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Bratislava, jún 2009

I. Časť – Úvod

1. Povinnosti Telekomunikačného úradu SR 

Európska  komisia  dňa  17.  decembra  2007  prijala  Odporúčanie  o relevantných  trhoch 
výrobkov a služieb v sektore elektronických komunikácií umožňujúcich reguláciu ex ante v súlade 
so  smernicou  Európskeho  parlamentu  a Rady  2002/21/ES  o spoločnom regulačnom rámci  pre 
elektronické  komunikačné  siete  a služby  (ďalej  len  “revidované  odporúčanie“).  Revidované 
odporúčanie  odkazuje  na použitie  trojkriteriálneho testu  na trhoch,  ktoré  sú uvedené  v prílohe 
k odporúčaniu 2003/311/ES z 11. februára 2003 a súčasne nie sú uvedené v prílohe revidovaného 
odporúčania  a spĺňajú  podmienku,  že  na  nich  bol  na  základe  predchádzajúceho  kola  analýzy 
určený aspoň jeden podnik s významným vplyvom.  Cieľom testu troch kritérií  je  určiť,  či  na 
predmetných relevantných trhoch je opodstatnená regulácia ex ante v súlade s článkom 15 ods. 1 
smernice  Európskeho  parlamentu  a Rady  2002/21/ES  o spoločnom  regulačnom  rámci  pre 
elektronické komunikačné siete a služby (ďalej len „rámcová smernica“). 

V čl.  3 revidovaného odporúčania sa uvádza, že podľa čl.  15 ods. 1 rámcovej smernice 
Európska komisia  definuje  trhy v súlade  s princípmi  práva  hospodárskej  súťaže,  preto  sa  tieto 
zásady  v  tomto  odporúčaní  využívajú  na  vymedzenie  hraníc  trhu  výrobkov  a služieb  v rámci 
sektora  elektronických  komunikácií.  Vymedzenie  relevantných  trhov sa  v priebehu  času  môže 
zmeniť  a aj  sa  mení  v dôsledku  vývoja  vlastností  výrobkov  a služieb  a nových  možností 
zastupiteľnosti na strane dopytu a ponuky. Konečným cieľom akéhokoľvek regulačného zásahu ex 
ante je zabezpečiť výhody pre koncových užívateľov. 

Podľa čl. 5 revidovaného odporúčania je na identifikáciu trhov, pri ktorých prichádza do 
úvahy regulácia ex ante vhodné použiť nasledujúce kumulatívne kritériá: 

1. kritérium je splnené vtedy, keď existujú podstatné a trvalé prekážky vstupu, ktoré môžu 
mať štrukturálnu, právnu alebo regulačnú povahu. Vzhľadom na dynamický charakter 
a fungovanie  trhov elektronických  komunikácií  je  však  potrebné  brať  do  úvahy pri 
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analýze  predpokladov  na  určenie  relevantných  trhov  pre  možnú  reguláciu  ex  ante 
i možnosti prekonania prekážok vstupu v rámci príslušnej lehoty.

2. kritérium je  splnené  vtedy,  keď štruktúra  trhu  nesmeruje  k efektívnej  hospodárskej 
súťaži  v relevantnom  čase.  Uplatňovanie  tohto kritéria  zahŕňa  prieskum  stavu 
hospodárskej súťaže za prekážkami vstupu. 

3. kritérium  je  splnené  vtedy,  keď  samotným  uplatňovaním  právnych  predpisov 
o hospodárskej súťaži nemožno primerane reagovať na príslušné zlyhanie trhu.

Podľa čl. 15 ods. 3 rámcovej smernice národné regulačné orgány definujú relevantné trhy 
podľa národných okolností, najmä relevantné geografické trhy na svojom území podľa princípov 
práva  hospodárskej  súťaže,  pričom  v čo  najväčšej  miere  zohľadnia  odporúčanie  a pokyny 
Európskej komisie. Národné regulačné orgány sa pred definovaním trhov, ktoré sa líšia od trhov 
definovaných  v odporúčaní,  riadia  podľa  postupov  uvedených  v článkoch  6  a 7  predmetnej 
smernice. 

Telekomunikačný  úrad  Slovenskej  republiky,  odbor  ekonomickej  regulácie  (ďalej  len 
„úrad“) určil zoznam relevantných trhov v Slovenskej republike rozhodnutím zo dňa 28. januára 
2004  v znení  neskorších  rozhodnutí.  Veľkoobchodným  trhom  sa  na  účely  tohto  rozhodnutia 
rozumie trh takých služieb, ktoré poskytuje podnik inému podniku. Veľkoobchodný relevantný trh 
č. 3 je definovaný ako  poskytovanie služby prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti, ktorou je 
prenos  volania  alebo  volania  do  siete  Internet  medzi  dvoma  bodmi  prepojenia  toho  istého 
prevádzkovateľa  pevnej  verejnej  telefónnej  siete (ďalej  len  „veľkoobchodný  trh  č. 3“). 
Z geografického hľadiska je relevantným trhom celé územie Slovenskej republiky. 

Úrad  pred vykonaním trojkriteriálneho  testu  veľkoobchodného trhu  č.  3  stručne  zhrnul 
povinnosti  a oprávnenia  úradu  vyplývajúce  zo  zákona  č. 610/2003  Z.  z.  o elektronických 
komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) 
a z právnych aktov Európskej únie týkajúcich sa trojkriteriálneho testu.

Podľa § 1 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách tento zákon upravuje podmienky 
na  poskytovanie elektronických  komunikačných  sietí  a elektronických  komunikačných  služieb, 
podmienky na používanie rádiových zariadení, štátnu reguláciu elektronických komunikácií (ďalej 
len „regulácia”), práva a povinnosti podnikov a užívateľov elektronických komunikačných sietí a 
elektronických  komunikačných  služieb,  ochranu  týchto  sietí  a  služieb,  efektívne  využívanie 
frekvenčného  spektra  a  čísel,  oprávnenia  a  povinnosti  k  cudzím  nehnuteľnostiam,  ochranu 
súkromia a údajov a pôsobnosť orgánov štátnej správy v elektronických komunikáciách.

Podľa  § 1  ods.  3  zákona  o elektronických  komunikáciách  účelom  zákona  je  vytvoriť 
podmienky  na  rozvoj  konkurencie  v  oblasti  elektronických  komunikácií  na  území  Slovenskej 
republiky a odstrániť prekážky brániace jej rozvoju, vytvoriť podmienky na zriaďovanie a rozvoj 
transeurópskych  elektronických  komunikačných  sietí  a  prevádzkyschopnosť  celoeurópskych 
služieb, dosiahnuť efektívnu hospodársku súťaž (ďalej len „súťaž“) pri poskytovaní elektronických 
komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb založenú na princípe technologickej 
neutrality a podporiť záujmy užívateľov elektronických komunikačných služieb.

Podľa § 1 ods.  4  zákona o elektronických komunikáciách  sa týmto  zákonom preberajú 
právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.
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Podľa § 4 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách verejná telefónna sieť sa používa 
na poskytovanie  verejných telefónnych  služieb,  umožňuje  prenos  hlasovej  komunikácie  medzi 
koncovými bodmi siete alebo iné formy komunikácie, ako sú napríklad faksimilný prenos alebo 
prenos dát.

Podľa  §  4  ods.  8  zákona  o elektronických  komunikáciách  podnikom,  na  účely  zákona 
o elektronických komunikáciách je každá osoba, ktorá je oprávnená poskytovať sieť, službu alebo 
sieť  a službu  v oblasti  elektronických  komunikácií  bez  ohľadu  na  právnu  formu  a spôsob 
financovania. Poskytovanie siete, služby, alebo siete a služby v oblasti elektronických komunikácií 
je podnikaním podľa osobitného predpisu.

Podľa  §  5  ods.  3  zákona  o elektronických  komunikáciách  je  volanie  definované  ako 
elektronické komunikačné spojenie zostavené prostredníctvom verejnej telefónnej služby,  ktoré 
umožňuje obojsmernú komunikáciu v reálnom čase.

Podľa  §  6  ods.  3  zákona  o elektronických  komunikáciách  je  úrad  národný  regulátor 
a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií, ktorý podľa tohto zákona: 

a) vykonáva reguláciu,
d) chráni záujmy koncových užívateľov s ohľadom na kvalitu a ceny služieb,
e) plní  povinnosti  podporujúce  súťaž,  rozvoj  spoločného  trhu  Európskej  únie,  záujmy 

všetkých osôb členských štátov Európskej  únie  na území  Slovenskej  republiky,  prístup 
k sieťam, prevádzkyschopnosť sietí a služieb a chráni slobodu výberu prevádzkovateľa s 
uplatnením technických noriem.

Podľa § 11 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách úrad pri regulácii prihliada na 
odporúčania  a usmernenia Európskej  komisie  vrátane  technických  noriem  a  technických 
špecifikácií pre siete a služby, ktorých zoznam zverejňuje Európska komisia. Pri regulácii musí 
zohľadňovať  technologickú  neutralitu  regulácie,  ktorá  neukladá  ani  nediskriminuje  používanie 
konkrétneho typu technológie.

Podľa § 11 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách úrad pri regulácii zabezpečuje, 
aby nedochádzalo k narušovaniu alebo obmedzovaniu súťaže a diskriminácii podnikov, podporuje 
efektívne  investície  do  kvalitnej  a modernej  infraštruktúry,  dbá  na  zachovanie  celistvosti 
a bezpečnosti verejných sietí. Úrad vytvára podmienky, aby všetci koncoví užívatelia mali prístup 
k univerzálnej  službe a  dbá na maximálny prospech užívateľov,  najmä zdravotne postihnutých 
užívateľov, v súvislosti s možnosťou výberu služby, ceny a kvality.

Úrad  pri  vykonaní  trojkriteriálneho  testu  na  veľkoobchodnom trhu  č.  3  okrem zákona 
o elektronických  komunikáciách  vychádzal  z  revidovaného  odporúčania,  Vysvetľujúceho 
memoranda  Európskej  komisie  k odporúčaniu  o relevantných  trhoch  výrobkov  a služieb  a zo 
Správy ERG k aplikácii testu troch kritérií z apríla 2008 obsahujúcej návod na aplikáciu testu troch 
kritérií (ďalej len „Sprievodca aplikáciou testu troch kritérií“). 

Podľa  čl.  14  revidovaného  odporúčania  by  sa  uplatnením  trojkriteriálneho  testu  mal 
obmedziť  počet  trhov  v sektore  elektronických  komunikácií,  na  ktorých  sú  uložené  regulačné 
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povinnosti ex ante,  čím by sa malo prispieť k zámeru regulačného rámca postupne s rozvojom 
hospodárskej súťaže na trhu znížiť pravidlá ex ante špecifické pre daný sektor. Predmetný článok 
jasne stanovuje, že jednotlivé kritériá testu by sa mali  uplatňovať kumulatívne,  tzn. nesplnenie 
jedného  z nich  by  malo  za  následok  to,  že  určený  trh  viac  nebude  prichádzať  do  úvahy  pre 
reguláciu ex ante.

Podľa čl. 17 revidovaného odporúčania sa trhy uvedené v jeho prílohe určili na základe 
troch  kumulatívnych  kritérií.  Národné  regulačné  orgány  by  mali  na  trhoch,  ktoré  sú  uvedené 
v prílohe k odporúčaniu 2003/311/ES z 11. februára 2003 a nie sú uvedené v prílohe revidovaného 
odporúčania  a súčasne  bol  na  týchto  trhoch  na  základe  predchádzajúceho  kola  analýz  určený 
podnik s významným vplyvom, uplatniť trojkriteriálny test za účelom posúdenia, či na základe 
národných  podmienok  ešte  stále  prichádzajú  trhy  do  úvahy  pre  reguláciu  ex  ante.  Národné 
regulačné orgány sa môžu rozhodnúť nevykonať analýzu trhu, ak usúdia, že kritériá na danom trhu 
nie sú splnené. 

Podľa  časti  2.2  vysvetľujúceho  memoranda  regulácia  prichádza  do  úvahy  len  v tom 
prípade,  ak trh spĺňa všetky tri  kritériá  a zároveň jeden alebo viaceré podniky boli  na základe 
analýzy  predmetného  trhu  určené  za  významný  podnik  na  tomto  trhu.  Regulácia  nie  je 
opodstatnená, ak je na takomto trhu efektívna hospodárska súťaž.

Na základe  vyššie  uvedeného úrad zhromaždil  a preskúmal  všetky dostupné informácie 
a podklady súvisiace s veľkoobchodným trhom č. 3. 

Úrad listom č. 697/14/2008 zo dňa 2.12.2008 oznámil spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so 
sídlom  Karadžičova  10,  825  13  Bratislava,  IČO  35 763 469  (ďalej  len  „spoločnosť  Slovak 
Telekom,  a.s.“),  že  v nadväznosti  na  revidované  odporúčanie  pristupuje  k vykonaniu 
trojkriteriálneho testu na veľkoobchodnom trhu č. 3.

V  záujme  zistenia  skutočného  stavu  na  predmetnom  veľkoobchodnom  trhu  č.  3  úrad 
oslovil  nasledujúce  spoločnosti:  Trnavatel,  s.r.o.,  Micronet,  a.s.,  DH  telecom,  s.r.o.,  Antik 
computers  &  communications,  s.r.o.,  UPC  Broadband  Slovakia,  s.r.o.,  ŽSR-Železničné 
telekomunikácie  Bratislava,  o.z.,  T-Mobile  Slovensko,  a.s.,  Swan,  a.s.,  Slovanet,  a.s.,  Orange 
Slovensko, a.s.,  GTS Slovakia,  a.s.,  eTel  Slovensko, s.r.o.,  Energotel,  a.s.,  Dial  Telecom, a.s., 
Amtel  Slovensko,  s.r.o.,  Východoslovenská  energetika,  a.s.,  TeliaSonera  International  Carrier 
Slovakia,  s.r.o.,  HTMAS, s.r.o.,  DSi DATA, s.r.o.,  Mopos Communications,  s.r.o.,  VNET, a.s. 
Uvedeným  spoločnostiam  úrad  písomne  oznámil,  že  v zmysle  revidovaného  odporúčania 
pristupuje k vykonaniu trojkriteriálneho testu na veľkoobchodnom trhu č. 3 a súčasne ich požiadal 
o doručenie spracovaných údajov za obdobie od 30.6.2006 do 30.6.2008 potrebných pre posúdenie 
troch kritérií na predmetnom veľkoobchodnom trhu.

V priebehu  januára  až  mája  2009  úrad  spracúval  doručené  podklady  a  informácie. 
Z doručených odpovedí vyplynulo, že z 22 oslovených spoločností na veľkoobchodnom trhu č. 3 
v súčasnej dobe nepôsobí alebo služby prenosu neposkytujú nasledujúce spoločnosti: Trnavatel, 
s.r.o.,  Antik  computers  &  communications,  s.r.o.,  UPC  Broadband  Slovakia,  s.r.o.,  T-Mobile 
Slovensko,  a.s.,  Orange  Slovensko,  a.s.,  Energotel,  a.s.,  Východoslovenská  energetika,  a.s., 
TeliaSonera  International  Carrier  Slovakia,  s.r.o.,  HTMAS,  s.r.o.,  DSi  DATA,  s.r.o.,  Mopos 
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Communications, s.r.o., VNET, a.s.

Úrad  listom zo dňa  2.4.2009 požiadal  spoločnosti,  ktoré  na veľkoobchodnom trhu č. 3 
pôsobia:  Micronet,  a.s.  (v súčasnej  dobe  Slovanet,  a.s.),  DH  telecom,  s.r.o.,  ŽSR-Železničné 
telekomunikácie Bratislava, o.z., Swan, a.s., Slovanet, a.s., GTS Slovakia, a.s., eTel Slovensko, 
s.r.o.,  Dial  Telecom,  a.s.,  Amtel  Slovensko,  s.r.o.,  (  v súčasnej  dobe Swan,  a.s.),  a spoločnosť 
Slovak Telekom, a.s. o aktualizáciu údajov týkajúcich sa veľkoobchodného trhu č. 3.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v súčasnej dobe na predmetnom trhu pôsobí 8 spoločností, 
ktoré poskytujú služby prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti.

2. Predmet aplikovaného trojkriteriálneho testu 

Predmetom trojkriteriálneho testu je:

1. identifikovanie podnikov, ktoré pôsobia na veľkoobchodnom trhu č. 3,
2. posúdenie ukazovateľov uvedených v dokumente ERG Sprievodca aplikáciou testu troch 

kritérií,  ktoré  sa  odporúčajú  národným  regulačným  orgánom  použiť  pri  zisťovaní 
splnenia alebo nesplnenia trojkriteriálneho testu,

3. na  základe  vyhodnotenia  trojkriteriálneho  testu  navrhnúť vylúčenie  veľkoobchodného 
trhu č. 3 zo zoznamu relevantných trhov podliehajúcich regulácii ex ante, alebo pristúpiť 
k vykonaniu analýzy predmetného trhu. 
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II. Časť – Trojkriteriálny test

1. Prvé kolo analýzy veľkoobchodného trhu č. 3  

Veľkoobchodný  relevantný  trh  č. 3  je  definovaný  ako  poskytovanie  služby prenosu  v 
pevnej verejnej telefónnej  sieti,  ktorou je prenos volania alebo volania do siete Internet medzi 
dvoma bodmi prepojenia toho istého prevádzkovateľa pevnej verejnej telefónnej siete. 

Na základe  prvého kola  analýzy tohto  trhu bol  do produktovej  definície  trhu  zahrnutý 
okrem čistého  tranzitu  aj  viazaný  tranzit.  Viazaný  tranzit  zahŕňa  prenos  volaní  medzi  dvoma 
bodmi prepojenia v rámci siete, uskutočnených v súvislosti so službou zostavenia volania alebo 
ukončenia volania. Služby zostavenie volania a ukončovanie volania vo verejnej telefónnej sieti v 
pevnom umiestnení sú zaradené do zoznamu relevantných trhoch podliehajúcich regulácii ex-ante 
ako samostatné trhy a sú regulované v rámci daných trhov. Na oboch trhoch je určený podnik 
s významným vplyvom, ktorému bola okrem iných povinností uložená aj povinnosť nákladovej 
orientácie na základe metódy kalkulácie cien LRIC. 

Čistý tranzit zahŕňa prenos volania prostredníctvom siete podniku, v ktorej volania neboli 
zostavené ani ukončené. 

Na veľkoobchodnom trhu č. 3 úrad na základe prvého kola analýz určil spoločnosť Slovak 
Telekom, a.s.  za  podnik s významným vplyvom a v rozhodnutí  zo dňa 21. novembra  2006 jej 
uložil na tomto trhu nasledujúce povinnosti:

• povinnosť  nediskriminácie  podľa  §  19  ods.1  a 2  zákona  o elektronických 
komunikáciách, 

• povinnosť transparentnosti podľa § 18 zákona o elektronických komunikáciách, 
• povinnosť viesť oddelenú evidenciu podľa § 20 ods.  1 zákona o elektronických 

komunikáciách, 
• povinnosť včas a za primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a 

opodstatnenú  žiadosť  o  používanie  určitých  prvkov  siete  a  pridružených 
prostriedkov  a  o  prepojenie  sietí  podľa  §  21  zákona  o elektronických 
komunikáciách, 

• povinnosť  nákladovej  orientácie  podľa  §  22  zákona  o elektronických 
komunikáciách.

Spoločnosť  Slovak Telekom,  a.s.  podala  proti  prvostupňovému rozhodnutiu  v zákonnej 
lehote  rozklad,  ktorým navrhla,  aby  úrad  napadnuté  rozhodnutie  zrušil  podľa  § 57  správneho 
poriadku, alebo aby predseda úradu podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku napadnuté rozhodnutie 
zmenil tak, že na trhu nie je možné posúdiť efektívnosť súťaže, pretože tu nie je záujem o dané 
služby.

Predseda  úradu  preskúmal  prvostupňové  rozhodnutie  a zvážil  námietky  a dôvody 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a rozhodnutím o rozklade č. 48/01/2007 zo dňa 4. apríla 2007 
(ďalej len „druhostupňové rozhodnutie“) podľa § 59 ods. 1, 2 v spojení s § 61 ods. 3 správneho 
poriadku rozklad zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.
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Spoločnosť  Slovak  Telekom,  a.s.  sa  žalobou  podanou  na  Najvyšší  súd  Slovenskej 
republiky  (ďalej  len  „Najvyšší  súd“)  domáhala  zrušenia  druhostupňového  rozhodnutia,  ako  aj 
zrušenia prvostupňového rozhodnutia vo veci určenia významného podniku na veľkoobchodnom 
trhu č. 3 a uloženia povinností a navrhla vrátenie veci úradu na ďalšie konanie.

Najvyšší súd ako súd vecne príslušný podľa § 246 ods. 2 písm. a/ Občianskeho súdneho 
poriadku  v spojení  s §  72  ods.  4  zákona  o elektronických  komunikáciách  preskúmal  vec 
a napadnuté druhostupňové rozhodnutie zrušil a vrátil vec úradu na ďalšie konanie. Najvyšší súd 
vo výroku  rozsudku  3  Sž  59/2007  z 23.  októbra  2008  (ďalej  len  „rozsudok  “)  nezrušil 
prvostupňové rozhodnutie úradu, pretože ako uviedol: „má za to, že nedostatky tohto rozhodnutia 
je možné odstrániť v konaní o rozklade.“ 

Vzhľadom na to, že súd zrušil iba druhostupňové rozhodnutie,  správne konanie vo veci 
určenia významného podniku na veľkoobchodnom trhu č. 3 a uloženia povinností sa tak dostalo 
opäť do druhostupňového konania. Dňa 11. februára 2009 podpredseda Telekomunikačného úradu 
Slovenskej  republiky  ako  vecne  príslušný  správny  orgán  podľa  §  5  zákona  č.  71/1967  Zb. 
o správnom konaní a § 72 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách rozhodol na základe 
návrhu osobitnej komisie podľa § 59 ods. 2 v spojení s § 61 ods. 3 správneho poriadku o rozklade 
spoločnosti  Slovak Telekom, a.s.  proti  rozhodnutiu úradu č. 673/14/2006 zo dňa 21. novembra 
2006 vo veci určenia významného podniku podľa § 17 ods.1 a ukladania povinností podľa § 18 a 
19 zákona o elektronických komunikáciách.

Rozhodnutím  o rozklade  č.  4/01/2009  zo  dňa  11.  februára  2009  podpredseda  uložil 
spoločnosti  Slovak  Telekom,  a.s.  ako  podniku  s významným  vplyvom  na  veľkoobchodnom 
relevantnom trhu č. 3 nasledujúce povinnosti:

• povinnosť  nediskriminácie  prístupu  podľa  §  19  ods.  1  a 2  zákona 
o elektronických  komunikáciách.  Spoločnosť  Slovak  Telekom,  a.s.,  je 
povinná vydať ako súčasť referenčnej ponuky na prepojenie podľa § 18 
ods.  2  zákona  o elektronických  komunikáciách  zmluvné  podmienky 
poskytovania služby prenosu volaní alebo volaní do siete Internet medzi 
dvoma bodmi prepojenia svojej pevnej verejnej telefónnej siete,

• povinnosť transparentnosti  prístupu podľa § 18 zákona  o elektronických 
komunikáciách. Akýkoľvek  návrh  na  zmenu  zmluvných  podmienok 
poskytovania  služby  prenosu  v pevnej  verejnej  telefónnej  sieti 
spoločnosti  Slovak  Telekom, a.s.,  ktorý  bude  mať vplyv  na  podniky 
definované  v  §  4  ods.  8  zákona  o elektronických  komunikáciách,  je 
spoločnosť  Slovak  Telekom,  a.s. povinná  zverejniť  najneskôr  45  dní 
pred  zamýšľanou  zmenou  na  svojej  verejne  dostupnej  internetovej 
stránke a predložiť úradu. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s.  je povinná 
zverejniť  najneskôr do 60 dní  odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia  o uložení  tejto  povinnosti  na  svojej  verejne  dostupnej 
internetovej  stránke  informácie  z jednotlivých  zmlúv  o prepojení 
uzatvorených do dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia a pri zmluvách 
o prepojení uzatvorených po dni právoplatnosti tohto rozhodnutia do 
15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o prepojení, týkajúce sa: 

I) rozsahu  jednotlivých  služieb  prenosu  vrátane  cien  za  tieto  služby 
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a rozdelenia prevádzky na silnú, strednú a slabú,
II) výšky  všetkých  jednorazových  a pravidelných  poplatkov  súvisiacich  so 

službou prenosu. 

2. Podniky pôsobiace na veľkoobchodnom trhu č. 3

V súlade s revidovaným odporúčaním cieľom trojkriteriálneho testu veľkoobchodného trhu 
č. 3 bolo zistiť, či na predmetnom trhu je alebo nie je naďalej opodstatnená regulácia ex ante. 

Z uvedeného  dôvodu  a v záujme  zistenia  skutočného  stavu  na  definovanom  trhu  úrad 
oslovil spoločnosti, ktorých zoznam je uvedený na strane 6 tohto dokumentu. 

Vyjadrenia oslovených spoločností úrad stručne zhrnul nasledovne:

 Zásadné  prekážky  vstupu  na  veľkoobchodnom trhu  č.  3  neexistujú,  hoci  vybudovanie 
vlastnej  celoplošnej  pevnej  verejnej  telefónnej  siete  je  finančne  náročné.  Podniky 
využívajú možnosť vzájomného prepojenia sietí a tým dosahujú efektívnejšie poskytovanie 
služby pri pomerne malých nákladoch.

 Na veľkoobchodnom trhu č. 3 prebieha podľa vyjadrení oslovených podnikov efektívna 
súťaž.  Dôkazom toho je možnosť  podnikov uzatvárať  medzi  sebou zmluvy o prepojení 
sieti  a  tak  sa  aj  menšie  podniky  môžu  slobodne  rozhodnúť  cez  ktorý  podnik  budú 
realizovať služby prenosu. 

 O volania do siete Internet prostredníctvom vytáčaného (dial-up) prístupu podľa vyjadrení 
podnikov poskytujúcich služby tranzitu nie je záujem, poskytujú ju len tri z oslovených 
spoločností, a aj to len v malom rozsahu.

 Väčšina z oslovených podnikov, napr.  GTS Slovakia, a.s., Swan, a.s, Slovanet, a.s., eTel 
Slovensko,  s.r.o., poskytuje  služby  prenosu  volania  celoplošne,  t.j.  na  území  celej 
Slovenskej republiky.

 Vývoj  cien  na  predmetnom  veľkoobchodnom  trhu  od  roku  2006  má  trvalo  klesajúcu 
tendenciu.

Na základe oznámenia jednotlivých podnikov úrad konštatoval, že v sledovanom období, 
t.j.  od 30.6.2006 do 31.12.2008 došlo na predmetnom veľkoobchodnom relevantnom trhu č.  3 
k nasledovným zmenám:

1. Spoločnosť Swan, a.s.  dňa 1.2.2006 uskutočnila  akvizíciu telekomunikačnej  spoločnosti 
GlobalTel, a.s. a prevzala všetky jej záväzky voči klientom GlobalTel-u. Dňom 1.6.2006 
v zmysle Dohody o postúpení práv a povinností uzavretej medzi spoločnosťami Swan, a.s. 
a M.B.C., s.r.o., spoločnosť Swan, a.s. prevzala v plnom rozsahu všetky práva a povinnosti 
voči klientom spoločnosti M.B.C., s.r.o.

2. Na základe dohody medzi spoločnosťami Amtel Slovensko, s.r.o. a Swan, a.s. prešli 1.12. 
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2008  všetky  práva  a  povinnosti  zo  spoločnosti  Amtel  Slovensko,  s.r.o.  na  spoločnosť 
Swan, a.s. 

3. Spoločnosť  GTS Nextra,  a.s.  vznikla  dňa  30.6.2006  spojením piatich  spoločností,  a to 
Aliatel Slovakia, s.r.o., GTS Slovakia, s.r.o., Nextra, s.r.o. a QUADIA DCT, a.s. a Telenor 
Networks,  a.s.  Spoločnosť  GTS  Nextra,  a.s.  dňa  20.1.2009  zmenila  obchodné  meno 
spoločnosti na GTS Slovakia, a.s.

4. Spoločnosť Micronet, a.s. sa zlúčila so spoločnosťou Slovanet, a.s., ktorý zároveň prebral 
všetky práva  a záväzky spoločnosti  Micronet,  a.s.  Zmluva o zlúčení  medzi  zanikajúcou 
spoločnosťou Micronet, a.s. a jej nástupníckou spoločnosťou Slovanet, a.s. bola uzatvorená 
21.11.2008 a zlúčenie spoločností nadobudlo účinnosť 1.12.2008.

5. Spoločnosť  Dial  Telecom,  a.s.  dňa  1.12.2008  kúpila  100%  podiel  spoločnosti  eTel 
Slovensko, s.r.o.

6. Dňa 17.4.2008 spoločnosť 4CALL, s.r.o. zmenila obchodné meno na DH Telecom, s.r.o.
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3. Trojkriteriálny test - vyhodnotenie kritérií

Revidované odporúčanie navrhuje na trhoch, ktoré nie sú uvedené v prílohe predmetného 
odporúčania, ale boli uvedené v pôvodnom odporúčaní zo dňa 11. februára 2003 č. 2003/311/EC a 
bol na nich určený podnik s významným vplyvom, uplatniť trojkriteriálny test na účely posúdenia, 
či na základe prevládajúcich národných podmienok majú tieto trhy naďalej podliehať regulácii ex 
ante. Podľa čl. 2.2 vysvetľujúceho memoranda trojkriteriálny test je zameraný na charakteristické 
znaky trhu.  Zistením, ktoré trhy spĺňajú trojkriteriálny test  je možné identifikovať trhy,  kde je 
pravdepodobná existencia sústavne pretrvávajúceho zlyhania,  ktoré v konečnom dôsledku môže 
zapríčiniť poškodenie zákazníka. 

Ak by sa aplikáciou trojkriteriálneho testu preukázalo,  že sú splnené všetky tri  kritéria 
kumulatívne  a  regulačné  zásahy by mohli  byť  oprávnené,  úrad vykoná analýzu  trhu na účely 
zistenia, či jeden alebo viac podnikov má významný vplyv na príslušnom relevantnom trhu. 

Ak by sa aplikáciou trojkriteriálneho testu preukázalo nesplnenie čo i len jedného kritéria 
testu, v takom prípade by predmetný trh už nepodliehal ex ante regulácii a prestal by byť súčasťou 
zoznamu relevantných trhov. 

Úrad na veľkoobchodnom trhu č. 3 posudzoval prvé kritérium trojkriteriálneho testu, a to 
existenciu podstatných a trvalých prekážok vstupu. Prekážky vstupu robia vstup pre konkurenciu 
ťažším a nákladnejším, a tak umožňujú už dlhšie pôsobiacim firmám na trhu stanoviť cenu nad 
konkurenčnú úroveň a túto udržiavať bez ohľadu na ostatných súťažiteľov. 

Prekážky vstupu sa z hľadiska teórie delia na tri skupiny:
a) štrukturálne prekážky vstupu sú prekážky, ktoré súvisia s ekonomickými podmienkami 
daného odvetvia sú to napr. vysoké investície, unikátna technológia, 
b) strategické prekážky vstupu sú prekážky, ktoré súvisia so správaním sa firiem, ktoré na 
danom trhu pôsobia už dlhšie, sú to napr. rôzne stratégie na zvýšenie nákladov vstupu pre 
novo vstupujúce podniky,
c) regulačné prekážky vstupu sú prekážky, ktoré vyplývajú z niektorých opatrení štátnych 
orgánov alebo obcí, ako sú napr. povolenia, certifikáty, regulačné opatrenia.

a) štrukturálne prekážky vstupu revidované odporúčanie v čl. 9 charakterizuje ako prekážky vstupu 
vyplývajúce  z prvotných  nákladov  alebo  podmienok  dopytu,  ktoré  vytvárajú  asymetrické 
podmienky pre dlhšie pôsobiacich a nových účastníkov trhu, čo bráni novým účastníkom vstúpiť 
na trh.

Pre posúdenie existencie a rozsahu štrukturálnych prekážok vstupu môžu slúžiť nasledovné 
kritéria: 

• existencia konkurencie na trhu služby prenosu, prípadne veľkosť trhových podielov,
• infraštruktúra, ktorá nie je ľahko duplikovateľná,
• existencia technologicky podmienených výhod,
• ľahký prístup k zdrojom financovania,
• úspory z rozsahu alebo sortimentu,
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• cenový vývoj.

Pri zisťovaní rozsahu štrukturálnych prekážok vstupu na veľkoobchodnom trhu č.  3 úrad 
zohľadnil ukazovatele navrhnuté Sprievodcom aplikácie testu troch kritérií.

Existencia konkurencie- je jedným zo základných ukazovateľov stavu súťaže na danom 
trhu.

Úrad zisťoval, či prekážky vstupu a ďalšieho rozvoja na predmetnom trhu sú nízke a či 
existuje  možnosť  vstupu  na  trh  pre  potenciálnych  konkurentov.  Neexistencia  konkurencie  ani 
potenciálnej konkurencie je významným ukazovateľom toho, že niektorý z poskytovateľov služieb 
má významné postavenie na príslušnom trhu.
 

V súvislosti s konkurenciou na veľkoobchodnom trhu č. 3 úrad skúmal predovšetkým 
existenciu  skutočnej  a potenciálnej  konkurencie  na  predmetnom trhu,  možnosti  vstupu nových 
účastníkov trhu a posúdil prekážky ďalšieho rozvoja konkurencie na predmetnom trhu. 

Dôležitým ukazovateľom sú zmluvy o prepojení sietí, ktoré boli v priebehu rokov 2005-
2008 uzatvorené  medzi  spoločnosťou  Slovak  Telekom,  a.s.  a ostatnými  podnikmi  nasledovne: 
1.3.2005 Slovak Telekom, a.s. – eTel, s.r.o, 1.3.2005 Slovak Telekom, a.s. – Amtel Slovensko, 
s.r.o., 14.3.2005 Slovak Telekom a.s. – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), 22.3.2005 Slovak 
Telekom, a.s. - Dial Telekom, a.s., 4.5.2005 Slovak Telekom, a.s. – Slovanet, a.s., 4.5.2005 Slovak 
Telekom, a.s. – Nextra, s.r.o., 4.6.2005 Slovak Telekom, a.s. – GlobalTel, a.s., 5.9.2005 Slovak 
Telekom, a.s. – GTS Slovakia, s.r.o., 6.3.2006 Slovak Telekom, a.s. – UPC Broadband Slovakia, 
s.r.o., 28.4.2006 Slovak Telekom, a.s. – Energotel, a.s., 11.7.2006 Slovak Telekom, a.s. – Antik 
computers&communications,  s.r.o.,  1.10.2006 Slovak Telekom, a.s.  – Micronet, a.s.,  16.2.2007 
Slovak Telekom, a.s. - BHtel, s.r.o., 14.3.2007 Slovak Telekom, a.s. – Trnavatel, s.r.o., 9.7.2007 
Slovak Telekom, a.s. – Swan, a.s.. 
Čiže v priebehu 24 mesiacov Slovak Telekom, a.s. podpísal prepojovacie zmluvy s 15 podnikmi 
poskytujúcimi verejnú hlasovú službu. Zároveň počas uvedeného obdobia dochádzalo k prepájaniu 
sietí medzi podnikmi navzájom.

Ostatné podniky uzatvorili zmluvy o prepojení sieti nasledovne: 26.10.2005 Slovanet, a.s. 
– GTS Slovakia, s.r.o., 1.2.2006 eTel Slovensko, s.r.o. – Dial Telecom, a.s., 15.2.2006 Slovanet, 
a.s. – eTel Slovensko, s.r.o., 5.1.2006 Slovanet, a.s. – Nextra, s.r.o., 10.5.2006 GTS Slovakia, s.r.o. 
– eTel Slovensko, s.r.o., 2.5.2006 Železnice Slovenskej republiky – Dial Telekom, a.s., 22.9.2006 
Dial Telecom, a.s. - GTS Nextra, 1.9.2006 DH Telecom,s.r.o. ex(4CALL) – eTel Slovensko, s.r.o., 
16.10.2006 Slovanet a.s.– Swan, a.s,  15.2.2007 GTS Nextra – Železnice Slovenskej republiky, 
1.10.2007 UPC Broadband Slovakia, s.r.o.- eTel Slovensko, s.r.o., 5.12.2006 GTS Nextra – Bhtel, 
s.r.o, 12.4.2006 Unient Communications SK – Železnice Slovenskej Republiky (ŽSR). 

Na  základe  vyššie  uvedeného  je  zrejmé,  že  veľkoobchodný  trh  č.  3  je  otvorený  pre 
konkurenciu, čoho dôkazom je počet súťažiteľov na predmetnom trhu ponúkajúcich konkurenčné 
služby a tiež uzatvorené zmluvy o prepojení sietí.

V súčasnej dobe je na Slovensku v rámci pevných sietí prepojených 10 podnikov. Pokles 
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počtu  prepojených  podnikov  bol  spôsobený  ich  postupným  zlučovaním.  Počet  uzavretých 
prepojovacích zmlúv ovplyvňuje aj množstvo iných vonkajších faktorov, ako napríklad veľkosť 
trhu vyplývajúca z tzv. malého hospodárstva Slovenskej republiky („small economies“), nezáujem 
o neustále  klesajúci  trh,  ktorý  už  nie  je  lukratívny  a pod.  Ak  by  prekážky  vstupu  skutočne 
existovali, podniky by sa navzájom neprepájali, na trh by nevstúpil žiaden podnik a služby tranzitu 
by poskytovala len jedna spoločnosť. Je potrebné ešte poznamenať, že podniky nevstúpili na trh 
len v určitom geografickom území Slovenska, ale ponúkajú svoje služby celoplošne. Na základe 
vyššie  uvedeného úrad  konštatuje,  že  trh  je  pre  konkurenciu  otvorený a  na trhu  sa  nachádza 
dostatočný počet podnikov ponúkajúcich konkurenčné služby a teda účel regulácie bol naplnený a 
podniky,  ktoré  vstúpili  na trh  sú efektívnou konkurenciou podniku s významným vplyvom na 
veľkoobchodnom trhu služby prenosu volania. 

Trhové podiely

Trhový podiel  je  kľúčovým ukazovateľom sily  podniku na predmetnom trhu.  Úrad pri 
výpočte  veľkosti  trhového  podielu  vychádzal  z počtu  prenesených  minút  v pevnej  verejnej 
telefónnej sieti v rámci čistého tranzitu. Čistý tranzit zahŕňa prenos volania prostredníctvom siete 
podniku, v ktorej volania neboli zostavené ani ukončené. 

Graf č. 1: počet prenesených minút v rámci čistého tranzitu ku dňu 31.12.2008 

DH telecom
ŽSR-ŽT
Swan
Slovanet
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GTS Slovakia
eTel
dial
amtel

Z grafu je zrejmé,  že ani jeden podnik nemá viac ako 50% trhový podiel  vypočítaný na 
základe počtu prenesených minút  v rámci  čistého tranzitu.  Najvyšší  trhový podiel  zo všetkých 
podnikov pôsobiacich na veľkoobchodnom trhu č. 3 - na úrovni 43% - mala ku koncu roka 2008 
spoločnosť eTel Slovensko, s.r.o. 

Spoločnosť  Slovak  Telekom,  a.s.,  ktorá  bola  na  základe  prvého kola  analýzy  určená  za 
podnik  s významným  vplyvom,  mala  ku  koncu  roka  2008  4  % trhový  podiel  vypočítaný  na 
základe  počtu  prenesených  minút  v rámci  čistého  tranzitu.  Ostatné  podniky  pôsobiace  na 
veľkoobchodnom trhu č. 3 majú trhové podiely do výšky 28%. 

Na základe vyššie uvedeného úrad konštatuje, že na trhu služby prenosu v pevnej verejnej 
telefónnej sieti nie je žiaden podnik, ktorý by mal podľa európskeho súťažného práva významnú 
trhovú silu.
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Viazaný  tranzit  zahŕňa  prenos  volaní  medzi  dvoma  bodmi  prepojenia  v rámci  siete, 
uskutočnených v súvislosti so službou zostavenia volania alebo ukončenia volania. Tým, že služby 
zostavenie  volania  a ukončovanie  volania  sú  zaradené  do  zoznamu  relevantných  trhoch 
podliehajúcich  regulácii  ex-ante  ako  samostatné  trhy,  úrad  je  toho  názoru,  že  tieto  služby sú 
dostatočne regulované v rámci daných trhov, a preto nezahŕňal počet prenesených minút v rámci 
viazaného tranzitu do výpočtu trhových podielov jednotlivých spoločností na veľkoobchodnom 
trhu  prenosu  volania.  O prenos  volania  do  siete  Internet  prostredníctvom vytáčaného  prístupu 
(ďalej  len  „dial-up“)  podľa  vyjadrení  oslovených  podnikov  už  nie  je  záujem.  Dial-up  je  na 
Slovensku  tak  ako  aj  v iných  krajinách  na  ústupe.  Zo  všetkých  oslovených  spoločností  ho 
poskytujú  už  len  3  spoločnosti  –  GTS  Slovakia,  a.s.,  Slovanet,  a.s.  a eTel  Slovensko,  s.r.o. 
a celkový  počet  prenesených  minút  do  siete  Internet  bol  veľmi  malý  v porovnaní  s počtom 
prenesených minút v rámci čistého tranzitu, preto ho úrad samostatne nevyhodnocoval.

I  nfraštruktúra, ktorá nie je ľahko duplikovateľná   

Podľa  §  8  ods.  3  zákona  č.136/2001  Z.  z.  o ochrane  hospodárskej  súťaže  v znení 
neskorších predpisov unikátne zariadenie je zariadenie, infraštruktúra alebo jej časť, miesto alebo 
právo, ktorých vybudovanie alebo nadobudnutie iným podnikateľom nie je objektívne možné a 
bez prístupu ku ktorým alebo bez uplatnenia ktorého by došlo alebo mohlo dôjsť k obmedzeniu 
súťaže na príslušnom relevantnom trhu. 

Úrad posudzoval,  či  niektorý z podnikov pôsobiacich  na predmetnom relevantnom trhu 
disponuje infraštruktúrou, ktorá nie je jednoducho duplikovateľná a bez prístupu k nej, by došlo 
alebo mohlo dôjsť k obmedzovaniu súťaže. 

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. prevádzkuje rozhodujúcu časť infraštruktúry pevnej 
siete,  ktorá  pokrýva celé  územie  Slovenskej  republiky.  Vynaloženie  investícií  na vybudovanie 
ďalšej infraštruktúry porovnateľných parametrov by nezabezpečilo ich ekonomickú návratnosť.

Podľa názoru úradu, kľúčovou infraštruktúrou potrebnou na poskytovanie služieb je sieť 
medzi  jednotlivými bodmi prepojenia,  resp. infraštruktúra,  ktorá je schopná prepojiť jednotlivé 
body prepojenia.  Služby prenosu volaní  cez  tretiu  sieť  môžu byť  realizované  prostredníctvom 
ktoréhokoľvek  poskytovateľa  disponujúceho  chrbticovou  (backbone)  sieťou  a  prepojením  do 
tretích sietí. Poskytovateľ služieb môže vzhľadom na veľkoobchodnú ponuku prenájmu okruhov 
poskytovať túto službu i bez výstavby novej siete. Vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu času sa 
postupným vzájomným prepájaním sietí alternatívnych podnikov vytvorila alternatívna ponuka k 
službe  prenosu  volaní  medzi  ústredňami  v  rámci  jednej  siete.  Je  možné  konštatovať,  že 
infraštruktúra, na ktorej  sú poskytované služby prenosu volaní  medzi dvoma bodmi prepojenia 
toho istého prevádzkovateľa pevnej verejnej telefónnej siete nie je unikátna, lebo sú tu možnosti 
jej  duplikácie,  a  aj  možnosť  prístupu  aktuálnych  aj  potenciálnych  konkurentov  k prístupovej 
infraštruktúre iných podnikov. 

Existencia technologicky podmienených výhod

Na relevantnom trhu  neexistujú  podľa  názoru  úradu  žiadne  technologicky  podmienené 
výhody.  Alternatívni  operátori  môžu  a aj  poskytujú  svoje  služby  na  tej  istej  alebo  rovnakej 
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infraštruktúre.  V každom  prípade,  prekážky  vstupu  sú  málo  relevantné  najmä  s ohľadom  na 
pokračujúci  technologický  pokrok.  Neustály  technologický  pokrok  v oblasti  elektronických 
komunikácií znižuje bariéry vstupu s poukazom na postupné, aj keď pomalé rozširovanie NGN 
a IP telefónie.

Na základe vyhodnotenia tohto kritéria úrad zistil, že ani jeden z podnikov pôsobiacich 
na predmetnom relevantnom trhu nedisponuje takou trvalou technologickou výhodou v porovnaní 
s iným podnikom pôsobiacim na tomto trhu, aby mu to poskytovalo trvalú konkurenčnú výhodu.

Jednoduchý alebo privilegovaný prístup ku zdrojom financovania

Jednoduchý a privilegovaný prístup ku zdrojom financovania,  ktorý sa v praxi prejavuje 
nižšími  nákladmi  na  získanie  kapitálu,  môže  predstavovať  prekážku  vstupu  na  trh,  tým  že 
zvýhodňuje určitý podnik pred inými podnikmi alebo pred potenciálnymi  novými podnikmi na 
trhu. 

Úrad  hodnotil  dané  kritérium  tak,  že  skúmal  podiel  na  trhu,  výnosové  ukazovatele 
a vlastnícku štruktúru jednotlivých podnikov a zistil, že všetky podniky na veľkoobchodnom trhu 
č. 3 majú rovnakú možnosť prístupu ku kapitálu. Okrem toho viaceré podniky majú zahraničnú 
majetkovú účasť.

Úspory z     rozsahu a úspory zo sortimentu  

Úspory z rozsahu sa vzťahujú k nižším jednotkovým nákladom výroby,  čo znamená,  že 
umožňujú podniku získať v porovnaní s menej významným konkurujúcim podnikom rovnaký zisk 
pri nižšej cene pre zákazníka. U tohto kritéria úrad posudzuje skôr relatívne výhody ako absolútne 
úspory z rozsahu a veľkosti, ktoré samé o sebe nie sú ukazovateľom významnej trhovej sily.

Úspory  zo  sortimentu  predstavujú  zníženie  jednotkových  nákladov  v dôsledku 
poskytovania rôznych druhov služieb prostredníctvom toho istého zariadenia  resp. technológie. 
Využívanie  úspor  zo  sortimentu  je  príznačné  pre  sektor  elektronických  komunikácií  za 
predpokladu, že daný podnik poskytuje  široké portfólio elektronických komunikačných služieb 
prostredníctvom tej istej infraštruktúry, resp. jej časti. 

Výhody,  ktoré  úspory  zo  sortimentu  prinášajú  prevádzkovateľovi  služieb  budú 
pravdepodobne  trvať  len  dovtedy,  kým  konkurenčný  prevádzkovateľ  služieb  neponúkne 
rovnocenne rôznorodú ponuku služieb. 

Na  základe  vyššie  uvedeného  je  zrejmé,  že  vďaka  dynamickému  vývoju  nových 
technológií v oblasti elektronických komunikácií a  ex ante regulácii na veľkoobchodných trhoch 
sa znížila miera, v akej úspory z rozsahu a zo sortimentu predstavujú prekážku vstupu pre ostatné 
podniky na predmetnom veľkoobchodnom trhu.

Cenový vývoj

Úrad na predmetnom veľkoobchodom trhu posúdil vývoj cien v sledovanom období. Ako 
bolo spomenuté vyššie služba prenosu v sebe zahŕňa viazaný tranzit, čistý tranzit a volanie do siete 
Internet. Z toho služby viazaného tranzitu sú upravené v rámci samostatného trhu a ako už bolo 
spomenuté  vyššie  volanie  do  siete  internet  je  už  prekonané  a nie  je  o túto  službu  záujem. 
Z uvedených dôvodov úrad skúmal vývoj cien za čistý tranzit.
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Služby na predmetnom trhu sú charakterizované postupným poklesom cien od roku 2006. 
Všetky  podniky  pôsobiace  na  predmetnom  veľkoobchodnom  trhu  neustále  pristupovali 
k znižovaniu cien za prenos volania v rámci čistého tranzitu. 

Graf č. 2 vývoj cien za čistý tranzit od 30.6.2006 do 31.12.2008
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Ako je možné vidieť z vyššie uvedeného grafu ceny za prenos volania mali od júna 2006 
do 31. decembra 2008 klesajúcu tendenciu. V sledovanom období klesli v priemere o 0,017 EUR 
(0,50 halierov), čo je pokles o jednu tretinu a naďalej majú klesajúcu tendenciu.

b) strategické prekážky 

Strategické  prekážky  sú  také  prekážky  vstupu,  ktoré  vyplývajú  z pevnej  pozície 
dominantného  poskytovateľa  služieb  na  trhu  a  jeho  vnímania  zákazníkmi.  Tieto  faktory  sú 
spôsobilé  znemožniť  zmenu  poskytovateľa  služieb.  Na  trhu  prenosu  volaní  však  bolo 
uzatvorených  veľké  množstvo  zmlúv  o prepojení,  čo  znamená,  že  „zákazníci  -  podniky“ 
nezotrvávajú u jedného poskytovateľa služieb. Strategické bariéry preto na trhu služby prenosu 
v pevnej verejnej telefónnej sieti neexistujú. 

c) právne alebo regulačné prekážky

Úrad  skúmal  existenciu  trvalých  a podstatných  prekážok  vstupu  právnej  a regulačnej 
povahy,  ktoré sú v revidovanom odporúčaní  v čl.  10 charakterizované ako prekážky,  ktoré sú 
dôsledkom legislatívnych,  administratívnych  alebo iných štátnych  opatrení,  ktoré  majú  priamy 
dopad na podmienky vstupu alebo na postavenie podnikov na príslušnom trhu. 

Najdôležitejšie  právne  prekážky  vstupu,  ktoré  môžu  existovať  na  trhoch  elektronických 
komunikácií sú v zmysle tretej časti Sprievodcu ERG k aplikácii testu troch kritérií tieto:

• povinnosť získať administratívne povolenie alebo licenciu ako podmienku vstupu na 
trh elektronických komunikačných služieb,

• obmedzenia a podmienky, ktoré sa viažu na využívanie frekvenčného spektra,
• dopad všeobecnej regulácie na nových prevádzkovateľov.
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Vzhľadom k tomu,  že  ku  vstupu  na  veľkoobchodný  trh  č.  3  sa  nevyžaduje  žiadne 
administratívne  povolenie  či  licencia,  podnik  si  musí  v zmysle  zákona  o elektronických 
komunikáciách splniť iba oznamovaciu povinnosť, čím sa výrazne znížila administratívna záťaž. 
V súčasnosti  neexistujú  žiadne  prekážky  právnej  povahy,  ktoré  by  bránili  novým  podnikom 
vstúpiť na predmetný trh. Na veľkoobchodnom trhu č. 3 neexistujú žiadne štrukturálne prekážky 
vstupu. 

Závery ku kritériu č. 1

Úrad  zhromaždil  a preskúmal  všetky  dostupné  relevantné  údaje  a podklady  na  účely 
posúdenia, či na základe prevládajúcich národných podmienok má veľkoobchodný trh č. 3 naďalej 
podliehať regulácii ex ante a po vyhodnotení jednotlivých ukazovateľov v rámci prvého kritéria 
dospel k týmto záverom:

a) Na veľkoobchodnom trhu č. 3 existuje skutočná aj potenciálna konkurencia. Vedúce 
postavenie má spoločnosť eTel Slovensko, s.r.o., no aj ostatné podniky najmä Swan, 
a.s., Slovanet, a.s., GTS Slovakia, a.s., Dial, s.r.o. a spoločnosť Slovak Telekom a.s. 
majú na predmetnom trhu svoje stabilné postavenie.

b) Vstup na veľkoobchodný trh č. 3 si nevyhnutne nevyžaduje vybudovanie duplicitnej 
infraštruktúry. Podniky, ktoré chcú prevádzkovať služby prenosu volaní si môžu vybrať 
zo štyroch spôsobov: môžu využiť služby tranzitu od spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
alebo  prostredníctvom  siete  tretieho  podniku,  alebo  prostredníctvom  prenajatých 
okruhov alebo sa môžu prepojiť a posielať prevádzku priamo.

c) Technologicky  podmienené  výhody,  ktoré  v minulosti  mali  niektoré  podniky  na 
predmetnom  relevantnom  trhu  s ohľadom  na  pokračujúci  technologický  pokrok 
strácajú relevanciu. Z technického hľadiska služby s podobnou funkčnosťou môžu byť 
poskytované cez rôzne druhy technológií prenosu a konvergencie medzi rôznymi trhmi 
tak zlepšujú možnosti rozvoja konkurencie aj na veľkoobchodnom trhu č. 3 tým, že 
umožňujú potenciálnym konkurentom vstúpiť na trh pri vynaložení malých nákladov. 

d) Všetci  súťažitelia na veľkoobchodnom trhu č. 3 majú rovnakú možnosť prístupu ku 
kapitálu. Okrem toho viaceré podniky majú zahraničnú majetkovú účasť.

e) Všetky podniky pôsobiace na predmetnom veľkoobchodnom trhu neustále pristupovali 
k znižovaniu cien za prenos volania v rámci čistého tranzitu.

V súčasnosti  na  relevantnom  veľkoobchodnom  trhu  č.  3  neexistujú  právne,  regulačné 
prekážky vstupu a existujúce štrukturálne prekážky nepredstavujú vysoké a dlhotrvajúce prekážky 
vstupu.  Technologický  pokrok,  rozvoj  sietí  ostatných  súťažiteľov  a ich  vzájomné  prepájanie 
zredukovali doteraz existujúce štrukturálne bariéry. 

Vzhľadom na existujúcu reguláciu, súčasný stav, rozvoj sietí a služieb ostatných podnikov 
a absenciu trvalých a podstatných prekážok vstupu, ktoré by bránili podniku zmeniť dodávateľa – 
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poskytovateľa služieb prenosu, úrad dospel k záveru, že prvé kritérium trojkriteriálneho testu, a to 
trvalé a podstatné prekážky vstupu na skúmanom trhu nie je splnené. Keďže test troch kritérií musí 
byť splnený kumulatívne, nie je potrebné skúmať ďalej ďalšie dve kritéria na to, aby sa mohlo 
konštatovať, že trojkriteriálny test nie je splnený.

Vzhľadom k tomu, že aplikáciou trojkriteriálneho testu na tomto trhu sa preukázalo,  že 
neboli splnené všetky tri kritéria kumulatívne a tak regulačné zásahy ex ante nie sú oprávnené, 
predmetný  trh  už  nebude  podliehať  ex  ante  regulácii  a  prestane  byť  súčasťou  zoznamu 
relevantných  trhov  v Slovenskej  republike,  ktorý  bol  vydaný  rozhodnutím  úradu  zo  dňa  28. 
januára 2004 v znení neskorších rozhodnutí.
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III. Časť – Záver

1. Závery trojkriteriálneho testu

Úrad  dospel  k záveru,  že  regulácia  ex  ante  na  veľkoobchodnom  trhu  č.  3 
nie je opodstatnená.  Vzhľadom  na  absenciu  trvalých  a podstatných  prekážok  vstupu,  ktoré  by 
bránili koncovému užívateľovi zmeniť dodávateľa možno prvé kritérium trojkriteriálneho testu, 
a to existenciu trvalých a podstatných prekážok vstupu, považovať za nesplnené.

Na záver úrad konštatuje, že trojkriteriálny test nie je splnený, a preto by predmetný trh 
nemal podliehať ex ante regulácii a zároveň je ho potrebné vyňať zo zoznamu relevantných trhov 
v Slovenskej republike vydaného rozhodnutím úradu zo dňa 28. januára 2004, v znení neskorších 
rozhodnutí. 

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým bola spoločnosť Slovak Telekom, a.s. určená 
za podnik s významným vplyvom na veľkoobchodnom relevantnom trhu č. 3.

Záver  trojkriteriálneho testu  preukázal,  že  veľkoobchodný trh  č.  3  nepatrí  do zoznamu 
relevantných  trhov  umožňujúcich  reguláciu  ex  ante.  Úrad  podľa  §  17  ods.  2  zákona 
o elektronických  komunikáciách  navrhuje  zrušiť  určenie  spoločnosti  Slovak  Telekom,  a.s.  za 
významný podnik na veľkoobchodnom trhu č. 3.

Úrad navrhuje zrušiť  podľa § 17 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách všetky 
povinnosti  uložené  na  veľkoobchodnom  trhu  č.  3,  ktoré  boli  uložené  spoločnosti  Slovak 
Telekom, a. s.  na  základe  prvého  kola  predmetnej  analýzy.  Existujúce  povinnosti  úrad  zruší 
v rozhodnutí, ktorým sa zrušuje určenie podniku za významný podnik. Dôvodom je skutočnosť, že 
pominul dôvod uloženia nápravných opatrení tým, že veľkoobchodný trh č. 3 nesplnením kritérií 
trojkriteriálneho testu nie je možné považovať za trh podliehajúci regulácii ex ante. 

Úrad pri  vypracovaní  trojkriteriálneho testu  na veľkoobchodnom relevantnom trhu č.  3 
uviedol len informácie, ktoré neboli predmetom obchodného tajomstva. 

Písomné pripomienky k tomuto materiálu zašlite úradu najneskôr do 30 (tridsať) dní odo 
dňa jeho zverejnenia na internetovej stránke úradu. Vyjadrenia a pripomienky doručené úradu po 
tomto termíne nebudú akceptované.

v Bratislave, dňa 24. júna 2009

Ing. Jana Kopečná
riaditeľka odboru ekonomickej regulácie
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Písomné pripomienky možno zaslať:

- poštou na adresu: Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 
odbor ekonomickej regulácie
Továrenská 7
810 06 Bratislava 16

- elektronicky na e-mailovú adresu: jana.kopecna@teleoff.gov.sk
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