podmienky pre ponuku 

veľkoobchodného prenájmu účastníckej prípojky vo verejnej telefónnej sieti 

v pevnom umiestnení spoločnosti ST, a.s.  

 

 Zverejniť v referenčnej ponuke na prepojenie všetky špecifické informácie, 

najmä informácie z účtovníctva, technické špecifikácie, charakteristiky 

siete, zmluvné podmienky, ako aj informácie týkajúce rozsahu jednotlivých 

služieb odchádzajúcich volaní, informácie o službách súvisiacich s 

implementáciou siete týkajúcich sa služieb umožňujúcich poskytovať výber 

podniku individuálnou voľbou (CS) a výber podniku predvoľbou (CPS), 

vrátane cien, opisu jednotlivých bodov prepojenia, kvality, lehôt 

a podmienok, jednorazových a pravidelných poplatkov. V samostatnej 

referenčnej ponuke na poskytovanie WLR zverejniť všetky špecifické 

informácie, najmä informácie z účtovníctva, technické špecifikácie, 

charakteristiky siete, zmluvné podmienky, ako  aj informácie týkajúce sa 
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rozsahu ponuky veľkoobchodného prenájmu účastníckej prípojky vo 

verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení spoločnosti ST, a.s.  

 

 Zverejniť akýkoľvek návrh na zmenu referenčnej ponuky na prepojenie ako 

aj referenčnej ponuky na poskytovanie prístupu WLR zo strany podniku 

s významným vplyvom, ktorý bude mať vplyv na podniky definované v § 5 

ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách najneskôr 45 dní pred 

zamýšľanou zmenou na svojej verejne dostupnej internetovej stránke a 

predložiť ju úradu.  

(Vyššie uvedené úrad upravil v analýze.) 

Úrad však nesúhlasí s požiadavkou, aby sa povinnosť WLR plnila len na 

rezidenčných prístupoch, resp. účastníckych prípojkách určených pre rezidenčných 

zákazníkov. Úrad nevidí dôvod prečo by sa mala referenčná ponuka WLR plniť len 

na rezidenčných prístupoch, keďže hlasové služby na prenajatej účastníckej prípojke 

bude svojím zákazníkom poskytovať alternatívny operátor, t.j. nie spoločnosť ST, a.s. 

a spoločnosť ST, a.s. len prenajíma telefónnu prípojku veľkoobchodne 

alternatívnemu operátorovi. Alternatívny operátor môže svoje služby ponúknuť tak 

bytovému ako aj nebytovému zákazníkovi, rozhodnutie je plne v rukách 

alternatívneho operátora.  

Pripomienka čiastočne akceptovaná – 1. bod akceptovaný 

                                                                  2. bod neakceptovaný  

 

 

 

Strana 53, tretí odsek, druhá veta 

 

Znenie úradu: ,„Ak zmena referenčnej ponuky vyplýva z cenového rozhodnutia 

úradu, je významný podnik povinný zverejniť zmenenú referenčnú ponuku najneskôr 

v deň účinnosti predmetného rozhodnutia.“ 

Návrh znenia : „Ak zmena referenčnej ponuky vyplýva z cenového rozhodnutia 

úradu, je významný podnik povinný zverejniť zmenenú referenčnú ponuku najneskôr 

v tridsiaty deň odo dňa nadobudnutia právoplatnosti predmetného rozhodnutia.“ 

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   

 V ustanovení § 19 ods. 2 zákona sa okrem iného uvádza: „Úrad môže na 

uplatnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo povinností uložených 

rozhodnutím úradu podľa § 18 ods. 1 zákona uložiť významnému podniku zmeny 

referenčnej ponuky; úrad môže prihliadnuť na návrh zmeny referenčnej ponuky 

predloženej podnikom. Podnik je povinný predložiť úradu upravenú referenčnú 

ponuku do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o zmene referenčnej ponuky.“ 

Nakoľko toto ustanovenie zákona   obsahuje povinnosť zverejnenia zmien 
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referenčnej ponuky uložených samostatným konaním a rozhodnutím o zmene 

referenčnej ponuky v určitej lehote, ktoré úrad môže, ale nemusí začať, úrad 

nasledujúce znenie ,„Ak zmena referenčnej ponuky vyplýva z cenového rozhodnutia 

úradu, je významný podnik povinný zverejniť zmenenú referenčnú ponuku najneskôr 

v deň účinnosti predmetného rozhodnutia.“ z analýzy  vypustil, a primeranú lehotu na 

vykonanie zmien referenčnej ponuky na základe cenového rozhodnutia určí preto 

priamo v cenovom rozhodnutí a nie duplicitným použitím zákonnej lehoty v SMP 

rozhodnutí, keďže táto lehota uvedená v § 19 ods. 2 zákona sa týka samostatného 

konania a rozhodnutia o zmene referenčnej ponuky 

Pripomienka čiastočne akceptovaná. Úrad nezmenil, ale vypustil uvedené znenie 

z analýzy. 

 

 

C. Povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom podľa § 22 zákona, 

Strana 54 

„Podnik s významným vplyvom je povinný: 

 Poskytovať tretím osobám prístup k určitým sieťovým prostriedkom, vrátane 

prístupu, ktorý umožní poskytovať výber podniku individuálnou voľbou (CS), 

predvoľbou (CPS) a umožní ponúkať účastnícku prípojku za veľkoobchodných 

podmienok na ďalší predaj tretími osobami (WLR). 

... 

 Umožniť spoločné využívanie infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí 

vedení.“ 

 

Návrh: V prvom bode uvedenom vyššie vypustiť časť textu „...k určitým sieťovým 

prostriedkom, vrátane prístupu...“ a tiež druhý bod uvedený vyššie. 

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   

Úrad súhlasí s vypustením tej časti textu ako uvádza spoločnosť ST, a.s. 

v prvom bode a výsledné znenie je: „Podnik s významným vplyvom je povinný 

poskytovať tretím osobám prístup, ktorý umožní poskytovať výber podniku 

individuálnou voľbou (CS), predvoľbou (CPS) a umožní ponúkať účastnícku prípojku 

za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími osobami (WLR).(Uvedené 

úrad upravil v analýze.) 

 Úrad nesúhlasí s vypustením bodu „Významný podnik je povinný umožniť 

spoločné využívanie infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení.“ 

z povinnosti poskytnúť prístup k určitým sieťovým prostriedkom tak ako to navrhuje 

spoločnosť ST, a.s. Úrad má v úmysle uložením uvedenej  povinnosti zabezpečiť, 

aby v prípade že bude pri poskytovaní služieb uložených v povinnosti poskytnúť 

prístup k určitým sieťovým prostriedkom podľa § 22 zákona potrebné spoločné 
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využívanie infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení, významný 

podnik bude povinný takéto spoločné využívanie inému podniku umožniť.  

Pripomienka čiastočne akceptovaná – 1. bod akceptovaný 

                                                                  2. bod neakceptovaný  

 

 

D. Povinnosť viesť oddelenú evidenciu podľa § 21 ods. 1 zákona 

Záver strany 54:  

Znenie úradu: „Náklady musia byť členené v súlade s platným rozhodnutím o 

metóde kalkulácie cien za zostavenie volania v pevnom mieste pripojenia v sieti 

významného podniku.“ 

Návrh : Vypustiť uvedenú časť textu, resp. špecifikovať požiadavku na konkrétnu 

existujúcu metódu kalkulácie cien podľa Rozhodnutia Telekomunikačného úradu SR 

zo dňa 18. septembra 2008, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby 

zostavenia volaní vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení v sieti 

významného podniku. 

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:  

Úrad nemôže vypustiť požiadavku, že náklady musia byť členené v súlade s 

platným rozhodnutím o metóde kalkulácie cien, vzhľadom k tomu, že s uložením 

povinnosti cenovej regulácie súvisí aj uloženie povinnosti viesť oddelenú evidenciu 

za účelom získania informácií o štruktúre nákladov, výnosov a vloženom kapitále, 

ktoré súvisia s poskytovaním služby zostavenia volania v sieti v pevnom umiestnení 

významného podnik. Úrad ukladá tieto povinnosti podniku s významným vplyvom na 

veľkoobchodnom trhu č. 2, nakoľko spoločnosť určená za významný podnik bude 

povinná stanoviť ceny za zostavenie volania v pevnom mieste pripojenia tak, ako mu 

určí úrad v rozhodnutí o regulácii cien podľa § 12 zákona.  

 

 Metóda kalkulácie cien je predmetom samostatného konania. Podľa názoru 

úradu je daná metóda dostatočne určiteľná. Ochrana práv dotknutého podniku je 

zabezpečená v samostatnom konaní o metóde. Odkaz na budúcu platnú metódu 

kalkulácie cien je možný a úrad ho použil aj v inom svojom rozhodnutí (relevantný 

trh č. 6 t.j. trh veľkoobchodných ukončovacích častí prenajatých okruhov, ktoré 

spájajú koncové body siete s bodom prepojenia). Náhla zmena metódy a s tým 

súvisiaca ľahká ovplyvniteľnosť tejto povinnosti je vylúčená z dôvodu, že metóda 

kalkulácie cien je vydávaná v samostatnom konaní a je vždy predmetom národných 

aj nadnárodných konzultácií. Navyše, spoločnosť ST, a.s. spolupracuje pri tvorbe 

modelu BU LRIC-pure, ktorý úrad pripravuje pre výpočet prepojovacích poplatkov 

v sieti  v pevnom umiestnení, a preto nehrozí, že by mohla byť spoločnosť ST, a.s. 

nepripravená a že by nemala dostatok času pri zmene metódy kalkulácie cien. 

Z uvedeného vyplýva, že nie sú naplnené predpoklady pre vznik objektívnej 

nemožnosti implementácie povinnosti zo strany významného podniku. Odkaz na 

platnú metódu kalkulácie cien je v súlade s konzistentnou reguláciou na relevantnom 
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trhu, nakoľko údaje z oddelenej evidencie by mali zodpovedať nákladom, ktoré 

účtuje významný podnik v súlade s cenovou reguláciou. V opačnom prípade by 

nedošlo k splneniu účelu tejto povinnosti.  

Pripomienka neakceptovaná – vysvetlenie úrad doplnil aj do analýzy. 

 

Záver strany 54 a začiatok strany 55:  

„Informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále vo vyššie uvedenom členení 

za rok 2011 je spoločnosť ST, a.s., povinná predložiť úradu najneskôr do 30 dní odo 

dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení tejto povinnosti. Ak v čase nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia o uložení tejto povinnosti nebude právoplatná príslušná 

metóda kalkulácie cien, je spoločnosť ST, a.s., povinná predložiť úradu vyššie 

uvedené informácie najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým 

sa určuje metóda kalkulácie cien.“ 

Návrh znenia: „Informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále vo vyššie 

uvedenom členení za rok 2011 je spoločnosť ST, a.s., povinná predložiť úradu 

najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení tejto povinnosti, 

najskôr však k 30.6.2012.“ 

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   

Úrad akceptuje pripomienku spoločnosti ST, a.s. ohľadne termínu 

predkladania informácií o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále za rok 2011 

a upraví text nasledovne: „Náklady musia byť členené v súlade s platným 

rozhodnutím o metóde kalkulácie cien za zostavenie volania v pevnom mieste 

pripojenia v sieti významného podniku. Informácie o nákladoch, výnosoch a 

vloženom kapitále vo vyššie uvedenom členení za rok 2011 je spoločnosť ST, a.s., 

povinná predložiť úradu najneskôr do 30 dní odo dňa vykonateľnosti rozhodnutia o 

uložení tejto povinnosti, najskôr však 30.6.2012. Ak v čase nadobudnutia 

vykonateľnosti rozhodnutia o uložení tejto povinnosti nebude platné príslušné 

rozhodnutie o metóde kalkulácie cien, je spoločnosť ST, a.s., povinná predložiť úradu 

vyššie uvedené informácie najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti rozhodnutia, 

ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien.“ (Uvedené úrad upravil aj v návrhu 

povinností do analýzy.) 

Účinnosť jednotlivých parciálnych povinností podľa § 21  je naviazaná na 

vykonateľnosť rozhodnutí podľa § 12 zákona o elektronických komunikáciách, 

pretože tento v § 74 ods. 3 druhá veta uvádza, že rozklad proti rozhodnutiu úradu 

podľa § 12, § 18 až 25 nemá odkladný účinok. Podľa § 52 ods. 2 Správneho 

poriadku je rozhodnutie vykonateľné, ak odvolanie (rozklad) nemá odkladný účinok. 

(Uvedené úrad doplnil aj v odôvodnení povinností do analýzy.) 

Úrad zmenil pojem právoplatnosť rozhodnutia o uložení povinnosti oddelenej 

evidencie na pojem vykonateľnosť a pojem právoplatnosť rozhodnutia o metóde 
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kalkulácie cien na  platnosť rozhodnutia o metóde kalkulácie cien v nadväznosti na  

vyššie uvedené ustanovenie § 74 ods. 3 zákona.  

 Pripomienka akceptovaná 

 

Strana 55, prvý bod: 

Znenie úradu: „Viesť oddelenú evidenciu tak, aby boli sprehľadnené 

veľkoobchodné a vnútropodnikové ceny za účelom preukázania, že nedochádza k 

porušovaniu povinnosti nediskriminácie podľa § 20 zákona a aby sa zabránilo 

zvýhodňovaniu alebo znevýhodňovaniu niektorých služieb prerozdeľovaním 

nákladov a výnosov z iných služieb a medzi službami navzájom. 

 Na požiadanie úradu predložiť účtovné záznamy na overenie povinnosti podľa § 

19 a 20 zákona.“ 

Návrh : Vypustiť prvý bod uvedený vyššie a druhý bod uvedený vyššie rovnako 

vypustiť resp. dostatočne jasne  špecifikovať.  

 

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   

Úrad neakceptuje návrh spoločnosti ST, a.s. týkajúci sa vypustenia 

nasledujúceho znenia povinnosti: „Podnik s významným postavením je povinný viesť 

oddelenú evidenciu tak, aby boli sprehľadnené veľkoobchodné a vnútropodnikové 

ceny za účelom preukázania, že nedochádza k porušovaniu povinnosti 

nediskriminácie podľa § 20 zákona a aby sa zabránilo zvýhodňovaniu alebo 

znevýhodňovaniu niektorých služieb prerozdeľovaním nákladov a výnosov z iných 

služieb a medzi službami navzájom.“, nakoľko tento bod zodpovedá zneniu 

povinnosti podľa § 21 zákona. Znenie povinnosti uloženej v rozhodnutí o určení 

významného podniku by malo zodpovedať jej zákonnému vymedzeniu. Takéto 

definovanie povinnosti je predpokladom splnenia cieľa regulácie. Úrad chce týmto 

zabezpečiť, aby bola táto regulačná povinnosť úplná a teda konzistentná vo vzťahu 

k ostatným povinnostiam (povinnosť nediskriminácie). (Poslednú vetu tohto odstavca 

úrad doplnil aj do analýzy.) 

Úrad akceptuje návrh spoločnosti ST, a.s. týkajúci sa vypustenia znenia 

povinnosti: “Podnik s významným postavením je povinný na požiadanie úradu 

predložiť účtovné záznamy na overenie povinnosti podľa § 19 a 20 zákona.“ 

a uvedenú vetu z analýzy vypustil. Povinnosť predkladať na požiadanie účtovné 

záznamy je obsiahnutá priamo v zákone a pri uložení povinnosti oddelenej evidencie 

nie je potrebné ju výslovne uvádzať. To znamená, že ak má podnik uloženú 

povinnosť oddelenej evidencie, je úrad oprávnený požadovať od podniku účtovné 

záznamy a podnik je povinný tieto záznamy predložiť.  

Uvedená povinnosť oddelenej evidencie nepredstavuje žiadne dodatočné 

zaťaženie resp. rozšírenie povinnosti pre spoločnosť ST, a.s. okrem toho, že tieto 

podklady bude musieť spoločnosť ST, a.s. na vyžiadanie predložiť úradu. Úrad 
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v analýze predloženej na národné konzultácie len bližšie špecifikoval 

a charakterizoval danú povinnosť, tak ako je uvedené v zákone, čiže sa nejedná 

o novo uloženú resp. rozšírenú povinnosť, ktorú musí spoločnosť ST, a.s. plniť.  

 

Pripomienka čiastočne akceptovaná – 1. bod neakceptovaný 

                                                                  2. bod akceptovaný  

  

 

E. Povinnosť regulácie cien prepojenia podľa § 23 zákona, strana 55 

„Podnik s významným vplyvom je povinný: 

 Podľa § 23 zákona stanoviť ceny za zostavenie volania v pevnom mieste 

pripojenia tak, ako mu určí úrad v rozhodnutí o regulácii cien podľa § 12 zákona. 

Postup na výpočet cien bude stanovený v súlade s odporúčaním EK č. 

2009/396/ES o regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími poplatkami v 

pevných a mobilných sieťach v EÚ.“ 

Návrh: „Podnik s významným vplyvom je povinný: 

 Podľa § 23 zákona stanoviť ceny za zostavenie volania v pevnom mieste 

pripojenia podľa Rozhodnutia Telekomunikačného úradu SR zo dňa 18. 

septembra 2008, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby zostavenia 

volaní vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení v sieti významného 

podniku.“ 

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   

Odkaz v navrhovanej povinnosti znie na platnú metódu. Táto metóda je teda 

určiteľná. Spoločnosť ST, a.s. bude mať možnosť sa k nej vyjadriť v samostatnom 

konaní. Rozhodnutie o metóde je takisto predmetom konzultácií. Právna istota 

spoločnosti ST, a.s. v oblasti cenovej regulácie je teda zaručená. Odporúčania EK sa 

úrad pridržiava, ako je aj v § 11 ods. 2 zákona uvedené: „Úrad pri regulácii 

elektronických komunikácií prihliada na odporúčania a usmernenia Európskej 

komisie, vrátane technických noriem a technických špecifikácií pre siete a služby, 

ktorých zoznam zverejňuje Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie.“ 

Ciele regulácie sú primárne určené regulačným rámcom EÚ. Tieto ciele sú 

transponované do národnej legislatívy. EK vydáva pre harmonizované napĺňanie 

cieľov regulácie odporúčania a usmernenia. Z toho dôvodu sú tvrdenia ST, a.s. 

o nesúlade odporúčania EK s cieľmi regulácie neprípustné.  

Podľa názoru úradu, návrh spoločnosti ST, a.s. predstavuje snahu spoločnosti 

o zakonzervovanie regulácie cien podľa Rozhodnutia úradu z 18 septembra 2008. 

Úradom navrhovaná povinnosť v žiadnom prípade nepredstavuje pre spoločnosť ST, 

a.s. právnu neistotu, nakoľko spoločnosť ST, a.s, sa zúčastňuje procesu tvorby 

metódy kalkulácie cien za prepojenie BU LRIC – pure, ktorá je plne v súlade s 

Odporúčaním EK č. 2009/396/ES o regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími 

poplatkami v pevných a mobilných sieťach v EÚ. Pripomienka spoločnosti ST, a.s., 
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že úrad koná netransparentne je účelová a nezakladá sa na skutočnosti. Úrad 

naopak úzko spolupracuje s odborným poradcom a s ostatnými telekomunikačnými 

podnikmi na príprave novej metódy BU LRIC – pure. Spoločnosť ST, a.s sa môže 

k modelu vyjadrovať priamo pri jeho tvorbe. S tým súvisí aj dostatočne dlhé časové 

obdobie na prípravu vlastnej evidencie. Navyše, ak úrad vydá novú metódu 

kalkulácie cien, táto bude predmetom konzultácií a bude v nej tiež daný primeraný 

termín na jej implementáciu.  

Pripomienka neakceptovaná – vysvetlenie úrad doplnil aj do analýzy. 

 

ČASŤ B Stanovisko spoločnosti ST, a.s. k návrhu opatrenia   

 

Strana 19, prvý odsek 

„Pri veľkoobchodných zúčtovacích vzťahoch operátor zostavenia volania platí 

poplatok ICP podniku vo výške zodpovedajúcemu maloobchodného výnosu 

zníženého o zmluvne dohodnutý podiel na týchto volaniach, ktorý obsahuje platbu za 

zostavenie volania.“ 

 

ST podotýka, že tento obraz nie je kompletný. Súčasťou podielu je aj výber platieb za 

vykonanie maloobchodného odúčtovania a tzv. odplata za riziko nevýberu. Platba za 

zostavenie volania je len jednou jeho časťou. 

 

Strana 19, druhý odsek 

„Ak by volania na takéto čísla boli zúčtované originačným modelom zúčtovania, 

podnik poskytujúci zostavenie volania by celý výnos za uskutočnené volania na tieto 

čísla získaný od koncového užívateľa posunul ICP podniku, ktorý by zaplatil za 

zostavenie volania podniku poskytujúcemu odchádzajúce volania.“ 

 

Rovnako i tu treba uviesť, že podniku zostavujúcemu volanie rovnako prináleží platba 

za vykonanie maloobchodného odúčtovania a tzv. odplata za riziko nevýberu, avšak 

tu sú platby týkajúce sa zostavenia volania účtované transparentne oddelene od 

ostatných platobných tokov. 

 

Stanovisko úradu k stanovisku spoločnosti ST, a.s.:   

Úrad akceptoval a doplnil navrhované znenie spoločnosti ST, a.s. do predmetnej 

analýzy.  

 

Akceptované 
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I.1.4.2 Geografické vymedzenie veľkoobchodného trhu č. 2, strana 19 

„Vzhľadom k tomu, že úrad neidentifikoval v rámci územia Slovenskej republiky 

jednoznačne ohraničené územie, na ktorom by boli súťažné podmienky výrazne 

odlišné od ostatných lokalít, tak vymedzil trh z geografického hľadiska ako celé 

územie Slovenskej republiky.“ 

 

ST, a.s. sa domnieva, že tento záver úradu vzhľadom na neuvedené skúmanie tohto 

faktu nemusí byť správny a nemusí vychádzať z trhovej reality. Pri zohľadnení 

maloobchodnej ponuky len ST, a.s. sa naozaj môže javiť, že súťažné podmienky sú 

rovnaké na celom území Slovenska, keďže ST, a.s. poskytuje celoslovenské 

unifikované ceny. Je to však dôsledkom ex ante regulácie a uložených povinností. 

Regulačné opatrenia nútia ST, a.s. zachovávať  pri maloobchodnej i veľkoobchodnej 

ponuke geograficky statický prístup. Je však celkom dobre možné a bez skúmania 

tohto faktu úradom nie je možné vylúčiť, že ostatní operátori prispôsobujú svoje 

ponuky služieb v závislosti od geografických podmienok a ponuky sa líšia od mesta 

k mestu. Je preto otázne, či úrad pri geografickom (ne)vymedzení trhu postupoval 

v súlade s § 11 ods. e) zákona, ktorý úradu ukladá pri regulácií elektronických 

komunikácií „primerane prihliadať na odlišné situácie v oblasti hospodárskej súťaže 

a spotrebiteľov v rôznych geografických oblastiach.“ 

 

 

Stanovisko úradu k stanovisku spoločnosti ST, a.s.:   

Úrad v predmetnej analýze uviedol, že priestorový relevantný trh (geografický 

trh) je všeobecne vymedzený územím, na ktorom dotknuté subjekty vystupujú na 

strane ponuky a dopytu danej služby, pričom súťažné podmienky sú také 

homogénne, že toto územie môže byť odčlenené od ostatných území s odlišnými 

súťažnými podmienkami. Úrad pri územnom vymedzení trhu vychádzal z vecného 

vymedzenia relevantného trhu.   

Predmetné služby nie sú ponúkané v jednotlivých územných celkoch, resp. 

lokalitách za výrazne rozdielnych podmienok. Súťažné podmienky sú podľa názoru 

úradu na celom území Slovenskej republiky dostatočne homogénne. Pri 

priestorovom vymedzení trhu úrad zohľadňuje národný trh.  

Vzhľadom na uvedené úrad trvá na tom, že definovanie veľkoobchodného trhu 

zostavenia volania v pevnom umiestnení z geografického hľadiska ako celé územie 

Slovenskej republiky je správne. 

Neakceptované 
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III.2.3 Odôvodnenie ukladaných povinností, strana 55 a nasledujúce 

 

 

Uloženie povinnosti WLR úrad odôvodnil len čisto na základe verbálneho záujmu 

alternatívnych operátorov. Až 5 podnikov uviedlo, že by mali o službu záujem, alebo 

by zvažovali jej odoberanie. Podotýkame, že WLR má význam len pre tie účastnícke 

prípojky a zákazníkov, kde koncový zákazník prístupu ST, a.s. využíva službu 

výberu podniku. Objem prevádzky CS/CPS však v sieti ST v priebehu rokov klesol 

z 2,1 % na 1,1 %. Pri tomto trende sa objem prevádzky dostane na budúci rok blízko 

nule. Ďalej, CS kód má v súčasnosti pridelené tri podniky, t.z., že dvaja z tých, ktorí 

prejavili záujem službu výberu podniku ani neposkytovali. V tomto svetle sa 

domnievame sa, že uloženie tejto povinnosti je úplne zbytočné a v rozpore 

s princípmi efektívnosti, primeranosti a odôvodnenosti.    

 

Pri povinnosti WLR nám nie je zrejmé: 

- aký súťažný problém má daná povinnosť riešiť, 

- zdôvodnenia potreby uloženia danej povinnosti,  

- čo konkrétne sa sleduje uložením týchto povinností, aký budú mať vplyv na 

konkurenciu na danom trhu.  

 

Uvedené považujeme za nedodržanie litery zákona a žiadame úrad o podrobné 

odôvodnenie každej jednej špecifickej povinnosti ukladanej za účelom odstránenia 

nedostatku na trhu. V analýzach sa úrad venuje vyššie spomenutým skutočnostiam 

iba stručným načrtnutím na konci analýzy, čo je však z dôvodu tak významného 

zásahu do činnosti ST, a.s., akými sú navrhované povinnosti, nedostatočné. 

 

Ešte výraznejšie absentuje akékoľvek odôvodnenie povinnosti pri povinnosti 

oddelenej evidencie a tiež pri povinnosti nákladovej orientácie.  

 

Samotné uvádzané stretnutia a workshopy úradu s podnikmi neposkytujú 

dostatočný priestor na pripomienkovanie modelu. Model doteraz nebol podnikom 

poskytnutý. Podniky poznajú len jeho neúplné časti bez poznania logického spojenia 

údajov a vzorcov za nimi. Neexistuje ani metodológia modelu, ktorú by bolo možné 

komentovať. Podnikom nie je ani zrejmé, ako sa naloží s ich doterajšími 

pripomienkami na základe čiastkových informácií o pripravovanom modeli,  pričom 

úrad už požaduje dodanie vstupov na jeho testovanie.  

 

Každá povinnosť uložená úradom musí byť uložená primerane k problému, ktorý má 

riešiť. Je nevyhnutné, aby uložené povinnosti predstavovali nevyhnutné minimum na 

dosiahnutie cieľa v tom zmysle, aby tieto povinnosti podporovali súťaž, inováciu a 

investovanie do infraštruktúry a to v prospech užívateľov.  

 

Podľa Rámcovej smernice 2002/21/EC z 2.3.2002 uložené povinnosti pri ex ante 

regulácii musia zodpovedať princípu proporcionality, t.j. musia byť náležite 
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zdôvodnené, či riešia popísaný hospodársko-súťažný problém na danom trhu. Ak 

existuje viac možností, viac možných povinností, na riešenie súťažného problému, 

národný regulačný úrad je povinný zvoliť takú povinnosť, ktorá je pre dotknutý 

podnik najmenej zaťažujúcou. Podobnú formuláciu obsahuje vyššie spomínaný § 18 

zákona. Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že úrad nezohľadní tieto 

ustanovenia v prípade nezohľadnenia skutočného stavu na trhu. 

 

Na záver si dovoľujeme úrad požiadať o zohľadnenie našich pripomienok v časti 

A i celkovo v rámci celého znenia analýzy a zohľadniť ich vplyv i na návrh 

ukladaných povinností. Osobitne navrhujeme úradu zvážiť uloženie ďalších 

povinností nad rámec povinností už uložených, vrátane zohľadnenia potrebného 

času na prípadnú implementáciu.  

 

Zároveň si dovoľujeme ešte raz zdôrazniť potrebu jasne a určite stanovenej metódy 

kalkulácie cien odkazom na konkrétnu existujúcu a osobitným rozhodnutím úradu 

stanovenú metódu už v rozhodnutí na základe tejto analýzy. 

V prípade, ak úrad zamýšľa závažným spôsobom meniť aj iné povinnosti, v záujme 

dosiahnutia ich určitosti a tiež zohľadnenia potrebnej implementačnej lehoty si 

dovoľujeme úrad požiadať o ich dostatočnú špecifikáciu. a privítali by sme osobitné 

konzultácie, aby sa dospelo k reálnej implementovateľnosti takýchto povinností tak 

z vecného ako i časového hľadiska. 

 

Navyše si v závere dovoľujeme upozorniť na nesúlad Prílohy Pravidiel konzultácií 

v bode b) so znením zákona. V uvedenom bode sa uvádza, že „Úrad na uplatnené 

stanovisko prihliadne pri konečnom znení opatrenia, ale nevyhodnocuje ho.“  

Takýto postup je v rozpore so zákonom, predovšetkým s ustanoveniami § 10 ods. 2 

a 3 zákona, z ktorých vyplýva, že úrad je povinný vyhodnotiť všetky pripomienky 

dotknutých osôb. Navyše v prípade, že podľa § 18 ods. 1 zákona sa majú práva 

účastníka konania podľa § 33 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní uplatniť 

počas konzultácií podľa § 10 ods. 1 zákona, takýto postup by mohol spôsobiť 

nezákonnosť rozhodnutia o určení významného podniku. 

 

Stanovisko úradu k stanovisku spoločnosti ST, a.s.:   

Plnenie povinnosti prístupu k určitým sieťovým prostriedkom je základným 

predpokladom pre zriadenie úspešného prepojenia sietí, ktoré je kľúčové pre 

poskytovanie verejnej telefónnej služby a dovolateľnosť. Túto povinnosť úrad 

považuje za dôležitú aj z dôvodu, aby spoločnosť ST, a.s. umožnila zákazníkom 

pripojeným k sieti v pevnom umiestnení spoločnosti ST, a.s. podľa ich výberu prístup 

k službám ktoréhokoľvek prepojeného podniku poskytujúceho verejne dostupné 

telefónne služby, a to individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé 

volania, predvoľbou čísla vybraného podniku s možnosťou zmeniť túto predvoľbu 

individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania. Súčasne chce 



27 
 

úrad touto povinnosťou zabezpečiť, aby spoločnosť ST, a.s. bola povinná poskytovať 

iným podnikom prístup, ktorý im umožní ponúkať účastnícku prípojku za 

veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími osobami (WLR).  

 

Veľkoobchodný prenájom účastníckej prípojky je služba umožňujúca 

alternatívnemu operátorovi prenajať si od významného podniku účastnícku prípojku a 

zabezpečiť pre koncového zákazníka poskytovanie volaní. Nie je pravda, že úrad 

uloženie povinnosti WLR odôvodňuje čisto len na základe verbálneho záujmu 

alternatívnych operátorov, tak ako uvádza spoločnosť ST, a.s. Alternatívni operátori 

svoj záujem o službu WLR vyjadrili písomne, kde vo svojich listoch uvádzajú, že majú 

skutočný záujem o danú službu resp. že by zvažovali jej odoberanie  od spoločnosti 

ST, a.s., ak by takúto službu poskytovala. Až 5 podnikov uviedlo, že v tých 

oblastiach, kde potrebujú zriadiť verejnú telefónnu službu pre zákazníka, ale 

nedisponujú tam vlastnou prístupovou sieťou a výstavba vlastnej siete by tam bola 

neefektívna, by mali o danú službu záujem, resp. by zvažovali jej odoberanie.  

Ako už úrad uviedol vyššie, súhlasí s požiadavkou spoločnosti ST, a.s., aby sa 

podmienky pre ponuku prenájmu účastníckych prípojok realizovali v samostatnej 

referenčnej ponuke. Avšak je nevyhnutné, aby podnikom odoberajúcim WLR bolo 

umožnené poskytovať verejnú telefónnu službu tak bytovým ako aj nebytovým 

zákazníkom.   

Alternatívni operátori považujú nemožnosť poskytovať verejnú telefónnu 

službu prostredníctvom WLR za veľmi významnú prekážku pre vstup na trh verejnej 

telefónnej služby, lebo rad potenciálnych zákazníkov odmieta služby, pre ktoré je 

potrebné dvojitá fakturácia, pretože uprednostňujú komplexnú ponuku.  

 

Využívanie služby WLR prináša rôzne výhody a to najmä: 

1. Výhody v porovnaní s CS/CPS: 

- Domácnosti využívajúce služby výberu podniku musia platiť účty dvom rôznym 

operátorom, čo zvyšuje cenu služby a je to nekomfortné.  

- Podnikatelia pri CS/CPS  musia zaúčtovať dve faktúry. 

- Dvojitá fakturácia pri CS/CPS najviac diskriminuje služby alternatívnych 

operátorov. 

2. Rovnoprávne postavenie na trhu: 

- Rovnocenné postavenie významného podniku a alternatívnych operátorov 

u koncových účastníkov. 

- Možnosť zahrnúť paušál do marketingových komunikácií alternatívnych 

operátorov.  

- Zjednodušená a porovnateľná komunikácia doplnkových balíčkov.  
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3. Transparentnosť služieb: 

- Účtovanie paušálu a hovorného jedným subjektom výrazne zvyšuje 

transparentnosť poskytovaných služieb. 

- Zákazník sa lepšie orientuje v jednotlivých platbách, zjednodušuje sa kontrola 

vyúčtovania za poskytnuté služby.  

4. Zníženie ceny paušálu: 

- Veľkoobchodný paušál umožní v konkurenčnom prostredí znížiť tú časť 

paušálu, ktorá vychádza z nákladov na vyúčtovanie, rozosielanie faktúr, riziko 

nevýberu platieb atď.  

- Účastník nehradí zbytočne dvakrát náklady spojené s vyúčtovaním, 

fakturáciou a rizikom nevýberu platieb.  

5. Odpútanie sa od produktovej schémy významného podniku: 

- možnosť ponúkať telefónnu službu v balíčkoch služieb v kombinácii s inými 

službami. 

V rámci nadnárodných konzultácií v druhom kole analýzy predmetného trhu aj 

Európska Komisia vytkla úradu práve neuloženie opatrenia veľkoobchodného 

prenájmu liniek. Samotná komisia vo svojom stanovisku uviedla, že práve povinnosť 

WLR by mohla podporiť súťaž v krátkej dobe tým, že by uľahčila alternatívnym 

operátorom postupné zvyšovanie objemu investícií pričom zároveň môže byť 

primeraným opatrením pre adresovanie nedostatku súťaže na súvisiacom 

maloobchodnom trhu. WLR ďalej umožňuje konkurentom viazanie ich produktov 

a služieb na maloobchodnom trhu za účelom vyrovnania sa ponuke operátora 

s významným vplyvom. V dôsledku tohto Komisia vyzývala úrad, aby zvážil uloženie 

opatrenia WLR, ktoré by taktiež malo urobiť povinnosti CS/CPS efektívnejšími.  

Služba WLR tak vytvára možnosti pre rozšírenie podmienok efektívnej súťaže na trhu 

verejnej telefónnej služby v pevnom mieste pripojenia pre koncových užívateľov, to 

znamená, že pre ostatné podniky pôsobiace na predmetnom trhu prináša výhody ako 

možnosť poskytovať verejnú telefónnu službu aj v oblastiach kde nemajú vybudované 

účastnícke prípojky, transparentnosť služieb a zníženie cien paušálov pre koncových 

užívateľov, odpútanie sa od produktovej schémy významného podniku, možnosť ponúkať 

telefónnu službu v balíčkoch služieb v kombinácii s inými službami a pod. Aktívne využívanie 

služby WLR alternatívnymi operátormi zabezpečí postupné znižovanie objemu investícií 

potrebných na budovanie vlastných účastníckych prípojok. 

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť ST, a.s. doposiaľ nepristúpila  

k poskytovaniu WLR na báze dobrovoľnosti, napriek záujmu podnikov, úrad pokladá 

za odôvodnené uložiť WLR ako povinnosť z dôvodu zlepšenia situácie na súvisiacom 

maloobchodnom trhu verejnej telefónnej služby. Úrad pokladá uvedené zdôvodnenie 

uloženej povinnosti za dostatočné a primerané s cieľom odstránenia vysokých 

prekážok neustále pôsobiacich na danom trhu a s cieľom podporiť vytvorenie 

konkurenčného prostredia.  
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    Ako už úrad v predmetnej analýze uviedol, povinnosť transparentnosti prístupu a 

prepojenia podľa § 19 zákona, opakovane ukladá z dôvodu zabezpečenia 

dostupnosti základných a podstatných informácií pre všetky podniky, ktoré majú 

záujem prepojiť svoju sieť so sieťou spoločnosti ST, a.s. za účelom zostavenia  

volania v jej sieti. Uložením povinnosti transparentnosti chce úrad zabezpečiť 

zverejňovanie referenčnej ponuky na prepojenie, vrátane informácií o službách 

súvisiacich s implementáciou siete týkajúcich sa služieb umožňujúcich poskytovať 

výber podniku individuálnou voľbou (CS) a výber podniku predvoľbou (CPS) 

a zverejňovanie samostatnej referenčnej ponuky na prístup, ktorý umožní ponúkať 

účastnícku prípojku za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími osobami 

(WLR), resp. v samostatnej referenčnej ponuke účastníckej prípojky na ďalší predaj. 

 

Na základe takto zverejnených a transparentných informácií podniky získavajú 

objektívny prehľad o možnostiach a podmienkach vstupu na súvisiaci trh verejnej 

telefónnej služby, ako aj špecifické informácie významného podniku pri poskytovaní 

služieb na relevantnom trhu. Daná povinnosť vytvára predpoklad pre vytvorenie 

konkurenčného správania ako na predmetnom veľkoobchodnom trhu tak i na 

súvisiacom maloobchodnom trhu. Transparentnosť je účinným nástrojom pre 

vytvorenie „náhľadu“ na existujúce podmienky na danom trhu a tým informuje 

alternatívnych operátorov ako i podniky, ktoré majú záujem vstúpiť naň za akých 

podmienok môžu pôsobiť resp. vstúpiť na trh. Povinnosť transparentnosti 

v súčinnosti s povinnosťou nediskriminácie vytvárajú základný predpoklad pre 

uplatnenie nediskriminačných podmienok s cieľom vytvoriť súťaž. Základným 

princípom nediskriminácie je, že podnik s významným vplyvom je povinný uplatňovať 

voči iným podnikom porovnateľné podmienky za porovnateľných okolností a 

poskytovať informácie a služby iným podnikom za porovnateľných podmienok a s 

rovnakou kvalitou, ako keby ich využíval pre vlastnú potrebu alebo ich poskytoval 

podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, v ktorom má právo 

spolurozhodovať. Dobrá informovanosť všetkých podnikov pôsobiacich na 

predmetnom trhu, v úzkej súčinnosti s povinnosťou nediskriminácie, pozitívne 

ovplyvní aj možnosti podnikov pri poskytovaní verejnej telefónnej služby koncovým 

užívateľom. Úrad zastáva názor, že veľkoobchodné zostavenie volania by mala 

spoločnosť s významným vplyvom poskytovať všetkým operátorom za rovnakých 

podmienok, vrátane ceny.  

 

 Uloženie povinnosti cenovej regulácie sa spája s povinnosťou viesť oddelenú 

evidenciu za účelom získania informácií o štruktúre nákladov, výnosov a vloženom 

kapitále, ktoré súvisia s poskytovaním služby zostavenia volania v pevnej verejnej 

elektronickej komunikačnej sieti významného podniku. Úrad ukladá tieto povinnosti 

spoločnosti s významným vplyvom na veľkoobchodnom trhu č. 2, nakoľko táto 

spoločnosť bude povinná stanoviť ceny za zostavenie volania v pevnom mieste 

pripojenia tak, ako mu určí úrad v rozhodnutí o regulácii cien podľa § 12 zákona. 

Náklady musia byť členené v súlade s platným rozhodnutím o metóde kalkulácie 

cien, vzhľadom k tomu, že s uložením povinnosti cenovej regulácie súvisí aj uloženie 
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povinnosti viesť oddelenú evidenciu za účelom získania informácií o štruktúre 

nákladov, výnosov a vloženom kapitále, ktoré súvisia s poskytovaním služby 

zostavenia volania v sieti v pevnom umiestnení významného podnik. K spôsobu 

uloženia povinnosti oddelenej evidencie a povinnosti cenovej regulácie sa už úrad 

vyjadril v predchádzajúcich častiach vyhodnotenia pripomienok.  

Úrad pri ukladaní povinnosti cenovej regulácie postupuje v súlade 

Odporúčaním EK č. 2009/396/ES o regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími 

poplatkami v pevných a mobilných sieťach v EÚ a pristúpil k tvorbe modelu 

kalkulácie cien za zostavenie a ukončenie volania v sieti v pevnom umiestnení BU 

LRIC PURE v spolupráci s odborným poradcom. Pripomienka spoločnosti ST, a.s., 

že úrad koná netransparentne je účelová a nezakladá sa na skutočnosti. Úrad 

naopak úzko spolupracuje s odborným poradcom, so spoločnosťou ST, a.s. 

a s ostatnými hráčmi na trhu na príprave novej metódy BU LRIC PURE. Spoločnosť 

ST, a.s. sa môže k modelu vyjadrovať priamo pri jeho tvorbe. S tým súvisí aj 

dostatočne dlhé časové obdobie na prípravu účtovnej evidencie. Navyše, ak úrad 

vydá novú metódu kalkulácie cien, táto bude predmetom konzultácií a bude v nej tiež 

daný primeraný termín na jej implementáciu. 

Konkrétne úrad pre dosiahnutie transparentného konania ako i harmonizácie 

a zefektívnenia spolupráce s hráčmi na trhu pri príprave modelu BU LRIC PURE, 

zorganizoval niekoľko workshopov (úrad to považuje za neformálne predkonzultácie). 

Koncom novembra bol návrh modelu a k nemu prislúchajúca metodika poskytnutá 

elektronicky všetkým hráčom. Následne boli na pracovnom stretnutí za účasti 

konzultanta vysvetlené jednotlivé vstupné údaje do modelu ako i spôsob ich získania 

a vloženia do vstupných formulárov a tiež úrad zaslal všetkým hráčom výsledky – 

zhrnutie týchto predkonzultácií ako pomôcku  pri vypĺňaní vstupných údajov do 

modelu. Model sa dolaďuje na základe dodaných vstupných údajov, s ktorými 

spoločnosť ST, a.s. mešká, aj napriek početným stretnutiam a odpovediam, ktoré jej 

úrad poskytol. Kým bude model uvedený do prevádzky, úrad chce otestovať a overiť 

jeho funkčnú správnosť  na základe konkrétnych údajov z roku 2010. Vyšiel tak 

v ústrety spoločnosti ST, a.s. keďže jej konsolidovaná účtovná závierka a audit za 

rok 2011 ešte nie sú k dispozícii. Model nadobudne svoju konečnú podobu až po tzv. 

„kalibrácii“, teda naplnení vstupmi, čo zatiaľ  z dôvodu meškania samotnej 

spoločnosti ST , a.s. nebolo možné vykonať.  

Z uvedeného jasne vyplýva, že úrad koná transparentne a spoločnosť ST, a.s. 

je účastníkom tohto konania. 

Úrad pokladá zdôvodnenie uložených povinností podniku s významným 

postavením za postačujúce a primerané účelu.  

V závere svojho vyjadrenia spoločnosť ST, a.s., namietala voči vydaným 

Pravidlám  upravujúcim postup úradu a dotknutých osôb v procese konzultácií (ďalej 

len   „Pravidlá pre konzultácie“). Úrad na základe námietky spoločnosti ST, a.s. 

vyhodnotil aj vyjadrenia uvedené spoločnosťou ST, a.s. v časti B Stanovisko 
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k návrhu opatrenia.  Úrad Pravidlá pre konzultácie na základe pripomienok ST, a.s. 

upravil. Pravidlá pre vedenie konzultácií sú určené pre špecifikáciu postupov v rámci 

procesu predchádzajúcemu správnemu konaniu a vydaniu rozhodnutia a v žiadnom 

prípade nesmerujú k negácii zákonných práv účastníka konania. Úrad počas 

konzultácií postupuje, a aj  v správnom konaní bude postupovať tak, aby bolo 

umožnené uplatnenie práv účastníkov konania v plnom rozsahu.  

Úrad doplnil odôvodnenie povinností v analýze 
 

 

v Bratislave, dňa 27. januára 2012 

 

                                      Ing. Jana Kopečná 

                                                                                   riaditeľka odboru ekonomickej                                        

                                                                                                    regulácie 


