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Vyhodnotenie pripomienok  k výsledku analýzy maloobchodného relevantného 

trhu č. 1 

 

 

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

verejne dostupnej internetovej stránke (http://www.teleoff.gov.sk/data/files/27361.pdf) 

zverejnil dňa 15.05.2012 výsledky analýzy maloobchodného prístupu k verejnej 

telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre bytových a nebytových zákazníkov, (ďalej 

len „relevantný trh č. 1“) 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 maloobchodného relevantného trhu č. 1. Záverom opakovanej analýzy 

predmetného trhu bolo určenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. za významný 

podnik a uloženie povinností na relevantnom trhu č.1. 

 

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

svoje pripomienky listom č. 50186/2012 zo dňa 15.06.2012 zaevidovaným úradom 

pod č. 767/OER/2012. 

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.  
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ČASŤ A Pripomienky k jednotlivým častiam návrhu opatrenia   

 

Pripomienky spoločnosti ST, a.s.  

I. Úvod. 

I.1.4.1 vecné vymedzenie maloobchodného trhu č. 1 

Strana 14,posledný odsek 

Na základe vyššie uvedených zistení úrad dospel k záveru, že poskytovanie verejnej 

telefónnej služby prostredníctvom služby Domáca/Firemná linka pri dodržiavaní 

zmluvných a technických obmedzení je z hľadiska ponuky zastupiteľné k 

poskytovaniu verejnej telefónnej služby v pevnom mieste pripojenia. 

Návrh: Na základe vyššie uvedených zistení úrad dospel k záveru, že poskytovanie 

verejnej telefónnej služby prostredníctvom služby Domáca/Firemná linka pri 

dodržiavaní zmluvných a technických obmedzení je z hľadiska ponuky zastupiteľné k 

poskytovaniu služby prístupu k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení inými 

technológiami. 

Odôvodnenie: ST má za to, že je potrebné upraviť terminológiu, aby sa použité 

pojmy zhodovali s kontextom analýzy i skúmaného trhu.  

 

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

Úrad na základe pripomienky spoločnosti ST, a.s. upravil v analýze v danom odstavci 

terminológiu nasledovne: „Na základe vyššie uvedených zistení úrad dospel 

k záveru, že poskytovanie prístupu k verejnej telefónnej sieti za účelom poskytovania 

služby Domáca/Firemná linka pri dodržiavaní zmluvných a technických obmedzení je 

z hľadiska ponuky zastupiteľné k poskytovaniu služby prístupu k verejnej telefónnej 

sieti v pevnom umiestnení inými technológiami.“ 

Pripomienka akceptovaná  

 

Pripomienky spoločnosti ST, a.s.  

Strana 15 

Na základe substitúcie na strane dopytu, t.j. z pohľadu zákazníka, úrad dospel k 

záveru, že služba Domáca/Firemná linka spoločnosti Orange Slovensko, a.s. 

poskytovaná prostredníctvom GSM/UMTS siete je verejnou telefónnou službou v 

pevnom mieste pripojenia. 

Návrh: Na základe substitúcie na strane dopytu, t.j. z pohľadu zákazníka úrad dospel 

k záveru, že elektronická komunikačná služba Domáca/Firemná linka spoločnosti 

Orange Slovensko, a.s. poskytovaná prostredníctvom mobilnej GSM/UMTS siete je 

verejnou telefónnou službou v pevnom mieste pripojenia a patrí na skúmaný trh. 

Odôvodnenie: Podstatou návrhu je úprava terminológie v kontexte skúmaného trhu. 
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Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:  

Úrad v tomto bode akceptoval pripomienku spoločnosti ST, a.s. a upravil 

terminológiu v kontexte skúmaného trhu nasledovne: „Na základe substitúcie na 

strane dopytu, t.j. z pohľadu zákazníka úrad dospel k záveru, že elektronická 

komunikačná služba Domáca/Firemná linka spoločnosti Orange Slovensko, a.s. 

poskytovaná prostredníctvom mobilnej GSM/UMTS siete je verejnou telefónnou 

službou v pevnom mieste pripojenia. Prístup poskytovaní za účelom služby 

Domáca/Firemná linka koncovým zákazníkom  patrí na skúmaný trh.“ 

Pripomienka akceptovaná  

 

Pripomienky spoločnosti ST, a.s.  

Strana 16 

Z uvedeného vyplýva, že národné odchádzajúce volania uskutočnené bytovými a 

nebytovými zákazníkmi prostredníctvom siete GSM/UMTS z čísel služieb 

Domáca/Firemná linka poskytovanej spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. patria na 

maloobchodný trh č. 1 tak isto, ako zo zákazníckych čísel služby FiberTel. 

Návrh: ST navrhuje buď vypustiť celú vetu, alebo navrhujeme nasledovnú 

formuláciu: „Z uvedeného vyplýva, že národné  a medzinárodné odchádzajúce 

a prichádzajúce volania uskutočnené bytovými a nebytovými zákazníkmi 

prostredníctvom siete GSM/UMTS z čísel služieb Domáca/Firemná linka 

poskytovanej spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. patria na bývalý, v súčasnosti už 

neregulovaný maloobchodný trh odchádzajúcich volaní tak isto, ako zo zákazníckych 

čísel služby FiberTel. To znamená, že sa jedná o prístup k verejnej telefónnej sieti 

v pevnom umiestnení.“ 

Odôvodnenie: Uvedené konštatovanie úradu v kontexte skúmaného trhu nedáva 

zmysel, keďže predmetom analýzy je trh prístupu k verejnej telefónnej sieti, nie 

služba zostavenia alebo prijímania národných alebo medzinárodných volaní. Okrem 

iného, verejná telefónna služba je služba na priame alebo nepriame vytváranie 

a prijímanie národných a medzinárodných volaní prostredníctvom jedného alebo 

viacerých čísel číslovacieho plánu. 

 

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

Úrad zohľadnil pripomienku spoločnosti ST, a.s. a uvedenú vetu z analýzy 

vypustil. Úrad touto formuláciou chcel len poukázať na to, že prístup k verejnej 

telefónnej sieti odoberaný koncovými zákazníkmi za účelom uskutočňovania 

a prijímania volaní, môže byť poskytovaný aj prostredníctvom mobilnej siete 

GSM/UMTS z čísel služieb Domáca/Firemná linka ako aj prostredníctvom optickej 

siete zo zákazníckych čísel služby FiberTel poskytovanej spoločnosťou Orange 

Slovensko, a.s.  

Pripomienka akceptovaná  
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Pripomienky spoločnosti ST, a.s. 

Strana 16 

Úrad zahŕňa do predmetného relevantného trhu nasledovné typy prístupov 

poskytované za účelom poskytovania verejnej telefónnej služby v pevnom mieste 

pripojenia bytovým a nebytovým zákazníkom:  

 prístup prostredníctvom metalických sietí,  

 prístup prostredníctvom optických sietí,  

 prístup prostredníctvom sietí televíznych káblových rozvodov 

(CATV),  

 prístup prostredníctvom bezdrôtových sietí (FWA, WiFi),  

 prístup prostredníctvom verejných mobilných telefónnych sietí  

Návrh: Úrad zahŕňa do predmetného relevantného trhu nasledovné typy prístupov 

poskytované za účelom poskytovania verejnej telefónnej služby v pevnom mieste 

pripojenia bytovým a nebytovým zákazníkom:  

 prístup prostredníctvom metalických sietí,  

 prístup prostredníctvom dátových sietí,  

 prístup prostredníctvom optických sietí,  

 prístup prostredníctvom sietí televíznych káblových rozvodov 

(CATV),  

 prístup prostredníctvom bezdrôtových sietí (FWA, WiFi),  

 prístup prostredníctvom verejných mobilných telefónnych sietí  

Odôvodnenie: ST sa domnieva, že prístup k verejnej telefónnej sieti je okrem 

vymenovaných možný aj prostredníctvom dátových sietí, čoho príkladom sú ponuky 

alternatívnych operátorov, ktorí poskytujú verejnú telefónnu službu prostredníctvom 

širokopásmového DSL prístupu, teda cez dátovú sieť.  Navrhované znenie tak bude 

v súlade s odsekom 2 strany 13 analýzy, kde úrad sám konštatuje, že „verejná 

telefónna služba v pevnom umiestnení je poskytovaná aj prostredníctvom dátových 

sietí - poskytovanie hlasových služieb prostredníctvom IP protokolu na geografických 

číslach tzv. manažovateľný VoIP, kde poskytovateľ služby kontroluje kvalitu služieb 

(QoS) poskytovaných cez IP sieť (VoIP s riadenou kvalitou). Úrad považuje 

manažovateľné VoIP pripojenia za úplný substitút k tradičným pevným pripojeniam, 

pretože z hľadiska spotrebiteľa majú oba typy pripojení takmer identické technické a 

funkčné charakteristiky a ponuky pre koncových užívateľov sú k dispozícií za 

konkurenčné ceny.“ 

 

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

Úrad súhlasí s tvrdením spoločnosti ST, a.s., že prístup k verejnej telefónnej 

sieti je možný aj prostredníctvom dátových sietí, čo potvrdzuje aj odstavec na str. 13 

analýzy. Avšak uvedené členenie v analýze je podľa použitého média v prístupovej 

sieti a nie podľa spôsobu prenosu informácie. Následne pod týmto členením na                  

str. 16 je uvedené, že „Produktmi relevantného trhu, ktoré sú na danom trhu 

navzájom zastupiteľné, sú aj  pripojenia v pevnom umiestnení, ktoré umožňujú 

poskytovanie manažovateľných VoIP volaní.“     
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Na celú kapitolu je potrebné pozerať ako na celok, pretože predmetné 

informácie sú uvedené vo vzájomnej súvislosti. Úrad nepovažuje za potrebné doplniť 

tento bod tak ako navrhuje spoločnosť ST, a.s.  

Pripomienka neakceptovaná 

 

 

Pripomienky spoločnosti ST, a.s.  

II.2 významný podnik – vyhodnotenie kritérií 

Existencia technologicky podmienených výhod 

 

Strana 28, prvá odsek 

Relevantný trh pripojenia k verejnej telefónnej sieti na pevnom mieste pre bytových a 

nebytových zákazníkov v súlade s vecným vymedzením relevantného trhu č. 1 

zahŕňa pripojenie prostredníctvom všetkých typov verejných elektronických 

komunikačných sietí, prostredníctvom ktorých je poskytovaná verejná telefónna 

služba v pevnom mieste t.j. klasická telefónna sieť tvorená metalickými účastníckymi 

vedeniami, optické siete, káblové siete pre prenos a distribúciu televízneho i 

rozhlasového vysielania, bezdrôtové siete (FWA, WiFi) ako aj verejné mobilné 

telefónne siete, ale len v takom prípade, ak je koncovému zákazníkovi 

poskytovateľom služby technickým alebo technologickým riešením koncového bodu 

alebo prístupovej siete zrušená alebo obmedzená mobilita služieb, tzn. nejde o 

verejnú mobilnú telefónnu službu. 

Návrh: Relevantný trh pripojenia k verejnej telefónnej sieti na pevnom mieste pre 

bytových a nebytových zákazníkov v súlade s vecným vymedzením relevantného 

trhu č. 1 zahŕňa pripojenie prostredníctvom všetkých typov verejných elektronických 

komunikačných sietí, prostredníctvom ktorých je poskytovaná verejná telefónna 

služba v pevnom mieste t.j. klasická telefónna sieť tvorená metalickými účastníckymi 

vedeniami, dátové siete, optické siete, káblové siete pre prenos a distribúciu 

televízneho i rozhlasového vysielania, bezdrôtové siete (FWA, WiFi) ako aj verejné 

mobilné telefónne siete, ale len v takom prípade, ak je koncovému zákazníkovi 

poskytovateľom služby technickým alebo technologickým riešením koncového bodu 

alebo prístupovej siete zrušená alebo obmedzená mobilita služieb, tzn. nejde o 

verejnú mobilnú telefónnu službu. 

Odôvodnenie: ST sa domnieva, že prístup k verejnej telefónnej sieti je okrem 

vymenovaných možný aj prostredníctvom dátových sietí, čoho príkladom sú ponuky 

alternatívnych operátorov, ktorí poskytujú verejnú telefónnu službu prostredníctvom 

širokopásmového DSL prístupu, teda cez dátovú sieť.  Navrhované znenie tak bude 

v súlade s odsekom 2 strany 13 analýzy, kde úrad sám konštatuje, že „verejná 

telefónna služba v pevnom umiestnení je poskytovaná aj prostredníctvom dátových 

sietí - poskytovanie hlasových služieb prostredníctvom IP protokolu na geografických 

číslach tzv. manažovateľný VoIP, kde poskytovateľ služby kontroluje kvalitu služieb 

(QoS) poskytovaných cez IP sieť (VoIP s riadenou kvalitou). Úrad považuje 
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manažovateľné VoIP pripojenia za úplný substitút k tradičným pevným pripojeniam, 

pretože z hľadiska spotrebiteľa majú oba typy pripojení takmer identické technické a 

funkčné charakteristiky a ponuky pre koncových užívateľov sú k dispozícií za 

konkurenčné ceny.“  

 

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

Úrad zastáva rovnaké stanovisko ako uviedol k predchádzajúcemu bodu, ale 

pre úplnosť na koniec odstavca do analýzy na str. 28 doplnil: „Verejná telefónna 

služba v pevnom umiestnení je poskytovaná aj prostredníctvom dátových sietí.„ 

Pripomienka akceptovaná 

 

 

Pripomienky spoločnosti ST, a.s.  

Strana 28, druhý odsek 

Celoplošná elektronická komunikačná sieť vrátane rozsiahlej siete účastníckych 

vedení spoločnosti ST, a.s. umožňuje spoločnosti ST, a.s. pomerne rýchlo sa 

prispôsobiť požiadavke trhu, vyhovieť potrebám zákazníka a poskytuje oproti iným 

typom sietí veľkú konkurenčnú výhodu pre danú spoločnosť pred inými podnikmi, 

ktoré pôsobia na trhu, alebo chcú na tento trh vstúpiť. Spoločnosť ST, a.s. bola s 

ohľadom na historický vývoj jediným podnikom zodpovedným za budovanie a 

prevádzkovanie pevnej verejnej telefónnej siete. Na trhu elektronických komunikácií 

pôsobí najdlhšie, z čoho vyplýva úroveň jej infraštruktúry a zariadení, čo sa prejavuje 

vysokou mierou pokrytia územia a obyvateľstva na celom území Slovenskej 

republiky. Alternatívne riešenia k uvedenej infraštruktúre sú, s výnimkou verejnej 

mobilnej telefónnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s., budované iba na 

lokálnej úrovni. Existujúce káblové siete na území Slovenskej republiky a ich 

geografické pokrytie je limitované. Ďalej úrad zistil, že aj napriek tomu, že počet 

vlastníkov, prevádzkovateľov a poskytovateľov služieb FTTx sa v poslednom období 

na území Slovenskej republiky zvýšil, budovanie optických sietí sa sústreďuje hlavne 

vo väčších mestách, prípadne krajských a menších okresných mestách, kde je 

zaistená ekonomická návratnosť týchto sietí. Jedine verejná mobilná telefónna sieť 

spoločnosti Orange Slovensko, a.s. sa vyznačuje rovnocenným pokrytím, aké má 

pevná verejná telefónna sieť spoločnosti ST, a.s. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. 

však s ohľadom na historický vývoj pôsobí na predmetnom trhu len krátkodobo v 

porovnaní so spoločnosťou ST, a.s. a jej podiel ako pri bytových tak aj pri nebytových 

zákazníkoch nie je taký vysoký, aby mohol ovplyvniť, alebo obmedziť konanie 

spoločnosti ST, a.s. Z uvedeného dôvodu úrad dospel k záveru, že súťažiť so 

spoločnosťou ST, a.s. na predmetnom trhu môže z hľadiska pokrytia siete jedine 

spoločnosť Orange Slovensko, a.s, ktorá však so svojím aktuálnym trhovým 

podielom vyjadreným prostredníctvom celkového počtu pripojení predstavuje pre 

spoločnosť ST, a.s. iba potenciálneho konkurenta na predmetnom trhu, pretože aj 
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napriek vlastníctvu mobilnej siete s takmer celonárodným pokrytím a dobrej cenovej 

politike, spoločnosť Orange Slovensko, a. s. stále nemá takú pozíciu na 

maloobchodnom trhu č. 1, ktorá by mohla nejako ovplyvniť pozíciu alebo obmedziť 

správanie spoločnosti ST, a.s. 

Návrh: Celoplošná elektronická komunikačná sieť vrátane rozsiahlej siete 

účastníckych vedení spoločnosti ST, a.s. umožňuje spoločnosti ST, a.s. pomerne 

rýchlo sa prispôsobiť požiadavke trhu, vyhovieť potrebám zákazníka a poskytuje 

oproti iným typom sietí veľkú konkurenčnú výhodu pre danú spoločnosť pred inými 

podnikmi, ktoré pôsobia na trhu, alebo chcú na tento trh vstúpiť. Spoločnosť ST, a.s. 

bola s ohľadom na historický vývoj jediným podnikom zodpovedným za budovanie a 

prevádzkovanie pevnej verejnej telefónnej siete. Na trhu elektronických komunikácií 

pôsobí najdlhšie, z čoho vyplýva úroveň jej infraštruktúry a zariadení, čo sa prejavuje 

vysokou mierou pokrytia územia a obyvateľstva na celom území Slovenskej 

republiky. Alternatívne riešenia k uvedenej infraštruktúre sú, s výnimkou verejnej 

mobilnej telefónnej siete spoločnosti Orange Slovensko, a.s., budované iba na 

lokálnej úrovni. Existujúce káblové siete na území Slovenskej republiky a ich 

geografické pokrytie je limitované. Ďalej úrad zistil, že aj napriek tomu, že počet 

vlastníkov, prevádzkovateľov a poskytovateľov služieb FTTx sa v poslednom období 

na území Slovenskej republiky zvýšil, budovanie optických sietí sa sústreďuje hlavne 

vo väčších mestách, prípadne krajských a menších okresných mestách, kde je 

zaistená ekonomická návratnosť týchto sietí. Jedine verejná mobilná telefónna sieť 

spoločnosti Orange Slovensko, a.s. sa vyznačuje rovnocenným pokrytím, aké má 

pevná verejná telefónna sieť spoločnosti ST, a.s. Hoci spoločnosť Orange Slovensko, 

a.s. s ohľadom na historický vývoj pôsobí na predmetnom trhu len krátkodobo,  

v porovnaní so spoločnosťou ST, a.s. sa jej podarilo získať taký počet bytových i 

nebytových zákazníkoch, že môže ovplyvniť, alebo obmedziť konanie spoločnosti ST, 

a.s. Z uvedeného dôvodu úrad dospel k záveru, že súťažiť so spoločnosťou ST, a.s. 

na predmetnom trhu môže z hľadiska pokrytia siete jedine spoločnosť Orange 

Slovensko, a.s.. Prístupová sieť účastníckych metalických vedení spoločnosti ST, 

a.s. už podľa názoru úradu nie je infraštruktúrou, prostredníctvom ktorej by 

spoločnosť ST, a.s. kontrolovala vstup potrebný na pôsobenie na relevantnom trhu. 

Odôvodnenie: Výška trhového podielu akéhokoľvek podniku nijako neovplyvňuje 

technologicky podmienené výhody, ktoré môže podnik požívať. V texte úrad ďalej 

uvádza, že výraznými technologickými výhodami disponujú okrem ST aj Orange 

Slovensko, a.s. (ďalej len „OSK“). ST nesúhlasí s tvrdením úradu, že ST požíva 

technologicky podmienené výhody vyplývajúce z vlastníctva celoplošnej metalickej 

siete. Tieto vyjadrenia úradu sú podľa názoru ST mätúce. Pokiaľ majú technologické 

výhody vychádzať z kategórií vysokej miery pokrytia územia a obyvateľstva, potom 

plne platí, že toto isté dosiahla aj spoločnosť OSK. Ak má byť v odľahlej lokalite 

zriadená služba prístupu, ST musí vynaložiť investície na budovanie metalickej siete. 

Kým spoločnosti  OSK, poskytujúcej služby volaní v pevnej sieti využívajúc 

GSM/UMTS sieť ako celotrhové riešenie stačí, že danému žiadateľovi o zriadenie 

služby aktivuje SIM-kartu a poskytne mu produkt Domáca/Firemná Linka. Metalická 

sieť je v súčasnosti zastaraná, technicky nedostatočná a je objektívne nemožné na 
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nej poskytovať napríklad moderné služby, založené na prenose veľkého objemu dát 

(na rozdiel od OSK). Sieť si vyžaduje neustále investície len pre jej samotné 

fungovanie, nehovoriac o nákladoch spojených s poskytovaním USO. Máme za to, 

že technologické výhody má práve naopak spoločnosť OSK, ktorá poskytuje verejnú 

telefónnu službu na optike a mobilnej rádiovej sieti. Mobilná sieť je využívaná aj na 

prenos mobilného hlasu. OSK môže na jednej sieti poskytovať mobilné aj fixné 

volania, čo však neplatí pre metalickú sieť ST. Sieť OSK je plne zastupiteľná so 

sieťou ST, má väčšie pokrytie (až 100% oproti 85% ST), dokonca je možné cez ňu 

poskytovať služby na dvoch rôznych relevantných trhoch. Na poskytovanie služieb 

na rôznych trhoch sa tak rozpočítavajú náklady tej istej siete. Domnievame sa, že 

medzi sieťou OSK a ST je jednostranná zastupiteľnosť. OSK ponúka volacie 

programy o 50 % nižšie ako ST, čo znamená, že OSK má oveľa nižšie náklady 

s prevádzkovaním siete, na ktorej poskytuje verejnú telefónnu službu. 

Nestotožňujeme sa s vyjadrením úradu, že súčasný nízky trhový podiel OSK by bol 

spôsobilý ovplyvniť objektívny fakt, že OSK má technologické výhody. Takisto 

spoločnosť Telefónica Slovakia, s.r.o. (ďalej len „TSK“) má celoslovenské pokrytie 

a môže kedykoľvek vstúpiť na trh poskytovania verejnej telefónnej služby v pevnom 

umiestnení. ST disponuje vo svojej sieti prevažne morálne i fyzicky zastaranou 

technológiou, ktorá v súčasnej situácii v žiadnom prípade nemôže byť chápaná ako 

disponovanie technologickou výhodou. Rovnako prechod na nové technológie za 

zachovania funkčnosti svojich služieb resp. ponuky ich primeraných alternatív 

predstavuje pre ST zásadnú výzvu a technologicky ako i investične náročnejší 

postup, ako v prípade podnikov budujúcich svoje siete už na báze nových 

technológií.  

Navyše každá zo (dátových) sietí lokálnych poskytovateľov širokopásmových služieb 

predstavuje rovnako potenciálnu sieť využiteľnú i na hlasové hovory a teda ani 

z uvedeného dôvodu sieť ST nemôže predstavovať technologickú výhodu, resp. 

uvedené siete musia byť pri jej posudzovaní zohľadnené. 

Na základe vyššie povedaného máme za to, že technologické výhody má naopak 

OSK a potenciálne TSK, resp. ST samotné v súvislosti so stavom svojej siete 

a existenciou paralelných sieťových infraštruktúr takýmito výhodami 

nedisponuje.  Žiadame úrad, aby v tomto duchu podľa návrhu príslušnú stať upravil. 

 

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

Podľa názoru úradu, prístupová sieť účastníckych metalických vedení 

spoločnosti ST, a.s. je stále infraštruktúrou, prostredníctvom ktorej spoločnosť ST, 

a.s. kontroluje predmetný trh.  

Úrad nesúhlasí s vyjadrením ST, a.s., že spoločnosti Orange sa podarilo 

získať taký počet koncových zákazníkov, aby mohla ovplyvniť resp. obmedziť 

správanie sa spoločnosti ST, a.s. na tomto trhu. Dôkazom toho je, že napriek 

pokrytiu územia mobilnou sieťou spoločnosti Orange a napriek veľmi agresívnej 

ponuke predstavenej vo februári 2010, v rámci ktorej ponúkala paušály analogické 
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ponuke fixného incumbenta za polovičnú cenu, sa nepodarilo spoločnosti Orange 

dosiahnuť ku koncu roka 2011 ani 8 % trhový podiel na počte pripojení a teda jej 

vplyv na trh a na stav súťaže na predmetnom trhu je zanedbateľný. Polovičné ceny 

spoločnosti Orange, na ktoré sa odvoláva spoločnosť ST, a.s. v odôvodnení svojej 

pripomienky, 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 v časovom priebehu.  

Je pravdou, že pokrytie územia spoločnosti ST, a.s. metalickou sieťou je 

o niečo málo menšie ako pokrytie spoločnosti Orange mobilnou sieťou. Avšak rozdiel 

v pokrytí je natoľko zanedbateľný, že je možné považovať toto pokrytie za 

porovnateľné. Úrad trvá na svojom vyjadrení, 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., 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 maloobchodnom trhu. Spoločnosť Orange nemá také postavenie na 

relevantnom trhu č. 1, ktorým by mohla ovplyvniť postavenie spoločnosti ST, a.s. na 

tomto trhu. 

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). 

Úrad ma za to, že výška trhového podielu výrazne ovplyvňuje technologicky 

podmienené výhody, ktoré podnik môže využívať. Vzhľadom na nízky trhový podiel 

spoločnosti Orange na počte pripojení za účelom poskytovania verejnej telefónnej 

služby v pevnom mieste pripojenia, podľa názoru úradu nepredstavuje reálneho 

konkurenta pre spoločnosť ST, a.s. na predmetnom maloobchodnom trhu a ani na 

súvisiacich trhoch, ako uvádza spoločnosť ST, a.s. a ani neobmedzuje konanie 

spoločnosti ST, a.s.  

 

Pripomienka neakceptovaná 
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Pripomienky spoločnosti ST, a.s.  

Strana 28-29 

Na záver vyhodnotenia tohto kritéria úrad konštatuje, 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., pretože obidve spoločnosti majú 

takmer celoslovenské pokrytie. Avšak vzhľadom na nízke trhové podiely spoločnosti 

Orange Slovensko, a.s., táto spoločnosť nepredstavuje reálneho konkurenta pre 

spoločnosť ST, a.s. na predmetnom trhu. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. nemá 

také postavenie a pozíciu na trhu, ktorou by mohla ovplyvniť postavenie spoločnosti 

ST, a.s. Prístupová sieť účastníckych metalických vedení spoločnosti ST, a.s. 

zostane podľa názoru úradu infraštruktúrou, prostredníctvom ktorej bude spoločnosť 

ST, a.s. aj v budúcnosti kontrolovať rozhodujúcu časť predmetného trhu. 

Návrh znenia:  Na záver vyhodnotenia tohto kritéria úrad konštatuje, 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., pretože 

obidve spoločnosti majú takmer celoslovenské pokrytie. 

Odôvodnenie: viď odôvodnenie pri pripomienke vyššie.  

 

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

Úrad zastáva rovnaké stanovisko ako uviedol vo svojom stanovisku 

k predchádzajúcej pripomienke spoločnosti ST, a.s. a uvedenú pripomienku 

neakceptuje.  

Pripomienka neakceptovaná 

 

 

Pripomienky spoločnosti ST, a.s.  

Strana 32 

Úrad dospel k záveru, že najvyššiu mieru diverzifikácie služieb na maloobchodnom 

trhu č. 1 v sledovanom období mala spoločnosť ST, a.s. 

Návrh Miera diverzifikácie služieb pri poskytovaní verejnej telefónnej služby v 

pevnom umiestnení spoločnosti ST, a.s. v sledovanom období dosahovala 

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 
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službám. Rozsah diverzifikácie služieb pri poskytovaní verejnej telefónnej služby v 

pevnom umiestnení ostatných podnikov je obdobný a v prípade spoločnosti Orange 

Slovensko, a.s. totožný so základným portfóliom spoločnosti ST, a.s. 

Odôvodnenie: Považujeme za fikciu tvrdenie úradu, že spoločnosť, ktorá poskytuje 

mnoho produktových radov, môže ťažiť z úrovne obmedzeného rizika na základe 

diverzifikácie služieb, teda že v prípade, že jeden jeho produktový rad „vypadáva z 

módy“ sa istí iným produktovým radom resp. ho nahrádza novým. Zákazník 

v prevažnej väčšine prípadov neprechádza do vyššieho, alebo nižšieho volacieho 

programu, ale odchádza úplne predovšetkým z dôvodu, že pevnú linku pre účely 

hlasových služieb už nepotrebuje, keďže hlasovú službu má zabezpečenú cez 

mobilnú hlasovú službu. Hoci ST má najviac diverzifikované portfólio, nemyslíme si, 

že by mu to poskytovalo nejakú zvláštnu výhodu v porovnaní s konkurenciou. 

Naopak, v súčasnosti je diverzifikované portfólio z veľkej časti dôsledkom rôznych 

využívaných technológií, nie skutočného odlíšenia služieb ako produktových radov. 

Záujmom ST je optimalizovať, zjednodušiť a sprehľadniť portfólio porovnateľné s 

konkurentmi. Je to však náročné vzhľadom na rôzne rozhodnutiami a zákonom 

stanovené povinnosti takýto krok vykonať. ST v žiadnom prípade nepovažuje 

aktuálny rozsah diverzifikácie svojho hlasového portfólia tak, ako ho uviedol úrad, za 

výhodu v zmysle obmedzeného rizika. ST rovnako v žiadnom prípade nepovažuje za 

vhodné porovnávať rozsah produktového portfólia ST podmieneného technologicky 

s portfóliom založeným na jednej technológii resp. nezohľadňujúcim ich rôznosť, 

nakoľko to zvádza k skresľujúcim záverom. Osobitne ponuka spoločnosti OSK 

vyslovene kopíruje diverzifikáciu celého základného portfólia maloobchodných 

hlasových služieb ST. Predstavuje kompletnú konkurenčnú výzvu hlasovým službám 

ST. Táto je vzhľadom na takmer 100% pokrytie územia sieťou OSK (vrátane jej 

celoplošného poskytovania na báze GSM/UMTS siete), dostupná na celom území 

SR. Preto OSK logicky musí ťažiť z rovnakých výhod, ako ST. V žiadnom prípade 

nemôžeme súhlasiť so záverom úradu, že by ST malo mať iné postavenie, ako jeho 

konkurenti, resp. minimálne by nemalo mať iné postavenie, ako má spoločnosť OSK. 

Inak by ani 100% kópia nášho základného portfólia, ak opomenieme technologicky 

podmienené produkty, nebola dostatočná na jeho rovnaké vyhodnotenie, ako 

v prípade ST, čo by poprelo zmysluplnosť a objektívnosť hodnotenia tohto kritéria. 

Žiadame preto, aby úrad prehodnotil záver tohto kritéria.  

 

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 
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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. Z uvedeného dôvodu 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. Úrad má za to, že produktová schéma spoločnosti ST, a.s. 

na základe technologicky podmieneného rozsahu je najširšia v porovnaní s ostatnými 

hráčmi na trhu.  

Pripomienka neakceptovaná 

 

 

Pripomienky spoločnosti ST, a.s.  

Strana 33 

Vzhľadom na celkový počet pripojení realizovaných na maloobchodnom trhu č. 1 

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

dosahovanie úspor z rozsahu pri poskytovaní verejnej telefónnej služby  

v pevnom umiestnení, vrátane prístupových služieb, ako ostatné podniky, pretože na 

predmetnom trhu dosahovala 80 a viac percentný podiel z celkového objemu 

pripojení koncových užívateľov počas celého sledovaného obdobia. 

Návrh  „Vzhľadom na celkový počet pripojení všetkých podnikov poskytujúcich 

službu zostavenia volania vrátane iných prístupových služieb ako i skutočnosť, že 

úrad konštatuje, že spoločnosti ST, a.s. ako i Orange Slovensko, a.s. 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 počtu účastníckych 

pripojení, resp. spoločnosť Orange Slovensko, a.s.. 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. a spoločnosť Orange Slovensko, a.s. dosahujú úspory z rozsahu 

pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb.“ 

Odôvodnenie: Úspory z rozsahu vznikajú z neurčitého počtu služieb alebo 

zákazníkov na určitej sieti. Sám úrad to výstižne popísal, keď uviedol, že úspory z 
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rozsahu sú príznačné pre veľké spoločnosti, ktoré poskytujú široké portfólio 

elektronických komunikačných služieb, s rozsiahlou infraštruktúrou a s veľkým 

počtom svojich zákazníkov. Pre zákazníkov to v konečnom dôsledku znamená 

rozsiahlejšiu ponuku služieb zo strany takejto spoločnosti, s výhodnými volacími 

programami za nižšiu cenu v porovnaní s podnikmi, ktoré vzhľadom na svoj objem 

prevádzky, rozsah siete a v neposlednom rade aj počtom zákazníkov, nemôžu 

dosahovať úspory z rozsahu, resp. aspoň v takej miere ako takýto podnik, ktorý v 

dôsledku týchto úspor môže rozčleniť svoje činnosti tak, aby dosiahli oveľa väčšiu 

efektívnosť. Ako uvádzame vyššie, OSK zdieľa jednu a tú istú mobilnú sieť na 

poskytovanie rôznych služieb na viacerých relevantných trhoch. Podľa zistenia 

úradu, Domáca linka generuje malý objem zákazníkov a minút, ale na druhej strane 

chceme poukázať na to, že sa v rovnakej mobilnej sieti prenášajú aj veľké objemy 

mobilných volaní i zákazníkov a to nepochybne zaručuje OSK úspory z rozsahu. Aby 

sa dosiahol korektný výsledok a vyhodnotenie kritéria, mala by sa spočítať „fixná“ 

i mobilná prevádzka, plus počty zákazníkov v sieti OSK a porovnať s prevádzkou ST. 

Na základe týchto argumentov, žiadame úrad, aby prehodnotil svoj záver a dal ho do 

súladu so zisteniami v analýze veľkoobchodného trhu zostavenia volaní.  

 

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

Úrad v analýze uviedol, že vzhľadom na počet pripojení všetkých podnikov 

poskytujúcich službu maloobchodného prístupu v pevnom umiestnení, 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 vyjadrené počtom pripojení bytových a 

nebytových.  

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 odoberalo verejnú telefónnu službu v 

pevnom umiestnení (len 1,8% SIM kariet na poskytovanie Domácej/Firemnej linky zo 

všetkých SIM kariet spoločnosti Orange bolo k 31.12.2011 používaných na 

poskytovanie verejnej telefónnej služby (fix+mobil). 

Relevantný trh č. 1 je charakterizovaný ako služba prístupu k verejnej 

telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre bytových a nebytových zákazníkov, preto 

úrad bral do úvahy služby spĺňajúce charakteristiku trhu.  

Toto stanovisko úradu je plne v súlade so stanoviskom k analýze 

veľkoobchodného trhu zostavenia volaní v sieti v pevnom umiestnení.  

 

Pripomienka neakceptovaná 
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Pripomienky spoločnosti ST, a.s.  

Strana 34, prekážky vstupu na relevantný trh 

Duplicitné, resp. paralelné vybudovanie ďalšej pevnej elektronickej komunikačnej 

siete s celonárodným pokrytím by bolo podľa názoru úradu nerentabilné. 

Návrh: Duplicitné, resp. paralelné vybudovanie ďalšej pevnej elektronickej 

komunikačnej siete s celonárodným pokrytím sa javí ako nerentabilné, napriek 

tomuto predpokladu sa to udialo so strany spoločnosti OSK.  

Odôvodnenie: Je nepochybné, že spoločnosť OSK disponuje celonárodným 

pokrytím siete, ktorá je schopná poskytovať službu prístupu k verejnej telefónnej 

sieti.  

 

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

Úrad trvá na tom, že vybudovanie duplicitnej resp. paralelnej ďalšej pevnej 

elektronickej komunikačnej siete s celonárodným pokrytím by bolo nerentabilné. 

Slovíčkom „ďalšej“ úrad myslel, novej, t.j. takej, ktorá ešte nie je vybudovaná, 

nakoľko by bola neefektívna a vyžadovala by vysoké investičné náklady. Spoločnosť 

Orange svoju elektronickú komunikačnú sieť s takmer celonárodným pokrytím 

budovala za účelom poskytovania mobilných hlasových služieb, pričom aby 

prostredníctvom mobilnej siete mohla poskytovať verejnú telefónnu službu v pevnom 

umiestnení musela investovať do nadstavbovej platformy pre zamedzenie mobility 

pripojenia, roamingu atď. 

Pripomienka neakceptovaná 

 

 

Pripomienky spoločnosti ST, a.s.  

Strana 35, Ekonomické bariéry: 

„- veľké investičné náklady súvisiace so vstupom nového podniku na trh, resp. so 

zavedením novej služby, ktoré navyše negarantujú návratnosť vynaložených 

investícií v požadovanom časovom horizonte,  

- vybudovanie prístupovej 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 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. 

Odôvodnenie: ST má za to, že úrad nedostatočne vyhodnotil postavenie 

prevádzkovateľov lokálnych sietí využívaných pre účely poskytovania 

širokopásmových služieb ako potenciálnych konkurentov uvádzaných ST, ako 
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i existenciu týchto sietí ako takých. Práve existencia uvedených sietí umožňuje ich 

poskytovateľom bez vysokých investičných nákladov a resp. ďalšieho budovania 

siete začať pomerne rýchlo poskytovať popri svojom dátovom portfóliu aj hlasové 

služby. Rovnako úrad nezohľadnil skutočnosť, že v prípade mobilných operátorov, 

ako to bolo už preukázané v prípade OSK, vzhľadom na celoplošné pokrytie ich 

mobilnej siete a možnosti jej použitia pre účely poskytovania pevných služieb,  

neexistuje ekonomická bariéra v zmysle investičných nákladov a budovania siete. 

Rovnako je v uvedených prípadoch vstup potenciálneho poskytovateľa pevných 

hlasových služieb na trh uľahčený aj poznaním svojho zákazníka už využívajúceho 

iné jeho produkty. 

 

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

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

elektronickej komunikačnej siete, pre podnik ktorý nemá elektronickú komunikačnú 

sieť sú ekonomickou bariérou.  

Ako už úrad v predmetnej analýze uviedol  podnikov, ktoré majú vybudovanú 

sieť v pevnom umiestnení na poskytovanie iných napr. širokopásmových služieb 

a nepotrebujú túto sieť budovať, sa uvedené netýka. Prostredníctvom takýchto sietí 

poskytujú prístup pre svojich koncových zákazníkov tzv. lokálni operátori, ktorí 

poskytujú verejnú telefónnu službu v pevnom mieste pripojenia zväčša ako 

doplnkovú službu k poskytovaniu internetu.  

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

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

maloobchodná služba prístupu mohla byť poskytovaná ako verejná telefónna služba 

v pevnom mieste pripojenia. 

Vysoké počiatočné náklady (napr. náklady na reklamu, získanie  zákazníka, 

neustály rozvoj a pod.) 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. 

Dôkazom existencie ekonomických bariér pre vstup na predmetný trh je aj existencia 

lokálnych operátorov, ktoré nemajú so žiadnym podnikom uzatvorenú zmluvu o 

prepojení sietí, ale poskytujú verejnú telefónnu službu v pevnom mieste pripojenia 

koncovým užívateľom.  

 

Pripomienka neakceptovaná 
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Pripomienky spoločnosti ST, a.s.  

Strana 35, Časové bariéry:  

„- krátkosť času pre vstup a zavedenie podniku na relevantnom trhu (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 pri ekonomických bariérach a rovnako konštatoval ich neaplikáciu 

z obdobných dôvodov.  

Odôvodnenie: K uvedenému platia rovnaké skutočnosti, ako ST uviedlo pri 

ekonomických bariérach. Vzhľadom na existenciu sietí neexistujú časové bariéry 

vstupu na trh spočívajúce v krátkosti času pre vstup ako i v časovej 

a administratívnej náročnosti výstavby siete. Pri odoberaní služieb  typu bitstream, 

služby výberu podniku alebo WLR nie je možné hovoriť o časových bariérach, keďže 

je to len otázka týždňov, resp. mesiacov, kedy môže podnik začať poskytovať služby 

pomocou týchto regulovaných ponúk.  

 

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

Úrad už v predmetnej analýze uviedol, že 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. Ak by sa aj 

prevádzkovatelia lokálnych sietí využívaných pre účely poskytovania 

širokopásmových služieb 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 čím sa 

spájajú aj časové bariéry.  

Úrad pripúšťa, že v prípade, že sa podnik rozhodne poskytovať koncovým 

užívateľom prístup v pevnom umiestnení prostredníctvom veľkoobchodného 

fyzického prístupu k infraštruktúre alebo širokopásmového prístupu resp. 

v budúcnosti aj prostredníctvom WLR boli by časové bariéry menšie. Avšak v prípade 

CS/CPS zostáva poskytovanie prístupu koncovým užívateľom len v rukách 

spoločnosti ST, a.s., alternatívne podniky môžu pri CS/CPS poskytovať len volania.  

 

Pripomienka neakceptovaná 
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Pripomienky spoločnosti ST, a.s.  

„- 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. 

Odôvodnenie: Úrad paradoxne hodnotí pôsobenie väčšieho počtu podnikov na trhu 

ako strategickú bariéru. Podľa ST ide naopak o dôkaz otvorenosti trhu, umožňujúcom 

priebežne vstup a výstup ďalších podnikov. Napriek akvizíciám sa počet podnikov 

stále pohybuje nad hranicou 10, čo znamená, že na trh vstupovali neustále nové 

podniky. Vstup ďalších podnikov neustále prebieha. Hodnotenie úradu túto 

skutočnosť nezohľadňuje.  

 

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

Vzhľadom k tomu, že trh Slovenskej republiky je pomerne malý, pôsobenie 

podnikov na tomto trhu vytvára strategickú bariéru 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 bude schopný získať dostatočnú zákaznícku základňu. 

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 na pripojení 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 

 

Pripomienky spoločnosti ST, a.s.  

Strana 36 

„Vzhľadom na vyššie uvedené úrad dospel k záveru, že vstup na maloobchodný trh 

č. 1 je v podstatnej miere ovplyvnený konaním spoločnosti ST, a.s. a existujúce 

bariéry predstavujú významné prekážky pre vstup na predmetný relevantný trh a 

možnosti vstupu na trh sú obmedzené..“ 

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

relevantný trh  tak, že vstup na predmetný trh č. 1 je ovplyvnený existenciou 
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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 predstavujúce ekvivalent k poskytovaniu týchto služieb 

v sieťach v pevnom umiestnení a na uvedenej časti trhu pôsobí viacero 

poskytovateľov. O to viac sa bariéry vstupu na tento  trh zásadnejšie neprejavia. 

Odôvodnenie: ST uviedol vo svojich predchádzajúcich vyjadreniach existenciu 

potenciálnej konkurencie - tak množstva lokálnych podnikov poskytujúcich 

širokopásmové služby na rôznych technológiách, ako i podniky disponujúce 

mobilnými sieťami s celoslovenským pokrytím využiteľné pre poskytovanie pevných 

hlasových služieb, pre ktoré uvedené bariéry nepredstavujú podstatné prekážky pre 

vstup na trh.   

V prípade služieb so zvýšenou tarifou a pri informačných službách má 

veľkoobchodný zákazník pri týchto volaniach rovnaký záujem o službu vzniku volania 

tak v pevnej ako i v mobilnej sieti, nakoľko podstatnou časťou spoplatnenej služby 

pre koncového zákazníka nie je výška poplatku za zostavenie volania, a teda trh je 

rovnako ovplyvňovaný i konaním spoločnosti OSK a potenciálne i TSK. Preto 

možnosti vstupu na trh ST považuje za primerané.  

 

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

Úrad trvá na svojom vyjadrení, že vstup na predmetný maloobchodný trh č. 1 

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 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.  

 

Pripomienka neakceptovaná 
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Pripomienky spoločnosti ST, a.s.  

Strana 46, posledný odsek, druhá veta 

„Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. disponuje taktiež celonárodným pokrytím svojou 

mobilnou sieťou, ale vzhľadom na zanedbateľný trhový podiel oproti spoločnosti ST, 

a.s. (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: „Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. disponuje taktiež celonárodným 

pokrytím svojou mobilnou sieťou. Vzhľadom na vystupovanie spoločnosti Orange 

Slovensko,  a.s. 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.“ 

Odôvodnenie: Je nepopierateľnou skutočnosťou, že OSK vystupuje ako integrovaný 

poskytovateľ pevných i mobilných služieb. Preto nemožno tvrdiť, že nepredstavuje 

reálneho konkurenta ST na analyzovanom trhu, pretože treba zohľadniť i jej celkovú 

trhovú silu prenášanú i na tento trh. ST nemôže na OSK nazerať ako len na 

poskytovateľa pevnej siete, nakoľko by to neobstálo v priamej konfrontácii s realitou 

ich vzájomných obchodných vzťahov. Žiadame preto úrad, aby zohľadnil uvedenú 

skutočnosť vo svojich záveroch. 

 

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

Úrad v predmetnej analýze ani na str. 46 ani v iných častiach analýzy 

neuvádza vetu, ktorú spoločnosť ST, a.s. uviedla vo svojej pripomienke.  

Stanovisko k tejto veci už úrad uviedol vyššie (str. 8-9). 

 

Pripomienka neakceptovaná 

 

Pripomienky spoločnosti ST, a.s.  

ČASŤ B Stanovisko k návrhu opatrenia   

 

II.2.2 Návrh povinností pre podnik s významným vplyvom na maloobchodnom 

trhu č. 1 

Str. 43-44 

Na základe výsledkov predloženej opakovanej analýzy maloobchodného trhu č. 1 

úrad a vzhľadom k tomu, že povinnosti uložené podľa § 19 až 23 na súvisiacich 
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veľkoobchodných trhoch nie sú dostatočné na ochranu záujmov koncových 

užívateľov, úrad navrhuje uložiť podniku s významným vplyvom na predmetnom trhu 

pri poskytovaní služby prístupu k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre 

bytových a nebytových zákazníkov, v súlade s § 25 ods. 1 zákona o elektronických 

komunikáciách, nasledujúce povinnosti:  

A. Zákaz uprednostňovať určitú skupinu koncových užívateľov,  

 

B. Zákaz neodôvodnene viazať poskytovanie služieb na poskytovanie iných služieb 

alebo tovarov, ak je poskytovanie takýchto služieb alebo tovarov uskutočniteľné aj 

samostatne. 

 

Návrh: Na základe výsledkov predloženej opakovanej analýzy maloobchodného trhu 

č. 1 úrad a vzhľadom k tomu, že povinnosti uložené podľa § 19 až 23 na súvisiacich 

veľkoobchodných trhoch sú dostatočné na ochranu záujmov koncových užívateľov, 

úrad navrhuje uložiť podniku s významným vplyvom na predmetnom trhu pri 

poskytovaní služby prístupu k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre 

bytových a nebytových zákazníkov, v súlade s § 25 ods. 1 zákona o elektronických 

komunikáciách, nasledujúcu povinnosť:  

 

A. Zákaz neodôvodnene viazať poskytovanie služieb na poskytovanie iných 

služieb alebo tovarov, ak je poskytovanie takýchto služieb alebo tovarov 

uskutočniteľné aj samostatne. 

Odôvodnenie: Máme za to, že ukladanie povinnosti zákazu uprednostňovať určitú 

skupinu koncových užívateľov nie je na skúmanom trhu potrebné. Na riešenie 

súťažného problému postačuje aplikácia pravidiel súťažného práva.  

 

 

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

Úrad má za to, že uloženie oboch povinností je primerané k problému, ktorý 

sa má riešiť na predmetnom trhu. Podľa názoru úradu je potrebné uložiť obidve 

úradom navrhované povinnosti na dosiahnutie cieľa v tom zmysle, aby tieto 

povinnosti podporovali súťaž v prospech koncových užívateľov. Podľa zákona 

o elektronických komunikáciách, ak úrad na základe analýzy zistí, že na trhu nie je 

efektívna súťaž, uloží významnému podniku jednu alebo viac povinnosti. Úrad 

ukladaním týchto povinností reguluje ex ante. Podľa názoru úradu uloženie 

povinnosti zákazu uprednostňovať určitú skupinu koncových užívateľov je na 

skúmanom trhu potrebné. Touto povinnosťou úrad sleduje snahu vytvoriť také 

podmienky, ktoré budú chrániť záujmy koncových užívateľov, pričom spoločnosť            

ST, a.s. bude poskytovať službu prístupu koncovým užívateľom do pevnej verejnej 

telefónnej siete za rovnakých alebo porovnateľných podmienok. Účelom tejto 

povinnosti je zabrániť zvýhodňovaniu, resp. znevýhodňovaniu určitých skupín 
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zákazníkov, čo by mohlo viesť k posilneniu postavenia spoločnosti ST, a.s. na 

maloobchodnom relevantnom trhu č. 1, ako aj k diskriminácii koncových užívateľov.  

Podľa úradu uložené povinnosti zodpovedajú princípu proporcionality. Úrad 

považuje každú uloženú povinnosť na predmetnom trhu za dostatočne a náležite 

odôvodnenú a uloženú primerane k problému, ktorý sa má riešiť na podporu súťaže 

na maloobchodnom trhu č. 1. 

Pripomienka neakceptovaná 

 

Pripomienky spoločnosti ST, a.s.  

III.2.3 Odôvodnenie navrhovaných povinností, strana 44 a nasledujúce 

Pri ukladaní tejto povinnosti úrad sleduje snahu vytvoriť také podmienky, ktoré budú 

chrániť záujmy koncových užívateľov, pričom spoločnosť ST, a.s. bude poskytovať 

službu pripojenia bytových a nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej 

siete za rovnakých alebo porovnateľných podmienok. Účelom tejto povinnosti je 

zabrániť zvýhodňovaniu, resp. znevýhodňovaniu určitých skupín zákazníkov, čo by 

mohlo viesť k posilneniu postavenia spoločnosti ST, a.s. na maloobchodnom 

relevantnom trhu č. 1. Ak by úrad zistil, že spoločnosť ST, a.s. uprednostňuje určitú 

skupinu zákazníkov, má možnosť pri využití prostriedkov zákona o elektronických 

komunikáciách takúto činnosť postihnúť 

Návrh: Navrhujeme úplne vypustiť tento odsek, pretože danú povinnosť považujeme 

za bezpredmetnú. 

Odôvodnenie: Vzhľadom na charakter a povahu skúmaného trhu máme za to, že 

uloženie danej povinnosti nie je potrebné a nevychádza zo zisteného stavu. Počas 

priebehu regulácie nedošlo k porušeniu tejto povinnosti, ani neexistujú žiadne 

podania, ktoré by oprávňovali úrad k uloženiu tejto povinnosti.   

Pri ukladaných povinnostiach nám tiež 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 ZEK a žiadame úrad o podrobné 

odôvodnenie každej jednej špecifickej povinnosti ukladanej za účelom odstránenia 

nedostatku na trhu. V analýze sa úrad venuje vyššie spomenutým skutočnostiam iba 

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

do činnosti ST, akými sú navrhované povinnosti, nedostatočné. 

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 

ZEK. Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že úrad nezohľadnil tieto 

ustanovenia, čoho dôsledkom je ukladanie povinností, ktoré neriešia súťažný 

problém.  

 

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

Úrad zastáva rovnaké stanovisko ako uviedol vyššie.  

Pripomienka neakceptovaná 

 

 

Pripomienky spoločnosti ST, a.s.  

Navyše si v závere dovoľujeme upozorniť na nesúlad Prílohy Pravidiel konzultácií 

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

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

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

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 Pravidlá pre konzultácie na základe pripomienok 

ST, a.s. upravil už v januári 2012 a vetu: „Úrad na uplatnené stanovisko prihliadne pri 

konečnom znení opatrenia, ale nevyhodnocuje ho.“ z Pravidiel pre konzultácie 

vypustil. Z uvedeného dôvodu úrad považuje túto pripomienku za bezpredmetnú.  

 

 

v Bratislave dňa, 27.06.2012 

 

 

                                                                                    Ing. Jana Kopečná 

                                                                        riaditeľka odboru ekonomickej regulácie                                       

                                                                                                                              

 


