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SG-Greffe (2012)3606 

Telekomunikačný úrad Slovenskej 
republiky (TÚ SR) 

Továrenská 7 
810 06 Bratislava 
Slovenská republika 

Do pozornosti: 
Ladislavovi Mikušovi 
predsedovi 

Fax: +421 2 52 93 20 95 

Vážený pán Mikuš, 

Vec: Rozhodnutie Komisie vo veci SK/2012/1288: Zostavenie volania vo 
verejnej telefónnej sieti poskytované v pevnom umiestnení na 
Slovensku 

Pripomienky na základe článku 7 ods. 3 smernice 2002/21/ES1 

I.  POSTUP 

Dňa 27. januára 2012 bola prijatá notifikácia slovenského regulačného orgánu – 
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „TÚSR“) týkajúca sa tretieho 
preskúmania veľkoobchodného trhu zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti 
poskytovaného v pevnom umiestnení na Slovensku. 

Konzultácia na vnútroštátnej úrovni2 prebiehala od 28. novembra 2011 do 
28. decembra 2011.  

Dňa 3. februára 2012 bola TÚSR zaslaná žiadosť o poskytnutie informácií3 a odpoveď 
na ňu bola prijatá 8. februára 2012. 

                                                 

1  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom 
rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, Ú. v. EÚ L 108, 24.4.2002, s. 33, zmenená a 
doplnená smernicou 2009/140/ES (smernica o lepšej právnej regulácii), Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, 
s. 37 a nariadením č. 544/2009/ES, Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 12 (rámcová smernica). 

2  V súlade s článkom 6 rámcovej smernice.  

3  V súlade s článkom 5 ods. 2 rámcovej smernice. 
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Na základe článku 7 ods. 3 rámcovej smernice môžu národné regulačné orgány (ďalej 
len „NRO“), Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len 
„BEREC“) a Komisia predložiť k notifikovaným návrhom opatrení pripomienky 
príslušnému NRO. 

II.  OPIS NAVRHOVANÉHO OPATRENIA 

II.1. Kontext 

Veľkoobchodný trh zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti poskytovaného v 
pevnom umiestnení bol najprv notifikovaný a posúdený Komisiou vo veci 
SK/2004/01034. TÚSR určil spoločnosť Slovak Telekom, a. s. (ďalej len „Slovak 
Telekom“) za podnik s významným vplyvom na trhu, a uložil jej povinnosť zaviesť 
nápravné opatrenia v súvislosti s prístupom, nediskrimináciou, transparentnosťou a 
vedením oddeleného účtovníctva. 

Druhá revízia trhu bola notifikovaná a posúdená Komisiou vo veci SK/2007/07405. 
V nadväznosti boli notifikované Komisii podrobnosti nápravných opatrení, ktoré boli 
notifikované a posúdené Komisiou vo veci SK/2008/07926. Komisia vyzvala TÚSR, aby 
zabezpečil účinnú realizáciu služieb výberu (Carrier Selection) a predvýberu 
prevádzkovateľa (Carrier Pre-Selection). Zároveň vyzvala TÚSR, aby posúdil uloženie 
nápravného opatrenia v súvislosti s veľkoobchodnými prenajímanými okruhmi (WLR) 
na zefektívnenie služby výberu a predvýberu prevádzkovateľa. 

II.2. Vymedzenie trhu 

Príslušný produktový trh je definovaný ako prenos hlasových hovorov a hovorov dial-up 
z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete so špecifickou sieťovou adresou do 
bodu prepojenia medzi dvoma sieťami7. Podľa TÚSR trh zahŕňa aj služby umožňujúce 
výber a predvýber prevádzkovateľa. 

TÚSR považuje príslušný geografický trh svojím rozsahom za národný. 

II.3. Zistenie významného vplyvu na trhu 

TÚSR navrhuje určiť Slovak Telekom za podnik s významným vplyvom na trhu. 
Kritériá, ktoré TÚSR vyhodnotil pri posudzovaní významného vplyvu podniku na trhu 
sú okrem iného podiel na trhu8, kontrola nad infraštruktúrou, ktorej zdvojenie je zložité, 
vyjednávajúca kúpna sila, úspory z rozsahu, potenciálna hospodárska súťaž a prekážky 
vstupu na relevantný trh.  

II.4. Regulačné nápravné opatrenia 

TÚSR navrhuje uložiť spoločnosti Slovak Telekom tieto nápravné opatrenia: 

                                                 

4  SG-Greffe(2004) D/205361. 

5  SG-Greffe(2007) D/200029. 

6  SG-Greffe(2008) D/205350. 

7  Na miestnej úrovni a na úrovni jedného tranzitu. 

8  TÚSR uvádza, že Slovak Telekom mal 100 % podiel na relevantnom obchodnom trhu v júni 2011 a 
okolo 82 % podiel (vrátane samozásobovania) na relevantnom trhu v prvej polovici 2011.  
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• prístup vrátane WLR; 

• nediskrimináciu; 

• transparentnosť; 

• vedenie oddeleného účtovníctva a  

• kontrolu cien. 

Pokiaľ ide o kontrolu cien, TÚSR navrhuje regulovať ceny za zostavenie volania na báze 
„za minútu“ s použitím modelu BULRIC, ktorým sa vypočítavajú dlhodobé prírastkové 
náklady zdola nahor9. Použije sa teda ten istý model na výpočet cien zostavenia a 
ukončenia volania v pevnej sieti a ceny budú rovnaké10.  

Pokiaľ ide o jednorazové poplatky a mesačné predplatné za veľkoobchodný prenájom 
okruhov (WLR), TÚSR má v úmysle poveriť operátora s významným vplyvom na trhu 
poskytovaním týchto služieb záujemcom o prístup za rovnakých podmienok ako svojej 
vlastnej maloobchodnej vetve11. 

III.  PRIPOMIENKY 

Komisia má na základe predloženej notifikácie a ďalších informácií, ktoré poskytol 
TÚSR, tieto pripomienky12: 

Vykonávanie povinnosti veľkoobchodného prenájmu okruhov (WLR) 

Komisia berie na vedomie, že TÚSR rozhodol zaviesť povinnosť WLR, ktorú 
dosiaľ nemali alternatívni operátori k dispozícii. Napriek jej oneskorenému 
zavedeniu Komisia poznamenáva, že povinnosť WLR by mohla pomôcť pri 
presadzovaní konkurenčných ponúk prístupu na slovenský trh. Keďže 
poskytovanie WLR bude založené na povinnosti nediskriminácie, Komisia by 
chcela zdôrazniť, že nedostatočná implementácia nediskriminačných nápravných 
opatrení môže viesť k narušeniam trhu. Preto s ohľadom na dôležitosť povinnosti 
nediskriminácie, ktorá by sa mala zaviesť účinným a konzistentným spôsobom v 
celej EÚ, Komisia uskutočnila verejnú konzultáciu o uplatňovaní, monitorovaní a 
presadzovaní povinnosti nediskriminácie. Na základe tejto skutočnosti Komisia 

                                                 

9  TÚSR navrhuje regulovať ceny za zostavenie volania na miestnej úrovni a na úrovni jedného tranzitu. 
Tieto ceny budú rovnaké a zavedú sa ako maximálne ceny za všetky zriadené hovory, a to aj za 
zriadenie základných hovorov prostredníctvom služieb výberu alebo predvýberu prevádzkovateľa. 
TÚSR očakáva vydanie samostatného rozhodnutia, ktorým zavedie metodiku výpočtu nákladov v júni 
2012. Následne, stanoví maximálne ceny za zostavenie a ukončenie volania v sieti v pevnom 
umiestnení na miestnej úrovni a na úrovni jedného tranzitu. Realizácia sa očakáva v auguste až 
septembri 2012.  

10  TÚSR vysvetľuje, že ceny za zostavenie volania a ukončenie volania by sa mali stanoviť na rovnakej 
úrovni, pretože prírastkové náklady za služby výberu alebo predvýberu prevádzkovateľa sú veľmi 
nízke.  

11  Vo svojej odpovedi na žiadosť o informácie TÚSR uviedol, že má v úmysle zaviesť postup 
posudzovania maloobchodných cien vertikálne integrovaného podniku (test stláčania ziskového marže 
– margin squeeze test) na monitorovanie primeranosti cien za veľkoobchodný prenájom okruhov 
(WLR). 

12  V súlade s článkom 7 ods. 3 rámcovej smernice. 
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vyzýva TÚSR, aby prehodnotil svoju analýzu po publikácii príslušných 
odporúčaní týkajúcich sa tejto veci. 

Potreba spoločného prístupu ku kontrole cien týkajúcich sa služieb 
zostavenia volania 

Komisia berie na vedomie, že TÚSR navrhuje použiť rovnakú metodiku kontroly 
cien pre operátora s významným vplyvom na jednostrannom trhu služby 
zostavenia volania v pevnej sieti ako za ukončenie volania, kde je zníženie 
veľkoobchodných cien kompenzované nižšími cenami za prepojenie. Sadzby 
zostavenia volania sa vypočítajú podľa modelu výpočtu cien pure BULRIC. 
Možno teda očakávať, že ceny za zostavenie volania budú klesať, pretože 
operátor hostiteľskej prístupovej siete bude kompenzovaný iba v prípade 
nákladov na prevádzku, ktorým možno predísť, za poskytovanie služieb 
zostavenia volania operátorom, ktorí umožňujú výber a predvýber 
prevádzkovateľa, ale nie za náklady nesúvisiace s prevádzkou.  

Komisia poznamenáva, že NRO uplatňujú rozličné metódy výpočtu nákladov za 
služby zostavenia volania, pričom sa javí, že niektoré z nich sú založené na plne 
alokovaných nákladoch13. Iné NRO uvažujú nad zvýšením cien za 
veľkoobchodné zostavenie volania prostredníctvom zahrnutia určitých nákladov 
z iných regulovaných služieb, najmä z ukončenia volania v pevnej sieti14.  

Prístup TÚSR môže viesť k významnému zníženiu poplatkov za zostavenie 
volania. Komisia preto vyzýva TÚSR, aby podrobnejšie odôvodnil, v konečnom 
rozhodnutí, svoje rozhodnutie prijať navrhovanú metodiku výpočtu nákladov za 
veľkoobchodné zostavenie volania z pevnej siete. 

Na základe uvedeného Komisia konštatuje, že podľa článku 7 rámcovej smernice 
NRO musia prispieť k rozvoju vnútorného trhu vzájomnou spoluprácou a 
spoluprácou s Komisiou a BEREC transparentným spôsobom, aby sa tak vo 
všetkých členských štátoch zabezpečilo dôsledné uplatňovanie ustanovení tejto 
smernice a špecifických smerníc. Konkrétne, NRO spolupracujú s Komisiou 
a BEREC s cieľom určiť druhy nástrojov a nápravných opatrení, ktoré sú 
najvhodnejšie na riešenie konkrétnych druhov situácií na trhu.  

Komisia v tomto ohľade žiada TÚSR, aby poskytol podrobnejšie odôvodnenia a 
relevantné dáta Komisii, BEREC a ostatným NRO, na základe ktorých otázka 
cien regulácie  veľkoobchodného zostavenie volania môže byť ďalej diskutovaná 
s cieľom zaručiť konzistentný regulačný prístup na vnútornom trhu. 

Na základe článku 7 ods. 7 rámcovej smernice TÚSR v čo najväčšej miere zohľadní 
pripomienky ostatných NRO, BEREC a Komisie a môže prijať výsledný návrh opatrení. 
Ak tak urobí, má povinnosť informovať o tom Komisiu. 

                                                 

13  Napr. poľský NRO navrhol zmeniť metodiku výpočtu nákladov LRIC na metodiku na základe 
vzniknutých nákladov, ktoré by následne overil NRO rozličnými spôsobmi, t. j. benchmarking, testom 
stláčania cenovej marže (pozri PL/2010/1152); cyperský NRO zaviedol ceny založené na modeli 
LRIC zhora nadol (pozri CY/2011/1169); grécky NRO zaviedol výhľadovú metodiku dlhodobých 
priemerných prírastkových nákladov (FL-LRAIC) (pozri EL/2010/1072); v Estónsku je zavedená 
metóda zhora nadol založená na záznamoch historických nákladov vychádzajúca z nákladov 
distribuovaných v plnej miere (Top-Down HC FDC) (pozri EE/2010/1038).  

14  Pozri pripomienku Komisie vo veci FR/2011/1235. 
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Stanoviskom Komisie k tomuto konkrétnemu oznámeniu nie je dotknuté žiadne 
stanovisko, ktoré môže Komisia zaujať vo vzťahu k ostatným oznámeným návrhom 
opatrení. 

Komisia v súlade s bodom 15 odporúčania 2008/850/ES15 uverejní tento dokument na 
svojej webovej stránke. Komisia nepovažuje tu uvedené informácie za dôverné. Do troch 
pracovných dní po doručení je možné v súlade s právnymi predpismi EÚ a 
vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa obchodného tajomstva informovať 
Komisiu16 o tom, že tento dokument obsahuje dôverné informácie, ktoré si želáte pred 
uverejnením vypustiť17. Každú takúto žiadosť by ste mali odôvodniť. 

S pozdravom 
za Komisiu 
Robert Madelin 
generálny riaditeľ 

 

                                                 

15 Odporúčanie Komisie 2008/850/ES z 15. októbra 2008 o notifikáciách, lehotách a konzultáciách 
ustanovených v článku 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoločnom 
regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s. 23. 

16 Žiadosť môžete zaslať buď elektronickou poštou na adresu: INFSO-COMP-
ARTICLE7@ec.europa.eu alebo faxom na číslo: +32 2 298 87 82. 

17  Komisia môže informovať verejnosť o výsledkoch svojho posúdenia pred koncom tejto trojdňovej 
lehoty. 


