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ROZHODNUTIE 
 

 

 

 

Číslo:  1712/OER/2012                                                       v Bratislave, 17. augusta 2012 

 

 

Účastník konania: 

Slovak Telekom, a.s. 

Karadţičova 10 

825 13  Bratislava 

 

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie (ďalej 

len „úrad“), ako orgán štátnej správy príslušný na konanie podľa § 6 ods. 1 písm. b) 

a ods. 3 písm. a) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len 

„zákon o elektronických komunikáciách“) a podľa § 5 a § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), 

rozhodol v konaní so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. so sídlom Karadţičova 10, 

825 13 Bratislava, IČO 35 763 469 (ďalej len „spoločnosť ST, a.s.“) vo veci určenia 

významného podniku podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách 

a uloţenia povinností podľa § 25 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách na 

relevantnom trhu sluţby prístupu k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre 

bytových a nebytových zákazníkov (ďalej len „relevantný trh č. 1“) nasledovne: 

 

 

1) Spoločnosť ST, a.s. má podľa § 17 ods. 3 zákona o elektronických 

komunikáciách na relevantnom trhu č. 1 také postavenie, že nie je vystavená 

efektívnej hospodárskej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu 

dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov, teda spoločnosť 

ST, a.s. je významným podnikom na relevantnom trhu č. 1. 

 

2) Úrad ukladá spoločnosti ST, a.s. ako významnému podniku na relevantnom 

trhu č.  1 nasledujúce povinnosti: 

 

A. Zákaz uprednostňovať určitú skupinu koncových užívateľov,  
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B. Zákaz neodôvodnene viazať poskytovanie služieb na poskytovanie iných 

služieb alebo tovarov, ak je poskytovanie takýchto služieb alebo tovarov 

uskutočniteľné aj samostatne. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

 

Analýzou predmetného trhu v prvom aj druhom kole (predtým 2 samostatné trhy 

pre bytových a pre nebytových zákazníkov) úrad zistil, ţe na tomto trhu nie je efektívna 

súťaţ a určil na týchto trhoch podnik s významným vplyvom a súčasne mu uloţil aj 

povinnosti v zmysle platného zákona o elektronických komunikáciách. Spoločnosť 

ST,  a.s. bola na základe prvého kola analýzy určená za podnik s významným vplyvom 

rozhodnutiami č.529/14/2005 a č.92/01/2005 na maloobchodnom relevantnom trhu 

pripojenia bytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete a rozhodnutiami 

č.527/14/2005 a č.93/01/2005 na maloobchodnom relevantnom trhu pripojenia 

nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete. Po ukončení druhého kola 

predmetných analýz úrad vydal oznámenia, v ktorých oznámil, ţe ukončil opakované 

analýzy týchto maloobchodných trhov a konzultácie so záverom naďalej ponechať v 

platnosti nasledujúce povinnosti uloţené spoločnosti ST, a.s. ako významnému podniku 

na predmetných maloobchodných trhoch:  

 zákaz nenáleţito uprednostňovať určitú skupinu zákazníkov,  

 zákaz bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie elektronických 

komunikačných sluţieb bytovým a nebytovým zákazníkom na poskytovanie 

sluţby pripojenia do pevnej verejnej telefónnej siete ani bezdôvodne a 

neoprávnene viazať poskytovanie sluţby pripojenia do pevnej verejnej telefónnej 

siete na poskytovanie inej elektronickej komunikačnej sluţby,  

 povinnosť umoţniť svojim bytovým a nebytovým zákazníkom uskutočňujúcim 

volania zo všetkých prístupových liniek s výnimkou voliteľného volacieho 

programu „ST Mini“ a „Zvýhodneného voliteľného volacieho programu“ prístup k 

sluţbám ktoréhokoľvek prepojeného podniku poskytujúceho verejne dostupné 

telefónne sluţby, a to:  

- individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania a  

- predvoľbou čísla vybraného podniku s moţnosťou zmeniť túto predvoľbu 

individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania.  

 

Po druhom kole analýzy sa úrad rozhodol ponechať v platnosti všetky povinnosti 

uloţené spoločnosti ST, a.s. ako významnému podniku na maloobchodnom trhu č. 1 a 

č. 2 na základe prvého kola analýzy.  
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Prvým krokom tretieho kola analýzy relevantného trhu bolo definovanie 

relevantného trhu č. 1 v národných podmienkach Slovenskej republiky z vecného aj 

územného hľadiska. 

 

Úrad vykonal podrobnú analýzu vecného vymedzenia trhu z hľadiska 

zastupiteľnosti na strane dopytu i ponuky s cieľom, aby trhová definícia sluţieb zahŕňala 

sluţby, ktoré sú na danom trhu zastupiteľné hlavne z hľadiska technických 

charakteristík, ceny a účelu pouţitia. Úrad zohľadnil aj poţiadavku prístupu zameraného 

do budúcnosti (forward looking approach), pričom vychádzal zo súčasných 

a očakávaných trendov vývoja trhu v strednodobom časovom horizonte. 

 

Úrad určil zoznam relevantných trhov v Slovenskej republike rozhodnutím zo dňa 

20. januára 2011.  Maloobchodným trhom sa na účely tohto rozhodnutia rozumie trh 

takých elektronických komunikačných sluţieb, ktoré poskytuje podnik koncovým 

uţívateľom. Úrad zadefinoval relevantný maloobchodný trh č. 1 ako „prístup k verejnej 

telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre bytových a nebytových zákazníkov“. Ide o 

sluţbu poskytovanú bytovým a nebytovým zákazníkom, ktorá spočíva v zriadení 

a poskytovaní pripojenia k elektronickej komunikačnej sieti v pevnom umiestnení 

a sprístupnení verejnej telefónnej sluţby.  

Bytovým zákazníkom sa rozumie účastník, ktorý je fyzická osoba a nevyuţíva 

sluţbu v súvislosti s podnikaním podľa § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka. 

Nebytovým zákazníkom sa rozumie kaţdá osoba, ktorá vyuţíva sluţbu 

v súvislosti s podnikaním podľa § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov a vedie podvojné, alebo jednoduché účtovníctvo podľa 

zákona č. 431/2002 Z.z o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z. 

 

Podľa § 3 zákona o ochrane hospodárskej súťaţe je relevantný trh priestorový a 

časový súbeh ponuky a dopytu takých tovarov, ktoré sú na uspokojenie určitých potrieb 

z hľadiska uţívateľa zhodné alebo vzájomne zastupiteľné. Tovarový relevantný trh 

zahŕňa zhodné alebo vzájomne zastupiteľné tovary schopné uspokojiť určitú potrebu 

uţívateľov. Vzájomne zastupiteľné tovary sú tovary, ktoré sú zastupiteľné najmä 

z hľadiska ich fyzikálnych a technických charakteristík, ceny a účelu pouţitia. 

 

Pri vecnom vymedzení relevantného trhu poskytovania sluţieb prístupu 

koncovým zákazníkom vychádzal úrad z vyššie uvedeného ustanovenia tak, ţe trhová 

definícia musí zahŕňať sluţby, ktoré sú na danom relevantnom trhu vzájomne 

zastupiteľné predovšetkým z hľadiska účelu pouţitia a zároveň musí dodrţiavať princíp 

technologickej neutrality. Úrad tieţ zohľadnil poţiadavku aplikácie prístupu zameraného 

do budúcnosti (forward looking approach) a vychádzal zo súčasných a očakávaných 

trendov, ako aj z predpokladaného vývoja trhu minimálne v strednodobom časovom 

horizonte 
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Za sluţbu prístupu k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre bytových a 

nebytových zákazníkov úrad povaţuje prístup, ktorý sa im poskytuje za účelom 

poskytovania verejnej telefónnej sluţby. Podnikmi pôsobiacimi na tomto trhu sú teda 

podniky poskytujúce pripojenie v pevnom mieste, t. z. poloha koncového bodu sa 

nemení, alebo je zabezpečené technickými, prípadne technologickými prostriedkami 

obmedzenie mobility koncového bodu a poloha koncového bodu je definovaná 

konkrétnym geografickým číslom. Podľa § 2 ods. 5 zákona o elektronických 

komunikáciách, geografické číslo je  číslo z národného číslovacieho plánu, pričom časť 

jeho štruktúry má geografický význam pouţívaný na smerovanie volaní na fyzické 

umiestnenie koncového bodu siete.    

 

Relevantný trh prístupu k verejnej telefónnej sieti na pevnom mieste pre bytových 

a nebytových zákazníkov zahŕňa všetky prístupy k elektronickým komunikačným sieťam, 

prostredníctvom ktorých je moţné poskytovať verejnú telefónnu sluţbu na pevnom 

mieste pripojenia pre koncových zákazníkov.  

 

Úrad sa pri vecnom vymedzení zaoberal aj zastupiteľnosťou verejnej telefónnej 

sluţby prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete v pevnom umiestnení na 

základe dopytovej a ponukovej substitúcie.  

 

Všeobecne dopyt predstavuje mnoţstvo tovarov, výrobkov resp. sluţieb, ktoré sú 

spotrebitelia ochotní a schopní zakúpiť pri všetkých moţných existujúcich cenách počas 

určitého obdobia. Dopyt najviac ovplyvňuje cena sluţby, cena existujúcich substitútov, 

kúpyschopnosť obyvateľov, počet domácností, preferencie spotrebiteľov a ostatné 

faktory ako spotrebiteľské zvyklosti, tradície. V kaţdom čase však platí zákon dopytu, 

podľa ktorého všeobecne pri raste ceny poţadované mnoţstvo výrobkov resp. sluţieb 

klesá a naopak, pri poklese ceny poţadované mnoţstvo výrobkov resp. sluţieb rastie.  

 

Všeobecne ponuka predstavuje mnoţstvo tovarov, výrobkov resp. sluţieb, ktoré 

sú podniky ochotné vyrábať a predávať pri všetkých moţných cenách počas určitého 

obdobia. Ponuku najviac ovplyvňujú cena sluţby, cena výrobných faktorov, rozdiel 

medzi výnosmi a nákladmi, ceny alternatívnych výrobkov resp. sluţieb, organizácia trhu, 

zmeny podmienok pri výrobe výrobku resp. pri zmene poskytovania sluţby. V kaţdom 

čase však platí zákon ponuky, podľa ktorého pri raste ceny poţadované mnoţstvo 

výrobkov resp. sluţieb stúpa a naopak, pokles ceny vyvolá pokles ponuky. 

 

Pri hľadaní zastupiteľnosti výrobkov resp. sluţieb sú podstatné reakcie 

konečných spotrebiteľov, ale zohľadňujú sa aj niektoré charakteristiky na strane ponuky, 

napr. do akej miery je moţné očakávať, ţe výrobcovia tovarov, resp. poskytovatelia 

sluţieb zareagujú na moţné zvýšenie cien a sú schopní urobiť potrebné modifikácie a 

prejsť na výrobu iného produktu, resp. zmeniť ponuku svojich výrobkov, resp. sluţieb. 

Ponuková zastupiteľnosť je schopnosť zo strany výrobcov tovarov resp. poskytovateľov 
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sluţieb prejsť na výrobu daného produktu, resp. zmeniť ponuku svojich sluţieb. Vyuţíva 

sa podobný princíp ako pri dopytovej zastupiteľnosti. Analyzuje sa, či poskytovatelia 

sluţieb môţu preorientovať svoju ponuku na dotknuté sluţby a predávať ich v krátkom 

časovom horizonte bez toho, aby došlo k navŕšeniu nákladov alebo podstatnému 

zvýšeniu rizika, ako reakcia na nízke, alebo permanentné zmeny cien. Ak sú splnené 

tieto podmienky, potom dodatočná kapacita má ten efekt, ţe vytvára tlak na 

konkurenčné správanie sledovaného poskytovateľa sluţieb. Elasticita ponuky vyjadruje 

vzťah medzi zmenou ceny a ňou vyvolanou zmenou objemu ponuky a vyjadruje reakciu 

predávajúcich (poskytovateľov sluţieb) na zmeny cien. 

 

Pri posudzovaní zastupiteľnosti na strane ponuky úrad skúmal, prostredníctvom 

akých sietí sa poskytuje verejná telefónna sluţba na pevnom mieste. 

 

Podľa princípu technologickej neutrality je moţné pre poskytovanie verejnej 

telefónnej sluţby vyuţívať okrem klasickej telefónnej siete tvorenej metalickými 

účastníckymi vedeniami aj optickú sieť, televízne káblové rozvody i bezdrôtové siete v 

pevnom umiestení, napr. FWA a WiFi a aj prostredníctvom mobilných sietí, ale len v 

takom prípade, ak je koncovému uţívateľovi poskytovateľom sluţby technickým alebo 

technologickým riešením koncového bodu prístupovej siete zrušená alebo obmedzená 

mobilita sluţieb, čiţe sa nejedná o verejnú mobilnú telefónnu sluţbu. Takáto mobilná 

sieť bola prispôsobená pre poskytovanie verejnej telefónnej sluţby, ktorá je ekvivalentná 

k verejnej telefónnej sluţbe poskytovanej prostredníctvom pevnej siete. Takéto sluţby 

volaní sú obmedzené na určitý rádius okolo pevného miesta.  

 

Prevládajúcim spôsobom pripojenia koncových uţívateľov za účelom 

poskytovania verejnej telefónnej sluţby v pevnom umiestnení je pripojenie 

prostredníctvom účastníckych metalických vedení. Produktmi relevantného trhu, ktoré 

sú na danom trhu navzájom zastupiteľné, sú analógové a digitálne pripojenia 

(analógové PSTN typy prípojok a ISDN BRA alebo ISDN PRA typy digitálnych prípojok). 

Na pripojenie špecifických koncových zariadení akou je pobočková  ústredňa slúţia 

vysokokapacitné ISDN 30 a 2Mbit prípojky, ktoré vyuţívajú nebytoví zákazníci 

s vysokými komunikačnými nárokmi, ktorí poţadujú profesionálne riešenie 

telekomunikačných sluţieb. Vysokokapacitné pripojenia predstavujú pre zákazníka 

v porovnaní s ostatnými produktmi sluţby s vyššou úţitkovou hodnotou, čomu 

zodpovedá i úroveň cien za tieto pripojenia. 

 

Verejná telefónna sluţba v pevnom umiestnení je poskytovaná 

aj prostredníctvom dátových sietí - poskytovanie hlasových sluţieb prostredníctvom IP 

protokolu na geografických číslach tzv. manaţovateľný VoIP, kde poskytovateľ sluţby 

kontroluje kvalitu sluţieb (QoS) poskytovaných cez IP sieť (VoIP s riadenou kvalitou). 

Úrad povaţuje manaţovateľné VoIP pripojenia za úplný substitút k tradičným pevným 

pripojeniam, pretoţe z hľadiska spotrebiteľa majú oba typy pripojení takmer identické 
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technické a funkčné charakteristiky a ponuky pre koncových uţívateľov sú k dispozícií 

za konkurenčné ceny.  

Sluţby ako Skype, SIP, ICQ, MSN, Yahoo a pod. t.j. nemanaţovateľné VoIP 

sluţby a tzv. „peer-to-peer sluţby“  sú sluţbami, ktoré nie sú zahrnuté medzi sluţby 

spadajúce na predmetný relevantný trh.  

 

Ako uţ úrad  vyššie uviedol, verejná telefónna sluţba v pevnom umiestnení môţe 

byť poskytovaná aj prostredníctvom mobilných sietí, ale len v takom prípade, ak je 

koncovému uţívateľovi poskytovateľom sluţby technickým alebo technologickým 

riešením koncového bodu  alebo prístupovej siete zrušená alebo obmedzená mobilita 

sluţieb, čiţe sa nejedná o verejnú mobilnú telefónnu sluţbu. 

 

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. poskytuje svojim bytovým a nebytovým 

zákazníkom verejnú telefónnu sluţbu na  pevnom mieste pripojenia na geografických 

číslach určených pre sluţby v pevnom umiestnení za rovnakých podmienok aj 

prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete tzv. Domáca linka/Firemná linka, ako 

aj prostredníctvom optickej siete FTTH tzv. FiberTel, pričom moţnosť poskytnúť sluţbu 

na konkrétnom mieste pripojenia je pochopiteľne závislá od pokrytia územia sieťami 

FTTH a GSM/UMTS. Pre koncových účastníkov ponúka (pri vyuţití sluţby 

prenositeľnosti čísla) výhody, na ktoré sú uţívatelia pevných liniek zvyknutí. 

 

Úrad zisťoval, či pri poskytovaní tejto sluţby je koncovému uţívateľovi 

poskytovateľom sluţby, spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., zrušená alebo 

obmedzená mobilita sluţieb. Úrad skúmal, či moţno sluţby Domácej/Firemnej linky 

poskytované prostredníctvom GSM/UMTS siete povaţovať za verejnú telefónnu sluţbu 

v pevnom mieste pripojenia. 

 

O sluţbe Domáca/Firemná linka úrad zistil nasledovné skutočnosti:  

- technologicky ide o fakturovanú sluţbu s aktívnou SIM kartou;  

- táto sluţba je poskytovaná na základe Všeobecných podmienok spoločnosti 

Orange Slovensko, a.s. na poskytovanie verejných elektronických 

komunikačných sluţieb cez pevné pripojenie; 

- sluţba Domáca linka je zmluvne viazaná na konkrétne miesto pripojenia, 

ktoré musí uţívateľ oznámiť spoločnosti Orange Slovensko, a.s.  pri uzavretí 

zmluvy o pripojení; 

- pri sluţbe je rešpektovaný Číslovací plán a uţívateľom sú prideľované 

účastnícke čísla len z tej primárnej oblasti, v ktorej sa zaviazali sluţbu 

vyuţívať; 

- pri sluţbe je poskytovaná obojsmerná prenositeľnosť geografického čísla; 

- je zabezpečená lokalizácia účastníka pri volaní na číslo tiesňového volania 

112; 
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- je znemoţnený prístup k roamingu a účastník sa mimo definovanú oblasť 

(vytvorenú s vyuţitím parametra GSM a UMTS siete LAC (Location Area 

Code) neprihlási do siete (s výnimkou tiesňového volania 112); 

- za prepojenie sietí si spoločnosť Orange Slovensko, a.s. účtuje iným 

operátorom fixný prepojovací poplatok v rovnakej výške ako za prepojenie 

so svojou optickou sieťou. 

 

Úrad ďalej zistil, ţe v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami je sluţba 

Domáca/Firemná linka poskytovaná s obmedzením poskytovania sluţby na konkrétnu 

fyzickú adresu a na základe takto určeného miesta poskytovania sluţby je účastníkovi 

pridelené geografické číslo z príslušnej primárnej oblasti, resp. je mu umoţnené 

preniesť si do tejto primárnej oblasti spadajúce číslo. Účastník je povinný vopred 

poţiadať o akúkoľvek zmenu takto určeného miesta poskytovania sluţby, ktorá je 

v prípade prechodu medzi rôznymi primárnymi oblasťami pochopiteľne podmienená aj 

zmenou telefónneho čísla. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. upravila obmedzenie 

mobility zmluvnými dokumentmi, v ktorých sú zakotvené sankčné mechanizmy pri 

nedodrţaní geografického obmedzenia poskytovania sluţby. Spoločnosť Orange 

Slovensko, a.s. implementovala aj systém kontroly dodrţiavania zmluvnej podmienky 

vyuţívať sluţbu len na určenom mieste pripojenia. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. 

je oprávnená, pri zistení vyuţívania sluţby mimo Odbernej jednotky, poskytovanú 

verejnú telefónnu sluţbu prerušiť alebo obmedziť a pri opakovanom porušení od 

uzavretej zmluvy o pripojení odstúpiť. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. úradu 

preukázala, ţe tieto sankčné mechanizmy aj v praxi uplatňuje. Pokiaľ ide o technické 

obmedzenie mobility, úrad zistil, ţe spoločnosť Orange Slovensko, a.s. pouţíva pri 

poskytovaní sluţby Domáca/Firemná linka od 6. apríla 2010 technické riešenie, ktoré 

fyzicky obmedzuje mobilitu koncového uţívateľa podľa miesta pripojenia k verejnej 

telefónnej sluţbe s vyuţitím zoskupovania základňových staníc mobilnej siete do oblastí 

označených Location Area Code (LAC). LAC je menší ako primárna oblasť a 

zoskupenie viacerých LAC aproximuje geograficky územie primárnej oblasti, aj keď nie 

je s primárnou oblasťou totoţné. Oblasť LAC je prezentovaná prepojením oblastí 

niekoľkých Base Transceiver Station (BTS) a NodeB s veľkosťou desiatok km2. Účastník 

sa  vzhľadom na regionálne obmedzenie  môţe  pohybovať iba v pokrytí definovanom 

vybranými oblasťami LAC. Napríklad v meste Bratislava (primárna oblasť 02) je 

zriadených 6 LAC. Dosah koncového zariadenia je tak v praxi merateľný v jednotkách 

aţ desiatkach kilometrov od fyzickej adresy. 

 

Na základe vyššie uvedených zistení úrad dospel k záveru, ţe poskytovanie 

verejnej telefónnej sluţby prostredníctvom sluţby Domáca/Firemná linka pri dodrţiavaní 

zmluvných a technických obmedzení je z hľadiska ponuky zastupiteľné k poskytovaniu 

sluţby prístupu k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení inými technológiami. 
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Úrad sa zaoberal aj substitúciou sluţby Domáca/Firemná linka z hľadiska dopytu, 

to znamená, či je moţné túto sluţbu povaţovať za zastupiteľnú aj z pohľadu koncového 

uţívateľa, zákazníka tejto sluţby. Ako je uvedené v prechádzajúcej časti tejto analýzy, 

všeobecne dopyt tvorí mnoţstvo výrobkov, resp. sluţieb, ktoré sú spotrebitelia schopní 

a ochotní kúpiť pri existujúcich ponúkaných cenách za substitúty ponúkané na trhu, t.j. 

výrobky, resp. sluţby v priebehu určitého obdobia. Pre dopyt je najcitlivejším 

komponentom cena týchto na trhu ponúkaných výrobkov resp. sluţieb, avšak dopyt 

ovplyvňuje aj celkový počet domácností, spotrebiteľské zvyklosti, tradície, preferencie 

spotrebiteľov a rôzne iné faktory. 

 

Sluţbu Domáca/Firemná linka poskytuje spoločnosť Orange Slovensko, a.s. od 1. 

júla 2009 a začiatkom apríla 2010 zahájila veľkú reklamnú kampaň na získanie nových 

zákazníkov tak, aby zmenila práve spotrebiteľské zvyklosti koncových uţívateľov. 

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. svojim zákazníkom ponúka: 

→ podobný komfort ako s pevnou linkou od spoločnosti ST, a.s., ale o polovicu 

niţší mesačný poplatok,  

→ rovnaké telefónne číslo v pevnej verejnej telefónnej sieti,  

→ platbu len za to, čo zákazník pretelefonuje, to znamená sekundová tarifikácia 

od prvej sekundy volania,  

→ ako bonus moderný telefón (za cenu od 1€).  

 

Úrad sa pri substitúcii na strane dopytu zameral na cenový aspekt dopytu, t.j. či 

zákazník spoločnosti ST, a.s.  pri zmene poskytovateľa a prechode k spoločnosti 

Orange Slovensko, a.s. ušetrí na mesačných poplatkoch, či je pre neho mesačné 

zníţenie poplatkov zaujímavé a či je ochotný zmeniť poskytovateľa hlasovej sluţby 

pevnej verejnej telefónnej siete. Úrad porovnal mesačné poplatky jednotlivých volacích 

programov pre bytových zákazníkov spoločnosti ST, a.s. a zistil, ţe spoločnosť Orange 

Slovensko, a.s. ponúkala v danom období polovičné mesačné poplatky za kaţdý 

jednotlivý program. Garancia rovnakého telefónneho čísla znamená, ţe pôvodné 

geografické číslo zákazníka bude prenesené k spoločnosti Orange Slovensko, a.s. 

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. súčasne ponúkala telefóny pre svojich zákazníkov 

a to buď bezdrôtový s moţnosťou uloţenia do nabíjacej stanice alebo klasický stolový 

telefón s veľkými tlačidlami a klasickým slúchadlom, aby mal zákazník pocit, ţe jeho 

telefonovanie je rovnako komfortné a úplne totoţné s telefonovaním cez pevnú linku. 

Rovnako spoločnosť Orange Slovensko, a.s. ponúkala o polovicu menšie mesačné 

poplatky jednotlivých volacích programov v porovnaní so spoločnosťou ST, a.s. 

Rovnaké volacie programy FiberTel za úplne rovnakých podmienok ponúkala 

spoločnosť Orange Slovensko, a.s. prostredníctvom optickej siete. 

 

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

k záveru, ţe elektronická komunikačná sluţba Domáca/Firemná linka spoločnosti 

Orange Slovensko, a.s. poskytovaná prostredníctvom mobilnej GSM/UMTS siete je 
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verejnou telefónnou sluţbou v pevnom mieste pripojenia. Prístup poskytovaní za účelom 

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

 

Na základe vyššie uvedenej analýzy zastupiteľnosti tak z hľadiska ponuky ako aj 

dopytu úrad dospel k celkovému záveru, ţe verejnú telefónnu sluţbu poskytovanú 

mobilným operátorom prostredníctvom  optickej a mobilnej siete na pevnom mieste 

pripojenia (pri dodrţaní technických a technologických podmienok pre obmedzenie 

mobility koncového bodu) povaţuje za zastupiteľnú k verejnej telefónnej sluţbe 

prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete. Podmienkou pôsobenia na 

predmetnom trhu je, ţe poloha koncového bodu sa nemení a je definovaná konkrétnym 

geografickým číslom. 

 

Úrad zahŕňa do predmetného relevantného trhu nasledovné typy prístupov 

poskytované za účelom poskytovania verejnej telefónnej sluţby 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 v pevnom umiestnení (FWA, 

WiFi), 

 prístup prostredníctvom verejných mobilných telefónnych sietí. 

 

Trhová definícia dodrţiava princíp technologickej neutrality, t.j. nie je závislá od 

technológie, ktorá je pouţitá na poskytovanie danej sluţby, ale závisí od produktov, 

ktoré zaisťujú prístup k verejnej telefónnej sluţbe v pevnom umiestnení. Produktmi 

relevantného trhu, ktoré sú na danom trhu navzájom zastupiteľné, sú aj  pripojenia 

v pevnom umiestnení, ktoré umoţňujú poskytovanie manaţovateľných VoIP volaní.   

 

 

 

Územné vymedzenie relevantného trhu č. 1 

 

Priestorový relevantný trh (geografický trh) je všeobecne vymedzený územím, na 

ktorom dotknuté subjekty vystupujú na strane ponuky a dopytu danej sluţby, pričom 

súťaţné podmienky sú také homogénne, ţe toto územie môţe byť odčlenené od 

ostatných území s odlišnými súťaţnými podmienkami. Úrad pri územnom vymedzení 

trhu vychádzal z vecného vymedzenia relevantného trhu.   

 

Kaţdý podnik poskytujúci verejnú telefónnu sluţbu v pevnom mieste pripojenia 

uplatňuje voči svojim koncovým uţívateľom porovnateľné podmienky za porovnateľných 

okolností a súťaţné podmienky sú na celom území Slovenskej republiky dostatočne 

homogénne. Verejná telefónna sluţby v pevnom mieste nie je ţiadnym podnikom 
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ponúkaná v jednotlivých územných celkoch, resp. lokalitách za výrazne rozdielnych 

podmienok. Pri priestorovom vymedzení trhu úrad zohľadňuje národný trh.  

 

Vzhľadom k tomu, ţe úrad neidentifikoval v rámci územia Slovenskej republiky 

jednoznačne ohraničené územie, na ktorom by boli súťaţné podmienky výrazne odlišné 

od ostatných lokalít, z geografického hľadiska úrad definoval relevantný trh č. 1 ako celé 

územie Slovenskej republiky.  

 

Identifikovanie podnikov na relevantnom trhu č. 1 

 

 Aktuálne 12 spoločností (vrátane spoločnosti ST, a.s.) má navzájom medzi sebou 

uzavretú veľkoobchodnú zmluvu o prepojení a z toho 11 spoločností poskytuje sluţbu 

pripojenia bytových a nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete 

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

telefónnej sluţby bytovým a nebytovým zákazníkom.  

 

Zmluvy o prepojení sietí medzi spoločnosťou ST, a.s. a ostatnými podnikmi  

(ďalej len „ alternatívni operátori) boli uzatvárané postupne. V súlade s doručenými 

informáciami začali reálne poskytovať sluţby na súvisiacom veľkoobchodnom trhu                   

č. 2: spoločnosť Dial Telecom, a.s., eTel Slovensko, s.r.o., GTS Slovakia, a.s., Swan, 

a.s. a ŢSR-ŢT, o.z. V prvej polovici roku 2006 uzatvorila zmluvu o prepojení sietí 

spoločnosť UPC Broadband Slovakia, s.r.o. a Slovanet, a.s., v druhej polovici roku 2006 

spoločnosť Antik computers&communications, s.r.o. (v súčasnosti spoločnosť Antik 

Telecom, s.r.o.) a Orange Slovensko, a.s. Spoločnosť Trnavatel, s.r.o. podpísala zmluvu 

v prvom polroku 2007 a spoločnosť VM Telecom, s.r.o. v prvom polroku 2010. Následne 

spoločnosť DH Telecom, s.r.o., podpísala zmluvu o prepojení sietí so spoločnosťou ST, 

a.s. v januári 2011  a so spoločnosťou GTS Slovakia, a.s. v júli 2011.  Ďalej spoločnosť 

IPfon, s.r.o. podpísala zmluvu o prepojení sietí so spoločnosťou ST, a.s. v auguste 

2011, avšak z informácií predloţených k 31.12.20011 vyplýva, ţe zatiaľ nezačala 

poskytovať koncovým uţívateľom prístup v pevnom umiestnení za účelom poskytovania 

verejnej telefónnej sluţby. Spoločnosti Trnavatel, s.r.o. a IPfon, s.r.o.  majú uzatvorenú 

zmluvu o prepojení sietí len so spoločnosťou ST, a.s.  

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, ţe momentálne na trhu poskytuje prístup k verejnej 

telefónnej sieti v pevnom umiestnení 11 podnikov, ktorí majú aspoň s jedným podnikom 

uzatvorenú zmluvu o prepojení svojej siete so sieťou iného podniku a poskytujú 

koncovým uţívateľom prístup v pevnom umiestnení za účelom poskytovania verejnej 

telefónnej sluţby 

V súčasnosti však na relevantnom trhu č. 1 pôsobí okrem vyššie spomínaných 

spoločností, ktoré majú zmluvu o prepojení a primárne pridelené geografické čísla, 

niekoľko ďalších malých prevádzkovateľov, ktorí poskytujú prístup k verejnej telefónnej 

sieti v pevnom umiestnení a aj hlasové sluţby pre bytových a nebytových zákazníkov. 
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Títo operátori však nemajú so ţiadnou spoločnosťou podpísanú zmluvu o prepojení 

a ani im neboli úradom primárne pridelené číselné mnoţiny geografických čísiel na 

základe rozhodnutí úradu, alebo v prípade, ţe im geografické čísla boli pridelené, tieto 

čísla pridelené úradom nevyuţívali. Títo prevádzkovatelia poskytujú pripojenie a verejnú 

telefónnu sluţbu na geografických číslach, ktoré sú pridelené iným podnikom. 

V sledovanom období uvedeným spôsobom na relevantnom trhu pôsobili tieto 

spoločnosti: ACS spol. s. r. o., Alison Slovakia, s. r. o., ApliSoft, s. r. o., Axfone, s. r. o., 

Ballymore EUROVEA, a.s.,Data Networks, s.r.o., Daktela SK, s. r. o., DELTA OnLine, s. 

r. o., DNV ENERGO, a.s., DSI DATA, s. r. o., E-Net, s. r. o., EuroCity, s. r. o., Fiber 

Network Myjava, s. r. o., GAYA, s. r. o., GiTy – Slovensko, a . s., Hmnet, s. r. o., 

Chemosvit, a.s., CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o., IMAFEX, spol. s. r. o., 

Inomanet, s. r. o., IES – INTERNATIONAL ELECTRONIC SYSTEMS, s. r. o., KLF-

ENERGETIKA, a.s., Last Mile spol. s. r. o., MO-net Šahy, s. r. o., NT COM, s. r. o., 

Primanet spol. s. r. o., PROGRES  TS, s. r. o., Prvá internetová, s. r. o., Radiolan, s. r. 

o.,  Rainside, s. r. o., S. A, s. r. o., Salamon Internet, s. r. o., SkyLan, s.r.o, SPP, a.s., 

TelsonNET, s.r.o., US Steel Košice, s. r. o., Virtual Office Services, s. r. o., VNET, a.s., 

Východoslovenská energetika, a.s.  

 

 Tri z vyššie uvedených podnikov prestali k 31.12.2011 poskytovať predmetnú 

sluţbu na danom trhu. V súčasnosti  36 spoločností (ďalej len „lokálni operátori“): 

  nemá so ţiadnym podnikom podpísanú zmluvu o prepojení verejných 

telefónnych sietí, 

  poskytuje pripojenie a hlasové sluţby na maloobchodnej úrovni pre 

bytových a/alebo nebytových zákazníkov prostredníctvom vlastnej siete, 

  nemá primárne pridelené geografické čísla (resp. tieto primárne pridelené 

geografické čísla nevyuţíva), 

  poskytujú verejnú telefónnu sluţbu na číslach, ktoré boli primárne 

pridelené takému podniku, ktorý má uzavretú zmluvu o prepojení sietí 

s iným podnikom, 

  volania, ktoré poskytujú, majú charakter verejnej telefónnej sluţby. 

 

Z toho dve spoločnosti poskytujú prístup k verejnej telefónnej sieti v pevnom 

umiestnení iba v rámci areálu určitého závodu, a to najmä svojim dcérskym 

spoločnostiam.   

 

 

Významný podnik - vyhodnotenie kritérií  

 

 Významný vplyv v zmysle § 17 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách na 

relevantnom trhu má podnik, ktorý sám alebo spoločne s inými podnikmi má na tomto 

trhu také postavenie, ţe nie je vystavený efektívnej hospodárskej súťaţi a ekonomický 
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vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov 

a uţívateľov. 

 

Úrad pri posudzovaní či na relevantnom trhu č. 1 existuje podnik s významným 

vplyvom vyhodnotil nasledujúce kritériá týkajúce sa príslušného relevantného trhu:  

a) vyhodnotenie trhových podielov v časovom priebehu, 

b) existencia technologicky podmienených výhod, 

c)  miera diverzifikácie sluţieb, 

d)  úspory z rozsahu, 

e)  vysoko rozvinutá distribučná a predajná sieť, 

f)   prekáţky vstupu na relevantný trh, 

g)  súčasný stav súťaţe. 

 

 

 Vyhodnotenie trhových podielov v časovom priebehu 

 

 

Vzhľadom na to, ţe relevantný trh č. 1 je definovaný ako prístup k verejnej 

telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre bytových a nebytových zákazníkov, úrad pri 

vyhodnocovaní tohto kritéria analyzoval počet pripojení k sieti za účelom poskytovania 

verejnej telefónnej sluţby v pevnom umiestnení pre bytových a nebytových zákazníkov 

jednotlivo. Úrad zároveň vyhodnotil aj aktuálnu situáciu na predmetnom trhu ako celku. 

Celkový počet pripojení zákazníkov vyjadrený v relatívnych číslach umoţnil úradu 

sledovať vývoj relatívnej podielovej pozície najväčšieho hráča v časovom období od 

1.1.2007 do 31.12.2011, ako aj celkový podiel ostatných poskytovateľov 

maloobchodného prístupu a jeho zmeny v časovom priebehu.  

 

Úrad sa rozhodol vyjadriť trhové podiely celkovým počtom pripojení zákazníkov, 

pretoţe trhový podiel vypočítaný z výnosov za zriadenie pripojení by podľa úradu 

nemusel byť plne informatívny vzhľadom k tomu, ţe niektoré podniky sa snaţia 

zákazníkov získať tak, ţe často neúčtujú ţiadne poplatky za pripojenie alebo iba 

minimálne. Ďalší operátori ponúkajú pripojenie v paušáloch spolu s predplatenými 

minútami alebo aj v balíčkoch sluţieb spolu s poskytovaním internetu, či s poskytovaním 

TV vysielania za jednu cenu. Z uvedeného dôvodu úrad vyhodnocoval len trhové 

podiely vypočítané na základe počtu pripojení v pevnom umiestnení, na základe ktorých 

vyhodnotil vývoj a dynamiku na trhu. 

 

Úrad do vyhodnocovania vývoja trhových podielov zahrnul všetky typy pripojení, 

prostredníctvom ktorých je poskytovaná verejne dostupná telefónna sluţba bytovým 

alebo nebytovým zákazníkom.  
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V grafe č. 1 sú zachytené trhové podiely spoločnosti ST, a.s. na predmetnom 

relevantnom trhu ako aj trhové podiely alternatívnych operátorov, ktorí majú uzavretú 

veľkoobchodnú zmluvu o prepojení, za roky 2007 aţ 2011, pričom dané relatívne 

podiely na trhu sú vyjadrené prostredníctvom celkového počtu pripojení bytových 

a nebytových zákazníkov v pevnom umiestnení. Uvedené údaje znázorňujú postupný 

nárast podielu alternatívnych operátorov na celkovom počte pripojení koncových 

uţívateľov za účelom poskytovania verejnej telefónnej sluţby v pevnom umiestnení. 

Relatívna podielová pozícia spoločnosti ST, a.s. sa v sledovanom období postupne 

zniţovala z 96,95% ku koncu roka 2007 na 83,53% ku koncu roka 2011.  

 

Graf č. 1   

Vývoj trhových podielov spoločnosti ST, a.s. a alternatívnych operátorov vyjadrený 

celkovým počtom pripojení koncových zákazníkov v pevnom umiestnení  

 

  
 

 

V nasledujúcom grafe č. 2 úrad uvádza vývoj trhových podielov spoločnosti ST, 

a.s. a alternatívnych operátorov vyjadrený celkovým počtom pripojení bytových 

zákazníkov. Ku koncu roku 2007 dosahoval trhový podiel na pripojení bytových 

zákazníkov spoločnosti ST, a.s. 98,6%, zatiaľ čo k 31.12.2011 sa jej podiel zníţil na 

úroveň 84,2%, t.j. v sledovanom období sa podiel spoločnosti ST, a.s. vyjadrený počtom 

bytových pripojení zníţil o 14,4%. Celkový podiel alternatívnych operátorov ku koncu 

roka 2011 stúpol na úroveň 15,8%.  

 

96,95% 94,65% 93,22% 88,58% 83,53% 

3,05% 5,35% 

6,78% 
11,42% 

16,47% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011

podiel ST, a.s. podiel alternatívnych operátorov



 

 

14 

Graf č. 2 

Vývoj trhových podielov spoločnosti ST, a.s. a alternatívnych operátorov vyjadrený 

celkovým počtom pripojení bytových zákazníkov v pevnom umiestnení  

 

 
 

 

 

Úrad s cieľom dôkladne analyzovať pozíciu podnikov, pristúpil k vyhodnoteniu 

aktuálnej situácie na predmetnom trhu aj z iného pohľadu, berúc do úvahy nielen 

spoločnosť ST, a.s. a podniky pôsobiace na maloobchodnom trhu, ktoré majú medzi 

sebou uzavreté veľkoobchodné zmluvy o prepojení, ale aj malých lokálnych operátorov 

spomínaných v kapitole II.1. Pre kompletnosť vyhodnotenia úrad uvádza graf č. 3 

s prehľadom percentuálnych trhových podielov vyjadrených celkovým počtom bytových 

pripojení k 31.12.2011. V niţšie uvedenom grafe je okrem trhového podielu spoločnosti 

ST, a.s. samostatne uvedený aj podiel na pripojení bytových zákazníkov spoločnosti 

UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a celkové 

podiely ostatných alternatívnych a lokálnych operátorov. 
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Graf č. 3  

Percentuálne trhové podiely vyjadrené počtom bytových pripojení k 31.12.2011- 

vrátane lokálnych operátorov 

 

 

Z grafu č. 3 je zrejmé, ţe aj napriek zahrnutiu lokálnych operátorov do štatistiky 

pri vyhodnocovaní trhových podielov, pozícia spoločnosti ST, a.s. na pripojení bytových 

zákazníkov sa skoro vôbec nezmenila a zachovala sa na úrovni 83,97 %.  

 

Jedinou spoločnosťou, ktorá má paralelne vybudovanú sieť s takmer 

celonárodným pokrytím, je spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Aj napriek tejto 

skutočnosti trhový podiel spoločnosti Orange Slovensko, a.s. dosahoval k 31.12.2011 

iba 8,06 % na pripojení bytových zákazníkov. Druhý najväčší trhový podiel na pripojení 

bytových zákazníkov spomedzi alternatívnych operátorov má spoločnosť UPC 

BROADBAND Slovakia, s.r.o., ktorá získala k uvedenému dátumu 5,79% z celkového 

trhového podielu. Ostatní alternatívni operátori poskytujúci prístupové sluţby bytovým 

zákazníkom na predmetnom trhu si medzi sebou delia iba 1,9 percentný trhový podiel. 

Celkový podiel lokálnych operátorov vyjadrený počtom pripojení bytových zákazníkov 

dosahoval k 31.12.2011 iba 0,28 %.  

Podiel spoločnosti ST, a.s. na celkovom počte pripojení nebytových zákazníkov 

sa tieţ postupne zniţoval. Ako ukazuje graf č. 4, trhová pozícia ST, a.s. na pripojení 

nebytových zákazníkov klesla z 96,1% k 31.12.2007 na 81,3 % k 31.12.2011. Pokles 

trhového podielu tejto spoločnosti o 14,8 % za sledované obdobie štyroch rokov 

a naopak nárast celkového trhového podielu alternatívnych operátorov na hodnotu 18,7 

% ku koncu roka 2011 bol zapríčinený okrem iného aj moţnosťou alternatívnych 
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operátorov ponúkať prístupové sluţby na účely poskytovania manaţovateľného VoIP, 

pričom najväčší záujem o túto technológiu je zo strany nebytových zákazníkov, pretoţe 

v tomto prípade je moţné pri relatívne malej investícii dosiahnuť celkom zaujímavé 

zníţenie nákladov na hlasovú komunikáciu. Pozícia spoločnosti ST, a.s. vyjadrená 

percentuálnym trhovým podielom pripojenia nebytových zákazníkov je však naďalej 

významná, na úrovni viac ako 81 %.  

 

 

Graf č. 4 

Vývoj trhových podielov spoločnosti ST, a.s. a alternatívnych operátorov vyjadrený 

celkovým počtom pripojení nebytových zákazníkov v pevnom umiestnení 

 

 
 

 

Rovnako ako u bytových zákazníkov, úrad aj pri pripojení nebytových zákazníkov 

skúmal, ako sa zmení aktuálna pozícia spoločnosti ST, a.s., ak sa do celkového počtu 

pripojení nebytových zákazníkov započítajú aj nebytové pripojenia lokálnych operátorov.  
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Graf č. 5 

Percentuálne trhové podiely vyjadrené počtom pripojení nebytových zákazníkov 

k 31.12.2011 - vrátane lokálnych operátorov 

 

 

 
 

 

 

Pozícia spoločnosti ST, a.s. u nebytových zákazníkov nie je nijako výrazne 

ovplyvnená ostatnými lokálnymi poskytovateľmi prístupových sluţieb na maloobchodnej 

úrovni. Trhový podiel lokálnych operátorov k 31.12.2011 bol vo výške 2,26 %. 

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. získala k uvedenému dátumu 5,06 % trhový podiel 

a najväčším alternatívnym operátorom sa stala spoločnosť SWAN, a.s. s trhovým 

podielom vo výške 6,10 %. Z grafu č. 5 je evidentné, ţe pri zohľadnení všetkých 

podnikov pôsobiacich na predmetnom trhu vrátane menších lokálnych operátorov, ktorí 

nemajú so ţiadnym podnikom podpísanú zmluvu o prepojení verejných telefónnych 

sietí, nastala iba nepatrná zmena v trhovom podiele najväčšieho hráča na pripojení 

nebytových zákazníkov, keďţe ku koncu roka 2011 si spoločnosť ST, a.s. udrţala 

pozíciu trhového vodcu s 79,49 % trhovým podielom.   
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Z grafu č. 6 je zjavné, ţe trhový podiel spoločnosti ST, a.s. vyjadrený celkovým 

počtom pripojení na relevantnom trhu č. 1 postupne klesal aţ na súčasnú úroveň, t.j. na 

hodnotu 83,5 % k 31.12.2011. Naproti tomu podiel alternatívnych operátorov sa 

postupne vplyvom rôznych faktorov, napríklad umoţnením prenositeľnosti fixného 

telefónneho čísla pri zmene operátora postupne zvyšoval. Ich pozícia na predmetnom 

trhu sa posilnila a ku koncu roka 2011 spolu dosahovali viac ako 16 % trhový podiel na 

príslušnom trhu. 

 

Graf č. 6 

Trhové podiely spoločnosti ST, a.s. a alternatívnych operátorov vyjadrený celkovým 

počtom pripojení bytových a nebytových zákazníkov v pevnom umiestnení spolu 

k 31.12.2011 

 

 
 

Úrad pokladá za dôleţité zdôrazniť, ţe tento celkový 16,5-percentný trhový podiel 

dosiahlo 10 alternatívnych poskytovateľov na predmetnom trhu k 31.12.2011 

dohromady a ţe absolútna veľkosť jednotlivých alternatívnych hráčov na príslušnom 

trhu je v porovnaní s veľkosťou podniku ST, a.s., s jeho 83,5-percentným trhovým 

podielom zanedbateľná. Viac ako 83% trhový podiel je nesporným kvantitatívnym 

ukazovateľom veľkosti spoločnosti ST, a.s., vďaka ktorej môţe tento podnik významným 

spôsobom ovplyvňovať trh. 
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Pre celistvú predstavu o trhových podieloch operátorov pôsobiacich na 

relevantnom trhu č. 1 úrad urobil vyhodnotenie podielov aj s prihliadnutím na existenciu 

lokálnych operátorov na predmetnom trhu. Na základe parametra celkového počtu 

bytových a nebytových pripojení do pevnej verejnej telefónnej siete úrad vypočítal 

jednotlivé trhové podiely k 31.12.2011. Z grafu č. 7 je moţné vyčítať, ţe spoločnosť ST, 

a.s. si zachovala trhový podiel nad úrovňou 82%, ktorý je pre ostatných poskytovateľov 

maloobchodných sluţieb prístupu do nasledujúceho kola analýzy predmetného trhu 

nedosiahnuteľný. Celkový trhový podiel lokálnych operátorov dosiahol úroveň 0,75 % 

a spoločnosť Orange Slovensko, a.s., aj napriek porovnateľnému  pokrytiu siete so 

spoločnosťou ST, a.s. a zaujímavej cenovej politike, získala na trhu iba 7,34 % trhový 

podiel. Druhý najväčší alternatívny poskytovateľ na predmetnom trhu bola spoločnosť 

UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., ktorej trhový podiel na celom predmetnom trhu 

predstavoval 4,82% z celkového počtu pripojení v pevnom umiestnení bytových 

a nebytových zákazníkov. Tento trhový podiel spoločnosť UPC BROADBAND Slovakia, 

s.r.o. získala najmä orientáciou na bytových zákazníkov v husto obývaných mestách, 

kde poskytuje svoje sluţby prostredníctvom vlastnej siete televíznych káblových 

rozvodov. 

 

Graf č. 7 

Percentuálne trhové podiely na relevantnom trhu č.1 k 31.12.2011 vyjadrené celkovým 

počtom bytových a nebytových pripojení - vrátane lokálnych operátorov 
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V závere vyhodnotenia tohto kritéria úrad vyhodnotil na základe ukazovateľa  

Herfindahl-Hirschman Index (ďalej len „HHI“) mieru koncentrácie daného trhu. 

 

Pomocou hodnôt Herfindahl-Hirschmanovho indexu (HHI) prenesených do grafu 

č. 8 úrad potvrdil, ţe trh prístupu k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre 

bytových a nebytových zákazníkov je vysoko koncentrovaný. Všeobecne, ak je indikátor 

koncentrácie nad  hodnotou 2 500, znamená, ţe trh sa vyznačuje vysokým stupňom 

koncentrácie, čo v prípade relevvantného trhu č. 1 nesporne platí.  

Úrad zároveň uvádza, ţe trh prístupu v pevnom umiestnení sa dostal do fázy 

nasýtenia, kedy za posledné sledované obdobie sa celkový počet bytových 

a nebytových pripojení kaţdoročne zniţoval a úrad predpokladá, ţe aj naďalej bude 

dopyt na predmetnom trhu klesať. 

 

 

Graf č. 8 

Vývoj HHI na relevantnom trhu č.1 

   

 
 

 

Úrad vzhľadom na všetky vyššie uvedené fakty dospel k záveru, ţe aj napriek 

určitému poklesu trhového podielu spoločnosti ST, a.s. počas sledovaného obdobia, 

uvedená spoločnosť má stále natoľko vysoký trhový podiel, ţe môţe byť povaţovaná za 

spoločnosť s významným vplyvom na predmetnom trhu. Rovnaké závery platia aj pri 

samostatnom skúmaní pripojení bytových a nebytových zákazníkov, aj pre trh ako celok.  
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Viac ako 80% trhový podiel tejto spoločnosti na predmetnom trhu je dôleţitým 

východiskom pre určenie jej dominantného postavenia na predmetnom trhu. Podľa 

praxe Európskej komisie, v zásade podiel pod 25% vylučuje dominantné postavenie 

podniku. Podiel od 25% do 40% sa povaţuje za dominantný, ak existujú aj ďalšie znaky 

dominantného postavenia. Ak podiel podniku presahuje 50%, predpokladá sa, ţe podnik 

má dominantné postavenie.1 

 

 Z pohľadu do budúcnosti,  pri uplatnení „forward looking aproach“, úrad 

predpokladá, ţe napriek tomu, ţe podiel spoločnosti ST, a.s. sa bude postupne 

zniţovať, zachová si do ďalšieho kola analýzy na relevantnom trhu č. 1 naďalej najvyšší 

trhový podiel a bude nielen najsilnejším hráčom, ale aj významným podnikom na 

predmetnom trhu. 

 

 

 

 Existencia technologicky podmienených výhod 

 

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 sluţba 

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 v pevnom umiestnení (FWA, WiFi) ako aj 

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

poskytovateľom sluţby technickým alebo technologickým riešením koncového bodu 

alebo prístupovej siete zrušená alebo obmedzená mobilita sluţieb, tzn. nejde o verejnú 

mobilnú telefónnu sluţbu. Verejná telefónna sluţba v pevnom umiestnení je 

poskytovaná aj prostredníctvom dátových sietí. 

 

Celoplošná elektronická komunikačná sieť vrátane rozsiahlej siete účastníckych 

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

prispôsobiť poţiadavke 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 

                                                 
1 Článok 33 a 41 Rozsudku Európskeho súdneho dvora  Hoffmann-La Roche & Co. AG v Commission of the  

European Communities. - Dominant position. - Case 85/76   
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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, ţe aj napriek tomu, ţe počet vlastníkov, prevádzkovateľov a 

poskytovateľov sluţieb 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, ţe súťaţiť so spoločnosťou ST, a.s. na predmetnom trhu môţe 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, pretoţe aj 

napriek vlastníctvu mobilnej siete s takmer celonárodným pokrytím a dobrej cenovej 

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

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

ST, a.s. 

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

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

predmetnom trhu, pretoţe spoločnosť Telefónica neposkytuje verejnú telefónnu sluţbu 

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. 

 

Na záver vyhodnotenia tohto kritéria úrad konštatuje, ţe vzhľadom na pokrytie 

územia podnikov poskytujúcich verejnú telefónnu sluţbu v pevnom mieste pripojenia 

výraznými technologickými výhodami na území Slovenska disponujú dve spoločnosti 

a to spoločnosť ST, a.s. a  Orange Slovensko, a.s., pretoţe 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. 
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 Miera diverzifikácie služieb 

 

 Ak poskytovateľ sluţieb v rámci jednej ponuky poskytuje niekoľko produktov 

alebo sluţieb súčasne, hovoríme o diverzifikácii produktov alebo sluţieb. Produktová 

diverzifikácia sa vyskytuje hlavne na trhoch, na ktorých je podnik schopný poskytovať 

portfólio „bundlovaných“ produktov a sluţieb. Diverzifikácia komunikačných sluţieb v 

ponukách spoločností vo všeobecnosti rastie a je pokračujúcim trendom na trhu 

elektronických komunikácií. Miera diverzifikácie sluţieb je vyššia u väčších podnikov. 

Veľké spoločnosti diverzifikujú svoje portfóliá sluţieb vo väčšej miere vzhľadom na 

vyšší objem zdrojov potrebných na tento proces, ako aj vzhľadom na synergie, ktoré z 

diverzifikácie sluţieb poskytovaných prostredníctvom vlastnej sieťovej infraštruktúry 

môţu získavať. Ku dňu 01. 07.2010 došlo k zlúčeniu spoločnosti ST, a.s. a mobilného 

operátora T-Mobile Slovensko a.s., ktorý je druhým najväčším slovenským mobilným 

operátorom a má takmer celoslovenské pokrytie mobilnou sieťou. 

 

 Na území Slovenskej republiky poskytuje spoločnosť ST, a.s. najširšie portfólio 

elektronických komunikačných sluţieb spomedzi všetkých podnikov poskytujúcich 

elektronické komunikačné sluţby.  Ustanovenie § 3 ods. 1 zákona o elektronických 

komunikáciách charakterizuje elektronickú komunikačnú sluţbu ako sluţbu obvykle 

pouţívanú za odplatu, ktorá spočíva úplne alebo prevaţne v prenose signálov 

v sieťach, vrátane telekomunikačných sluţieb a prenosových sluţieb v sieťach 

pouţívaných na rozhlasové a televízne vysielanie. Sluţba nie je poskytovanie obsahu 

ani zabezpečenie alebo vykonávanie redakčného dohľadu nad obsahom prenášaným 

pomocou sietí a sluţieb a nezahŕňa sluţby informačnej spoločnosti2, ktoré nespočívajú 

úplne alebo prevaţne v prenose signálov v sieťach. 

 

 Spoločnosť ST, a.s. poskytuje komplexné portfólio komunikačných a dátových 

sluţieb pre firemných i bytových zákazníkov. Ako poskytovateľ komplexných 

telekomunikačných sluţieb ponúka svojim zákazníkom sluţby pevnej siete, pripojenie 

na internet, sluţby digitálnej televízie, dátové sluţby, predaj koncových 

zariadení, sluţby call centra, mobilnej komunikácie, mobilného internetu, internetový 

obsah (Zoznam a Zoznam Mobile), bezpečnostné sluţby (Telekom Sec) a IT sluţby 

(PosAm). 

 

V tabuľke č. 1 úrad uvádza porovnanie počtu volacích programov spoločnosti ST, 

a.s. a vybraných alternatívnych operátorov. 

  

 

 

 

                                                 
2
 § 2 písm. a) zákona č. 22/2004 Z.z. 
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Tabuľka č. 1  

Prehľad volacích programov spoločnosti ST, a.s. a vybraných alternatívnych operátorov.  

 

Hlasové produkty spoločnosti ST, a.s.  Hlasové produkty alternatívnych operátorov 

ST, a.s. – volacie programy pre bytových 
zákazníkov 

Orange Slovensko, a.s. – volacie programy pre 
bytových zákazníkov 

Doma Základ Domáca linka  

Doma Standard Mesto a medzimesto 30+ 

VVP - Doma Mini Mesto a medzimesto 30 

        - Doma Pohoda Mesto a medzimesto Extra+ 

        - Doma Maxi Mesto a medzimesto 60 

        - Doma Extra                  Mesto a medzimesto Extra 

Zvýhodnený volací program   Všetky siete 120 

Optik Start  Všetky siete 60 

Optik Klasik Všetky siete 40 

Optik Komplet Všetky siete 20 

ST, a.s. – volacie programy pre nebytových 
zákazníkov 

Orange Slovensko, a.s. - volacie programy pre 
nebytových zákazníkov 

Biznis Aktiv Firemná linka  

Biznis Partner   Všetky siete 50 

Biznis Partner 60 Všetky siete 150 

Biznis Standard Mesto a medzimesto Štart 

        - Biznis Partner 2Plus   Mesto a medzimesto 100 

        - Biznis Partner 300 Mesto Klasik 

VVP - Virtuálna linka     Mesto a medzimesto Premium  

VVP - Biznis Uni    Fiber tel 

Volací balík Biznis Uni 50 Biznis Slovensko 1000 

Volací balík Biznis Uni 150 Biznis Európa 1000 

VVP - Biznis Mesto Paušály pre GSM brány 

VVP - Biznis Slovensko  Paušál 300 

VVP - Biznis partner nonstop    Paušál 700 

ISDN hlasové služby Paušál 1500 

Biznis ISDN Základ  

Biznis ISDN Klasik 
ŽSR - ŽT, o.z. – volacie programy pre bytových 
zákazníkov 

Biznis ISDN Komfort ŢT Home phone 

VVP - Biznis ISDN Dynamik 
ŽSR - ŽT, o.z. – volacie programy pre 
nebytových zákazníkov 

VVP - Biznis ISDN Profi ŢT Base phone 

VVP - Biznis Partner: ŢT Flat phone 

          BP ISDN - BRA ŢT PBX    

          BP  Biznis ISDN Komfort 
ŽSR - ŽT, o.z. – volacie programy pre bytových 
a nebytových zákazníkov 
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          BP ISDN - PRA ŢT IP Phone 

          BP ISDN - PRA s viazanosťou 12 mesisacov ŢT IP PBx 

          BP ISDN - PRA s viazanosťou 24 mesiacov  

          BP ISDN BRA s aktivovaným BP ISDN BRA-
200 

GTS Slovakia, a.s. – volacie programy pre 
bytových zákazníkov 

VVP - Biznis Partner 60: IP Hlax 0 

          BP 60 ISDN - BRA IP Hlas 200 

          BP  Biznis ISDN Komfort           
 

GTS Slovakia, a.s. -  volacie programy pre 
nebytových zákazníkov 

BP 60 ISDN - PRA            IP Hlas 500 

BP ISDN - PRA s viazanosťou 12 mesiacov IP Hlas 1200 

BP ISDN - PRA s viazanosťou 24 mesiacov 

GTS Slovakia, a.s. - volacie programy pre 
bytových a nebytových zákazníkov 

BP ISDN BRA-200 CS Hlas 333 

VVP - Biznis Partner 2Plus: CS Hlas 500 

          BP 2Plus ISDN - BRA CS Hlas 100 

          BP 2Plus ISDN - PRA  CS Hlas Plus 

          BP ISDN - PRA s viazanosťou 12 mesiacov  

          BP ISDN - PRA s viazanosťou 24 mesiacov 

Slovanet, a.s. – volacie programy pre bytových 
zákazníkov  

VVP - Biznis Partner 300: Ušetrite viac doma 

          BP 300 ISDN - BRA Ušetrite viac 

          BP 300 Biznis ISDN Komfort Balík zahraničie 

          BP 300 ISDN - PRA  Balík mobil 

          BP ISDN - PRA s viazanosťou 12 mnesiacov Balík Fix 1 

          BP ISDN - PRA s viazanosťou 24 mesiacov Balík Fix 2 

          BP 300 ISDN BRA-200 
Slovanet, a.s. – volacie programy pre 
nebytových zákazníkov 

VVP - Virtuálny prístup Ušetrite viac 

VVP - Biznis ISDN Uni Ušetrite Dohodou 

Volací balíček Biznis ISDN Uni 100 Ušetrite 400 

Volací baíček Biznis ISDN Uni 200 Ušetrite 1200 

Volací balíček Biznis Partner nonstop Voice: LINK 

Biznis Partner nonstop ISDN BRA  

Biznis Partner  nonstop ISDN PRA ANTIK Telecom, s.r.o. – volacie programy  

Príplatkový balík KOMPLET: Volám 30+10 

aktivovaného k ISDN BRA zaradenej do VVP 
BPnonstop 

Volám 70+30 

aktivovaného k ISDN PRA zaradenej do VVP BP 
nonstop 

Volám 140+60 

Príplatkový balík MOBIL: Volám 500 

aktivovaného k ISDN BRA zaradenej do VVP BP 
nonstop 

Volám Plus 

aktivovaného k ISDN PRA zaradenej do VVP BP 
nonstop 

Volám Biznis 

Príplatkový balík SLOVENSKO:  

aktivovaného k ISDN BRA zaradenej do VVP BP 
nonstop 

UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. – volacie 
programy 



 

 

26 

aktivovaného k ISDN PRA zaradenej do VVP BP 
nonstop Telefón Basic 

Príplatkový balík Medzimesto+Mobil: Telefón Freetime EU 

aktivovaného k ISDN BRA zaradenej do VVP BP 
nonstop Telefón Anytime EU 

aktivovaného k ISDN PRA zaradenej do VVP BP 
nonstop 

 

Príplatkový balík Mesto+Mobil:  

aktivovaného k ISDN BRA zaradenej do VVP BP 
nonstop  

aktivovaného k ISDN PRA zaradenej do VVP BP 
nonstop  

Príplatkový balík Medzimesto:  

aktivovaného k ISDN BRA zaradenej do VVP BP 
nonstop  

aktivovaného k ISDN PRA zaradenej do VVP BP 
nonstop  

Príplatkový balík Mesto:  

aktivovaného k ISDN BRA zaradenej do VVP BP 
nonstop  

aktivovaného k ISDN PRA zaradenej do VVP BP 
nonstop  

Príplatkový balík Uni 100  

Príplatkový balík UNI 200  

 

 

Vo vyššie  uvedenej tabuľke č. 1 je zobrazený sortiment ponuky verejnej 

telefónnej sluţby v pevnom umiestnení poskytovanej bytovým a nebytovým zákazníkom 

spoločnosti ST, a.s. a niektorých alternatívnych operátorov. Z uvedených údajov je 

vidieť  výrazný rozdiel v ponuke spoločnosti ST, a.s. na jednej strane a na druhej strane 

v ponuke významnejších alternatívnych operátorov.   

 

Úrad vychádzal pri vyhodnocovaní tohto kritéria z cenníkov uverejnených na 

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

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

verejnej telefónnej sluţby v pevnom umiestnení, v takejto štruktúre získa informácie o 

tejto sluţby ponúkanej rôznymi podnikmi.  

 

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

prístupný pre koncových uţívateľov a z ktorého si môţe koncový zákazník vyberať.  

 

 Porovnanie maloobchodného sortimentu spoločnosti ST, a.s. a  niektorých 

alternatívnych operátorov zobrazuje reálny pohľad ponuky sluţieb z pohľadu koncového 

zákazníka, teda ponuku, z ktorej si zákazník môţe vyberať v prípade záujmu o sluţby 

volaní poskytovaných podnikmi v pevnom mieste pripojenia. 

 



 

 

27 

V zmysle uvedeného úrad konštatuje prehlbujúcu sa diverzifikáciu sluţieb 

u všetkých podnikov pôsobiacich na predmetnom trhu. Najširšou ponukou sluţieb  

disponuje  spoločnosť ST, a.s.  

 

Úrad dospel k záveru, ţe najvyššiu mieru diverzifikácie sluţieb na relevantnom 

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

 

 

 Úspory z rozsahu  

 

Úspory z rozsahu predstavujú zníţenie jednotkových nákladov v dôsledku 

vysokého objemu produkcie, ich vyuţívanie je príznačné pre sektor elektronických 

komunikácií. Vysoké investičné náklady súvisiace s budovaním a prevádzkovaním 

elektronických komunikačných sietí sa rozpočítavajú na príslušný objem prenesenej 

prevádzky. Pozitívny účinok úspor z rozsahu sa prejavuje tak, ţe s rastúcou 

prevádzkou siete sa zniţujú jednotkové náklady a to aţ do chvíle, kedy je potrebné 

ďalšie rozšírenie siete. Efektívne rozšírenie siete je také, pri ktorom nenastane nárast 

jednotkových nákladov. 

 

Dosahovanie úspor z rozsahu je pre sektor elektronických komunikácií príznačný 

za predpokladu, ţe daný podnik poskytuje široké portfólio elektronických 

komunikačných sluţieb prostredníctvom tej istej infraštruktúry a má veľký počet 

zákazníkov. Dosahovanie úspor z rozsahu je spojené s rastúcou prevádzkou siete 

a zniţujúcimi sa jednotkovými nákladmi.  

 

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. pouţíva svoju mobilnú sieť na prístup 

k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení  ako i na poskytovanie  verejnej 

mobilnej telefónnej sluţby. Celkovo k verejnej mobilnej telefónnej sieti je pripojený 

vysoký počet účastníkov (počet SIM kariet), z ktorých ale iba zanedbateľný počet 

odoberá verejnú telefónnu sluţbu v pevnom umiestnení (len 1,7% SIM kariet na 

poskytovanie Domácej/Firemnej linky zo všetkých SIM kariet spoločnosti Orange 

Slovensko, a.s. pouţívaných na poskytovanie verejnej telefónnej sluţby (fix+mobil). 

 

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

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

dosahovanie úspor z rozsahu pri poskytovaní verejnej telefónnej sluţby v pevnom 

umiestnení, vrátane prístupových sluţieb, ako ostatné podniky, pretoţe na predmetnom 

trhu dosahovala 80 a viac percentný podiel z celkového objemu pripojení koncových 

uţívateľov počas celého sledovaného obdobia.  
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 Vysoko rozvinutá distribučná a predajná sieť 

 

Vysoko rozvinutá distribučná a predajná sieť je charakteristická veľkým počtom 

celoplošne rozmiestnených zákazníckych stredísk na území Slovenskej republiky. 

Zákazníci na maloobchodnom relevantnom trhu č. 1 majú vzhľadom na počet 

a rozmiestnenie zákazníckych stredísk ľahko dostupný a rýchly kontakt so svojím 

operátorom. 

 

V tabuľke č. 2 je uvedený celkový počet zákazníckych stredísk spoločnosti ST, 

a.s. a jednotlivých alternatívnych operátorov na maloobchodnom relevantnom trhu č. 1.  

Úrad ďalej uvádza, ţe spoločnosti ST, a.s. a Orange Slovensko, a.s. ako dvaja najväčší 

telekomunikační operátori na Slovensku majú  vysoko rozvinuté siete predajných 

prevádzok na celom území. Spoločnosť ST, a.s. mala v sledovanom období 142 

vlastných resp. autorizovaných predajných prevádzok. Spoločnosť Orange Slovensko, 

a.s. disponuje s obdobne celoplošne rozvinutou distribučnou sieťou a svoje sluţby 

predáva zákazníkom v zákazníckych strediskách umiestnených vo všetkých oblastiach 

Slovenska.  

 

Počet zákazníckych stredísk lokálnych operátorov úrad neanalyzoval, pretoţe 

samotný charakter týchto poskytovateľov prístupových a hlasových sluţieb je lokálny 

a vo väčšine prípadov má kaţdý takýto menší operátor iba jednu zákaznícku predajňu. 

 

Tabuľka č. 2 

Počet a rozmiestnenie zákazníckych stredísk (ZS) alternatívnych podnikov 

 

 ANTIK 

Dial GTS 
Orange 

Slovensko 
Slovanet 

ST,  
  a. s. 

Swan Trnavatel UPC 

VM 

ŽSR 
Telecom Slovakia Telekom 

celkový počet 
ZS 

5 3 5 154 10 
 

142 
 

13 1 13 1 4 

 

 

Zo všetkých podnikov oprávnených poskytovať prístupové sluţby v pevnom 

umiestnení bytovým a nebytovým zákazníkom disponujú trvale najvyšším počtom 

zákazníckych stredísk spoločnosti ST, a.s. a Orange Slovensko, a.s. 

 

 

 Prekážky vstupu na relevantný trh 

 

 

Kaţdý podnik, ktorý má záujem vstúpiť na trh verejnej telefónnej sluţby 

v pevnom umiestnení potrebuje z legislatívneho hľadiska splniť beţné náleţitosti dané 

legislatívou, ktoré netvoria prekáţku pre vstup na trh (t.j. splnenie podmienok 
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všeobecného povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí 

a elektronických komunikačných sluţieb – najmä oznamovacej povinnosti a získanie 

individuálneho povolenia na pouţívanie čísiel). Avšak okrem uvedeného podnik 

potrebuje disponovať funkčnou verejnou elektronickou komunikačnou sieťou (s 

pripojenými účastníkmi), ktorej ústredňa spĺňa technické podmienky pre prepájanie so 

sieťami iných podnikov, s čím súvisia nasledujúce bariéry vstupu, ktoré bránia 

vytvoreniu efektívnej súťaţe. Duplicitné, resp. paralelné vybudovanie ďalšej pevnej 

elektronickej komunikačnej siete s celonárodným pokrytím by bolo podľa názoru úradu 

nerentabilné. Kaţdá investícia obmedzuje dispozičnú slobodu vedenia podniku 

ohľadom iného pouţitia finančných zdrojov, t.j. ide o dlhodobé viazanie kapitálu, pričom 

investovanie kapitálu práve na vybudovanie infraštruktúry porovnateľnej 

s infraštruktúrou ST, a.s., by bolo z časového hľadiska veľmi náročné a pravdepodobne 

i ekonomicky nenávratné. Vybudovanie vlastnej celoplošnej (celonárodnej) 

infraštruktúry by pre nich predstavovalo nevýnosnú investíciu. 

 

Podnik na to, aby mohol koncovým uţívateľom poskytovať elektronické sluţby 

v pevnej verejnej elektronickej komunikačnej sieti, potrebuje prístup k týmto uţívateľom 

prostredníctvom prístupovej siete. Vyuţitie veľkoobchodných sluţieb akými sú napríklad 

fyzický prístup k sieti v pevnom umiestnení, prístup typu bitstream, sluţby CS/CPS 

alebo WLR predstavujú teda pre ostatných operátorov alternatívnu moţnosť ako vstúpiť 

na trh verejnej telefónnej sluţby v pevnom mieste pripojenia a poskytovať sluţby svojim 

bytovým a nebytovým zákazníkom, v prípade ţe v danej oblasti nemajú vybudovanú 

vlastnú prístupovú sieť.  

 

Prekáţky vstupu na predmetný relevantný trh úrad rozčlenil podľa jednotlivých 

kategórií bariér vstupu na: 

 

Ekonomické bariéry: 

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

zavedením novej sluţby, ktoré navyše negarantujú návratnosť vynaloţených 

investícií v poţadovanom časovom horizonte, 

 

Podnikov, ktoré majú vybudovanú sieť v pevnom umiestnení na poskytovanie 

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

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

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

sluţba mohla byť poskytovaná ako verejná telefónna sluţba v pevnom mieste 

pripojenia. 

 

- vybudovanie prístupovej siete a  následný vstup na trh vyţaduje vysoké 

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

atď.). 
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Ak chce podnik vstúpiť na trh verejnej telefónnej sluţby v pevnom mieste 

pripojenia, potrebuje si získať zákazníka, čo sa nedá bez nevyhnutne potrebných 

vynaloţených nákladov. 

 

- vybudovanie verejnej telefónnej ústredne, ktorá spĺňa technické podmienky pre 

prepájanie so sieťami iných podnikov,  

- zabezpečenie prepojenia siete kaţdého podniku za účelom zabezpečenia 

dovolateľnosti svojich koncových účastníkov.  

 

Časové bariéry: 

- krátkosť času pre vstup a  zavedenie podniku na relevantnom trhu (návratnosť 

investícií, konkurencieschopnosť). 

 

Tieto časové bariéry sa dotýkajú tak podniku, ktorý má vybudovanú sieť za 

účelom poskytovania iných sluţieb ako aj podniku, ktorý si sieť za účelom poskytovania 

elektronických komunikačných sluţieb buduje. Kaţdý podnik rieši do akej doby je 

schopný zabezpečiť návratnosť svojich investícií. V prípade, ţe by sa napríklad 

prevádzkovatelia lokálnych sietí rozhodli poskytovať verejnú telefónnu sluţbu v pevnom 

umiestnení, boli by nútení vynaloţiť nemalé investičné prostriedky s cieľom vstúpiť na 

relevantný trh a preţiť na ňom pri silnom postavení spoločnosti ST, a.s. 

 

- krátky čas na získanie dostatočného počtu zákazníkov (zákazníkov je moţné 

získať niţšími cenami a vyššou kvalitou sluţieb, čo predlţuje návratnosť 

investícií), 

- dlhé časové administratívne lehoty a  technicky náročná výstavba elektronických 

komunikačných sietí (povolenia na rozkopávky, výstavba v meste). 

 

Uvedená časová bariéra sa týka výhradne podnikov, ktorí si budujú siete 

poskytovania elektronických komunikačných sluţieb, nevzťahuje sa však na podniky, 

ktoré uţ majú vybudovanú svoju sieť. 

 

Strategické bariéry: 

- na Slovensku zatiaľ neboli funkčné a implementované základné prístupové 

predpoklady akými je napr. poskytovanie veľkoobchodného prenájmu liniek 

(WLR), alebo vyuţívanie veľkoobchodného fyzického prístupu na poskytovanie 

verejnej telefónnej sluţby,   

- dynamika technického vývoja a rýchle zmeny v telekomunikačnom odvetví, 

penetrácia trhu, 

- významný vplyv spoločnosti ST, a.s. na predmetnom trhu, vyjednávacia sila 

a z toho vyplývajúci prístup spoločnosti ST, a.s.  pri rokovaniach a pri uzatváraní 

zmlúv, 

- pomerne malý  trh Slovenskej republiky, 
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- pôsobenie  podnikov na tomto trhu vytvára strategickú bariéru vstupu na 

predmetný trh. Kaţdý podnik, ktorý by zvaţoval vstup na predmetný trh 

poskytovania verejnej telefónnej sluţby v pevnom umiestnení, musí zo 

strategického hľadiska zváţiť, či pri súčasnom poskytovaní týchto sluţieb 

jedenástimi podnikmi bude schopný získať dostatočnú zákaznícku základňu. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené úrad dospel k záveru, ţe vstup na relevantný trh   

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

predstavujú významné prekáţky pre vstup na predmetný relevantný trh a moţnosti 

vstupu na trh sú obmedzené.  

 

 

 Súčasný stav súťaže   

 

Spoločnosť ST, a.s., bola s prihliadnutím na historický vývoj ako jediný podnik 

zodpovedná za vybudovanie a prevádzkovanie verejnej telefónnej siete s priamym 

prístupom ku koncovým uţívateľom. Prvotným impulzom pre zmenu tejto situácie bolo 

zriadenie prepojenia so sieťami alternatívnych operátorov, ktorí zahájili prevádzku vo 

svojich verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení prepojením so sieťou 

spoločnosti ST, a.s. Úrad rozhodnutím uloţil podniku s významným vplyvom, 

spoločnosti ST, a.s., povinnosť zverejniť referenčnú ponuku na prepojenie za účelom 

zverejnenia podmienok prepojenia. Postupne sa teda prepojili so sieťou spoločnosti ST, 

a.s. alternatívni operátori a následne sa začali prepájať aj medzi sebou. V prípade, ak 

siete dvoch alternatívnych operátorov nie sú priamo prepojené, alternatívni operátori 

vyuţívajú tranzit cez sieť spoločnosti ST, a.s. alebo cez sieť iného alternatívneho 

operátora, ktorý je prepojený s cieľovým aj zdrojovým podnikom.  

 

V tabuľke č. 3 je zobrazené, ktorí alternatívni operátori mali vzájomne medzi 

sebou uzatvorenú zmluvu o prepojení sietí k 31.12.2011. 

 

K 31.12.2011 poskytovali všetci alternatívni operátori (okrem spoločnosti IPfon, 

s.r.o.) verejnú telefónnu sluţbu v pevnom umiestnení bytovým aj nebytovým 

zákazníkom. Do roku 2010 bola výnimkou len spoločnosť GTS Slovakia, a.s., ktorá sa 

zameriavala výlučne na nebytových zákazníkov. Od 01.01. 2011 však prišlo k jej 

zlúčeniu so spoločnosťou Dial Telecom, a.s., čím spoločnosť GTS Slovakia, a.s. získala 

aj bytových zákazníkov. Trh bytových zákazníkov prevaţuje v  štruktúre zákazníkov 

spoločností Antik Telecom, s.r.o, UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. a Trnavatel, s.r.o. 

U spoločnosti Orange Slovakia, a.s., ktorá vstúpila na relevantný trh č. 1 v druhom 

polroku 2009 uvedením produktu Domáca/Firemná linka, sú tieţ v prevaţnej miere 

zastúpení bytoví zákazníci. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. poskytuje verejnú 

telefónnu sluţbu v pevnom umiestnení pre bytových zákazníkov a pre nebytových 

zákazníkov, pričom ich nebytovými zákazníkmi sú ţivnostníci a malé spoločnosti. 
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Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. neposkytuje vysokokapacitné pripojenia, na ktoré je 

moţné pripojiť pobočkové ústredne, a preto veľké spoločnosti nie sú ich zákazníkmi. 

Naopak, v zákazníckej štruktúre spoločnosti ŢSR-ŢT, o.z. a uţ spomínanej spoločnosti 

GTS Slovakia, a.s. prevaţujú nebytoví zákazníci.  

 

Tabuľka č. 3   

Zmluvy fixných operátorov o prepojení sietí   

 

  Antik GTS Orange Swan ŽSR Trnavatel UPC Slovanet VM Tel. DH Tel. Ipfon 

ST, a.s.            

Antik                     

GTS              

Orange                  

Swan                   

ŽSR-ŽT                   

Trnavatel                      

UPC                     

Slovanet                  

VM 
Telecom 

                   
 

DH 
Telecom 

                   
 

 

Vysvetlivky:  ...podniky majú uzavretú zmluvu o vzájomnom prepojení sietí 

 

 Na relevantnom trhu č. 1 existuje pre bytových a nebytových zákazníkov, ktorí 

odoberajú pripojenie od spoločnosti ST, a.s., moţnosť podľa ich výberu zvoliť si  prístup 

k sluţbám iného prepojeného podniku poskytujúceho verejne dostupné telefónne sluţby 

prostredníctvom sluţby voľby operátora individuálnou voľbou čísla vybraného podniku 

pre jednotlivé volania. Spoločnosť ST, a.s. ponúka aj sluţby výberu podniku predvoľbou 

čísla vybraného podniku. V súlade s referenčnou ponukou na prepojenie verejných 

telefónnych sietí bol pre poskytovanie sluţieb vo verejnej telefónnej sieti podnikom 

pridelený úradom štvormiestny kód - Carrier Selection Code. Týmto momentom sa 

vytvorila pre ostatných súťaţiteľov bez vlastníctva prístupovej infraštruktúry moţnosť 

uzavretím predmetných zmlúv získať prístup ku koncovým uţívateľom.  

 

K rozsiahlejšiemu vyuţívaniu sluţieb voľby operátora zatiaľ neprišlo. 

K 31.12.2011 tri spoločnosti ponúkali svojim zákazníkom  sluţby výberu podniku 

individuálnou voľbou, pričom tieto spoločnosti ponúkajú prístupové sluţby na 

relevantnom trhu č. 1 aj prostredníctvom vlastnej siete v oblastiach, ktoré majú pokryté 

sieťou. Podiel pripojení, ktoré vyuţívajú zákazníci spoločnosti ST, a.s. na hlasové 
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volania prostredníctvom sluţby výberu podniku individuálnou voľbou CS bol 

k 31.12.2011  vo výške 0,59 % z celkového počtu pripojení v pevnom umiestnení 

spoločnosti ST, a.s., pričom najväčší podiel týchto CS pripojení spomedzi alternatívnych 

operátorov odoberajúcich danú sluţbu od spoločnosti ST, a.s. dosahovala spoločnosť 

GTS Slovakia, a.s. a následne spoločnosti SWAN, a.s. a Slovanet, a.s. Poskytovanie 

sluţieb výberu podniku prednastavením (CPS) sa doteraz nezačalo vyuţívať. 

Alternatívni operátori odoberajúci sluţbu CS uprednostňujú náhradné riešenie a svojim 

zákazníkom poskytujú hardwarové riešenie prostredníctvom tzv. dialerov, ktoré 

zabezpečia automatické vytočenie príslušného kódu.  

 

Úrad pre dôkladné posúdenie súčasného stavu na analyzovanom trhu uvádza 

prehľad poplatkov za zriadenie maloobchodného prístupu pre bytových a nebytových 

zákazníkov. Úrad ceny za sluţbu prístupu k verejnej telefónnej sieti v pevnom 

umiestnení pre koncových zákazníkov, ktoré si účtujú operátori ako jednorazový 

poplatok za zriadenie prístupu a sprístupnenie verejnej telefónnej sluţby bytovým 

a nebytovým zákazníkom uviedol v tabuľke č. 4. Keďţe mnohé spoločnosti v rámci 

jednej ponuky poskytujú niekoľko produktov alebo sluţieb súčasne (vrátane sluţby 

prístupu), úrad neanalyzoval mesačné poplatky za jednotlivé programy, ktoré si účtujú 

operátori pôsobiaci na predmetnom trhu.  Poskytnutie takéhoto prehľadu by nebolo 

objektívne a nemalo by informatívny charakter vzhľadom k tomu, ţe rôzne programy 

jednotliví operátori ponúkajú s rôznou viazanosťou, vrátane predplatených voľných 

minút, voľných volaní, resp. v balíčkoch spolu s poskytovaním internetu, či 

s poskytovaním TV vysielania za jednu cenu. Z uvedeného dôvodu úrad 

nevyhodnocoval mesačné poplatky za prístup koncových uţívateľov za účelom 

odoberania verejnej telefónnej sluţby v pevnom umiestnení.  

 

Tabuľka č. 4 

Poplatky za zriadenie maloobchodného prístupu pre bytových a nebytových zákazníkov, 

ktoré si účtujú operátori ako jednorazový poplatok platné k 31. 03. 2012 

 

Názov  
spoločnosti 

Názov produktu  
Poplatok za zriadenie  

s DPH
3
 [€] 

ST, a.s. 
 
 

Zriadenie telefónnej prípojky TP1  39,79 

Zriadenie telefónnej prípojky TP1 s viazanosťou 12 
mesiacov 

1,00 

Zriadenie telefónnej prípojky TP2M (2Mbit) bez doby 
viazanosti 

1194,94 

Zriadenie telefónnej prípojky TP2M (2Mbit) s viazanosťou 
12 mesiacov 

398,29 

Zriadenie telefónnej prípojky TP2M (2Mbit) s viazanosťou 
24 mesiacov 

119,46 

Zriadenie prvého prístupu ISDN BRA 39,79 

                                                 
3
 DPH je na úrovni 20 % 



 

 

34 

Zriadenie ISDN BRA s viazanosťou 12 mesiacov 1,00 

Zriadenie prístupu ISDN PRA bez viazanosti 1194,94 

Zriadenie prístupu ISDN PRA s viazanosťou 12 mesiacov 398,29 

Zriadenie prístupu ISDN PRA s viazanosťou 24 mesiacov 119,46 

Zriadenie prístupu ISDN PRA zmenou existujúcej TP2M 
(2Mbit) 

597,46 

Antik Telecom 
s.r.o.  

Zriadenie Antik linky pre zákazníkov s programom Antik 
Internet 

0  

Zriadenie Antik linky pre zákazníkov bez programu Antik 
Internet 

10,00  

Samoinštalácia 0  

GTS Slovakia 
a.s.  

ISDN PRA 30 kanálov 176,40  

ISDN BRA 19,92  

VoIP SIP jednotlivý 9,96  

VoIP SIP trunk 30 kanálov 176,40  

Zriadenie hlasovej sluţby IP Hlas 0/200 7,93 

Zriadenie hlasovej sluţby IP Hlas Profi 500/1200 7,93 

Zriadenie hlasovej sluţby Hlas voľba operátora (CS) 0 

Slovanet 
a.s. 

Program s pripojením do siete Slovanetu 0 

Program s pripojením do siete iného podniku 7,97  

SWAN 
a.s. 

Zriadenie pevnej telefónnej linky  
+ telefón bez viazanosti 

79,90 

Zriadenie pevnej telefónnej linky  
+ telefón s 12 mesačnou viazanosťou 

39,90 

Zriadenie pevnej telefónnej linky  
+ telefón s 24 mesačnou viazanosťou 

1,00 

Trnavatel 
s.r.o. 

Zriadenie prístupu k sieti v pevnom umiestnení 
odborná inštalácia 

67,00 

Zriadenie prístupu k sieti v pevnom umiestnení 
samoinštalácia bez viazanosti  

5,00 

Zriadenie prístupu k sieti v pevnom umiestnení 
samoinštalácia s 24 mesačnou viazanosťou 

1,00 

UPC  
Broadband 
s.r.o. 

Zriadenie prístupu k sieti v pevnom umiestnení 
odborná inštalácia 

67,00 

Zriadenie prístupu k sieti v pevnom umiestnení 
samoinštalácia bez viazanosti  

5,00 

Zriadenie prístupu k sieti v pevnom umiestnení 
samoinštalácia s 24 mesačnou viazanosťou 

1,00 

Orange  
Slovensko, 
a.s. 

Zriadenie prístupu v optickej sieti, ak nemá zákazník 
zriadený prístup k optickej sieti za účelom iných sluţieb 
ako je verejná telefónna sluţba 

199,99 (bez viazanosti) 
150 (viazanosť 12 mesiacov) 

0 (viazanosť 24 mesiacov) 

Zriadenie prístupu v optickej sieti, ak uţ zákazník má 
zriadený prístup k optickej sieti za účelom iných sluţieb 
ako je verejná telefónna sluţba 

0 

Zriadenie prístupu v GSM sieti (domáca/firemná linka) 0 

ŢSR 
Zriadenie ŢT Phone pre  
 

19,52 

VM Telekom 
s.r.o. 

Zriadenie sluţby VIPTel S, M, L 0 
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DH Telecom, 
s.r.o. 

Zriadenie prístupu do verejnej telefónnej siete 0 

 

 

Pri skúmaní zriaďovacích poplatkov sa zistilo, ţe väčšina vyššie uvedených 

spoločností účtuje svojim koncovým zákazníkom akciové ceny pri určitej dobe viazanosti 

alebo dokonca neúčtuje za zriadenie prístupu do verenej telefónnej sieti v pevnom 

umiestnení ţiadny poplatok.  

 

Úrad pri hodnotení situácie na relevantnom trhu č. 1 z pohľadu cien porovnal aj 

cenové ponuky lokálnych operátorov. V tabuľke č. 5 sú uvedení vybraní lokálni operátori 

a ich jednorazové poplatky za zriadenie.  

 

 

Tabuľka č. 5 

Zriaďovacie  poplatky za vybrané hlasové programy pre bytových a nebytových 

zákazníkov účtované vybranými lokálnymi operátormi platné k 31.03.2012 

 

Spoločnosť Poplatok za pripojenie s DPH [€] 

Imafex, s. r. o. 0,0375 

E- Net, s.r.o. 
0,1875 (viazanosť 24 mesiacov) 

71,875 (bez viazanosti) 

NT COM s.r.o. 37,5 

US Steel Košice s.r.o. 37,5 

Fiber Network Myjava, 

s.r.o. 

0,0375 (bez viazanosti) 

od 34,225 (cena závisí od aktuálnej ponuky dotovaných 

VoIP telefónov) 

GAYA s.r.o. 

62,5 (bez viazanosti) 

44,79 (viazanosť 12 mesiacov) 

28,13 (viazanosť 24 mesiacov) 

EuroCity, s. r. o. 0 

Radiolan s.r.o. 

0 (viazanosť 24 mesiacov) 

0 (viazanosť 24 mesiacov) 

102,94 (bez viazanosti) 

 

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. poskytuje verejnú telefónnu sluţbu v pevnom 

umiestnení pre bytových zákazníkov a pre nebytových zákazníkov, pričom ich 

nebytovými zákazníkmi sú ţivnostníci a malé spoločnosti. Spoločnosť Orange 

Slovensko, a.s. neposkytuje vysokokapacitné pripojenia, na ktoré je moţné pripojiť 
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pobočkové ústredne, a preto veľké spoločnosti nie sú ich zákazníkmi. Úrad porovnal 

mesačné poplatky jednotlivých volacích programov pre bytových a nebytových 

zákazníkov spoločnosti ST, a.s. a spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a zistil, ţe  

spoločnosť Orange Slovensko, a.s. ponúka niţšie mesačné poplatky za kaţdý jednotlivý 

program, a v prípade niektorých produktov ponúka dokonca o  polovicu menšie 

mesačné poplatky jednotlivých volacích programov v porovnaní so spoločnosťou ST, 

a.s.4 Ceny za volania po prevolaní paušálu sú takmer na rovnakej úrovni pri volaniach 

zo siete spoločnosti Orange Slovensko a.s. aj ST, a.s. Ďalej úrad pokladá za dôleţité 

podotknúť, ţe spoločnosť Orange Slovensko, a.s. účtuje rovnaké ceny za verejnú 

telefónnu sluţbu prostredníctvom optickej ako aj mobilnej siete. Garancia rovnakého 

telefónneho čísla znamená, ţe pôvodné geografické číslo zákazníka bude najneskôr do 

5 dní prenesené k spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a za prenos čísla tento zákazník 

zaplatí poplatok (poplatok je vo výške 6,68 €).  

 

Z hľadiska cien, ktoré bývajú u koncového zákazníka prioritným rozhodovacím 

kritériom pri výbere operátora, spoločnosť Orange Slovensko, a.s., aj napriek svojej 

cenovej politike, vzhľadom na svoj trhový podiel na základe počtu pripojení v pevnom 

umiestnení, nepredstavuje reálneho konkurenta spoločnosti ST, a.s. Napriek pokrytiu 

územia mobilnou sieťou spoločnosti Orange Slovensko a.s., prostredníctvom ktorej 

poskytuje viac ako 2 a pol roka verejnú telefónnu sluţbu v pevnom umiestnení 

a napriek veľmi agresívnej ponuke predstavenej od začiatku roka 2010, v rámci ktorej 

ponúka paušály analogické ponuke fixného incumbenta za polovičnú cenu, je jej vplyv 

na trh pri poskytovaní verejnej telefónnej sluţby malý.  

 

 

Závery opakovanej analýzy relevantného trhu č. 1 

 

Úrad pri posudzovaní významnosti podniku vyhodnocuje kritériá týkajúce sa 

príslušného analyzovaného relevantného trhu. Na základe posúdenia zvolených kritérií 

úrad dospel k týmto záverom:  

 

1. Pri vyhodnocovaní trhových podielov na predmetnom trhu úrad dospel 

k záveru, ţe spoločnosť ST, a.s. dosahovala k 31.12.2011 

a) trhový podiel  vyjadrený prostredníctvom celkového počtu účastníckych 

pripojení vo výške 82,90 %,  

b) trhový podiel vyjadrený celkovým počtom pripojení bytových zákazníkov 

vo výške 83,97 %,  

                                                 
4
 Cenové porovnanie pre bytových zákazníkov: 

http://www.orange.sk/web/domaca_linka/porovnanie_cien.html#skip 
Cenové porovnanie pre nebytových zákazníkov: 
http://www.orange.sk/web/prefirmu/aktualna_ponuka/firemna_linka.html 

http://www.orange.sk/web/domaca_linka/porovnanie_cien.html#skip
http://www.orange.sk/web/prefirmu/aktualna_ponuka/firemna_linka.html
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c) trhový podiel vyjadrený celkovým počtom pripojení nebytových 

zákazníkov vo výške 79,49 %.  

 

2. Vzhľadom na pokrytie územia podnikov poskytujúcich verejnú telefónnu sluţbu 

v pevnom mieste pripojenia výraznými technologickými výhodami na území 

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

Slovensko, a.s., pretoţe 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.  

 

3. Na území Slovenskej republiky poskytuje spoločnosť ST, a.s. najširšie portfólio 

elektronických komunikačných sluţieb a dosahuje najvyššiu mieru diverzifikácie 

sluţieb na relevantnom trhu č. 1. 

 

4. Spoločnosť ST, a.s. má v porovnaní s ostatnými operátormi pôsobiacimi na trhu 

podstatne väčšie predpoklady pre dosahovanie úspor z rozsahu.  

 

5. Zo všetkých podnikov oprávnených poskytovať verejnú telefónnu sluţbu 

prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete má spoločnosť ST, a.s. druhú 

najväčšiu distribučnú a predajnú sieť na území Slovenskej republiky. 

 

6. Úrad identifikoval prekáţky vstupu na predmetný relevantný trh a dospel 

k záveru, ţe vstup na relevantný trh č. 1 je v podstatnej miere ovplyvnený 

konaním spoločnosti ST, a.s.   

 

7. Na relevantnom trhu č. 1 je spoločnosť ST, a.s. podnikom s významným 

vplyvom. 

 

 

Zo záverov analýzy, ktoré vychádzajú z vyhodnotenia jednotlivých kritérií, úrad 

dospel k záveru, ţe na relevantnom trhu č. 1 sa situácia výrazne nezmenila, neexistuje 

na ňom efektívna hospodárska súťaţ  a spoločnosť ST, a.s. si naďalej udrţiava 

postavenie významného podniku. 

 

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené fakty, úrad prišiel k záveru, ţe napriek 

určitému poklesu trhového podielu spoločnosti ST, a.s. počas analyzovaného obdobia, 

je  trhový podiel tejto spoločnosti na relevantnom trhu č. 1 stále neporovnateľne vysoký 

oproti ostatným podnikom pôsobiacim na predmetnom relevantnom trhu. Spoločnosť 

ST, a.s. dosahovala počas celého sledovaného obdobia viac ako 80 percentný podiel 

z celkového počtu pripojení k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, čo je 

dôleţitým východiskom pre vyhodnotenie jej postavenia na predmetnom trhu. 
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Vzhľadom do budúcnosti,  pri uplatnení „forward looking aproach“, úrad predpokladá, 

ţe napriek tomu, ţe podiel spoločnosti ST, a.s. sa bude postupne zniţovať, zachová si 

do ďalšieho kola analýzy na relevantnom trhu č. 1 naďalej najvyšší trhový podiel a bude 

nielen najsilnejším hráčom, ale aj významným podnikom na predmetnom trhu. 

 

Vzhľadom k vyššie uvedenému úrad konštatuje, ţe trhová pozícia spoločnosti 

ST, a.s. v porovnaní s ostatnými podnikmi pôsobiacimi na tomto trhu je významná.  

 

Podľa § 17 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách má významný vplyv 

na relevantnom trhu podnik, ktorý sám alebo spoločne s inými podnikmi má na tomto 

trhu také postavenie, ţe nie je vystavený efektívnej hospodárskej súťaţi a ekonomický 

vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov 

a uţívateľov.  

Úrad na základe posúdenia jednotlivých kritérií v analýze relevantného trhu č. 1 

dospel k záveru, ţe naďalej pretrváva stav, pri ktorom má spoločnosť ST, a.s. na 

relevantnom trhu č. 1 významný vplyv a také postavenie, ţe nie je vystavená efektívnej 

súťaţi a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od 

konkurentov a uţívateľov. Úrad na základe analýzy dospel k záveru, ţe na relevantnom 

trhu č. 1 neexistuje efektívna hospodárska súťaţ, spoločnosť ST, a.s. má na ňom 

významný vplyv, a preto ju týmto rozhodnutím určuje za významný podnik na 

predmetnom relevantnom trhu. Vzhľadom k tomu, ţe povinnosti uloţené podľa § 19 aţ 

23 na súvisiacich veľkoobchodných trhoch nie sú dostatočné na ochranu záujmov 

koncových uţívateľov, úrad ukladá podniku s významným vplyvom na predmetnom trhu 

pri poskytovaní sluţby 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 uţívateľov, 

 

 

B. Zákaz neodôvodnene viazať poskytovanie sluţieb na poskytovanie iných sluţieb 

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

samostatne.  
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Odôvodnenie uložených povinností 

 

A.  Zákaz uprednostňovať určitú skupinu koncových uţívateľov 

 

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

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

sluţbu 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,  ţe spoločnosť ST, a.s. uprednostňuje určitú skupinu zákazníkov, má 

moţnosť pri vyuţití prostriedkov zákona o elektronických komunikáciách takúto činnosť 

postihnúť. 

 

 

 B.  Zákaz neodôvodnene viazať poskytovanie sluţieb na poskytovanie iných sluţieb 

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

samostatne 

 

Primárnym účelom tejto povinnosti je zamedzenie prenášania významného vplyvu 

na iné maloobchodné  trhy, ktoré nie sú predmetom ex ante regulácie. Ide o prevenciu 

zneuţívania dominantnej pozície vo forme tzv. junktimových ponúk. Účelom uloţenia 

danej povinnosti je teda ochrana záujmov koncových uţívateľov. Neuloţenie tejto 

povinnosti by mohlo mať za následok  posilnenie aj tak významného postavenia 

spoločnosti ST, a. s. na relevantnom trhu č. 1, čo by viedlo k zhoršeniu súťaţného 

prostredia na relevantnom trhu s následnými negatívnymi dopadmi na koncových 

uţívateľov. Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu úrad  povaţuje potrebné na 

dosiahnutie efektívnej súťaţe na relevantnom trhu zakázať aj viazanie, pri ktorom ide 

síce o viazanie sluţieb súvisiacich podľa povahy alebo obchodných zvyklostí, avšak 

technicky je moţné ich poskytovať aj samostatne.  Sluţby na predmetnom trhu, ktoré 

spoločnosť ST, a.s. bude ponúkať v balíku sluţieb, je povinná ponúkať aj samostatne. 

 

Úrad neukladá opakovane spoločnosti ST, a.s. povinnosť umoţniť svojim 

zákazníkom podľa ich výberu prístup k sluţbám ktoréhokoľvek prepojeného podniku 

poskytujúceho verejne dostupné telefónne sluţby, a to individuálnou voľbou čísla 

vybraného podniku pre jednotlivé volania  (CS) a  predvoľbou čísla vybraného podniku s 

moţnosťou zmeniť túto predvoľbu individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre 

jednotlivé volania (CPS). Povinnosť poskytovať sluţby CS/ CPS úrad  uloţil na 

súvisiacom veľkoobchodnom trhu č. 2, nakoľko z dôvodu legislatívnych zmien má 

uloţenie týchto povinností na veľkoobchodnej úrovni väčšiu oporu v zákone 

o elektronických komunikáciách v porovnaní s uloţením týchto povinností na 
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maloobchodnej úrovni. Pozitívne efekty vyplývajúce z uloţenia povinnosti poskytovať 

sluţby CS/CPS spoločnosťou ST, a.s. na veľkoobchodnom trhu č. 2 sa prejavia aj na 

súvisiacom relevantnom trhu č. 1. Výber prevádzkovateľa poskytuje koncovým 

zákazníkom moţnosť vybrať si v multioperátorskom prostredí prevádzkovateľa, ktorý 

bude pouţitý pre poskytnutie volaní, a to buď na základe sluţby CS alebo CPS. 

  

Súčasne s povinnosťou poskytovať sluţby CS/CPS úrad uloţil na 

veľkoobchodnom trhu č. 2 spoločnosti ST, a.s. povinnosť poskytovať iným podnikom 

prístup, ktorý im umoţní ponúkať účastnícku prípojku za veľkoobchodných podmienok 

na ďalší predaj tretími osobami (WLR – Wholesale Line Rental). Povinnosť umoţniť 

WLR doposiaľ nebola implementovaná, úrad ju nedávno uloţil na veľkoobchodnom trhu 

č. 2 prvýkrát. Úrad ju uloţil z toho dôvodu, ţe sluţba WLR umoţní alternatívnym 

operátorom na základe veľkoobchodného prenájmu účastníckej prípojky od 

významného podniku poskytovať svojim koncovým účastníkom pripojenie a verejnú 

telefónnu sluţbu v pevnom mieste pripojenia a to prispeje k zefektívneniu 

konkurenčného prostredia na maloobchodnom trhu. Sluţba WLR umoţní 

alternatívnemu operátorovi prenajať si účastnícke prípojky od podniku s významným 

vplyvom na veľkoobchodnom trhu č. 2 a predávať ich svojim koncovým uţívateľom. Pre 

koncového uţívateľa je takáto účastnícka prípojka výhodnejšia ako pri CS/CPS, pretoţe 

mu odpadá dvojitá fakturácia. Alternatívny operátor vystaví koncovému uţívateľovi len 

jednu faktúru, v ktorej budú zahrnuté poplatky za pripojenie a aj za prevolané minúty.  

 

Uloţenie povinnosti poskytovať sluţbu WLR tak vytvorí moţnosti pre rozšírenie 

podmienok efektívnej súťaţe na trhu verejnej telefónnej sluţby v pevnom mieste 

pripojenia pre koncových uţívateľov.  

 

Všetky uloţené povinnosti vychádzajú zo zisteného stavu na trhu, sú efektívne, 

primerané účelu a princípom regulácie, slúţia na podporu vnútorného trhu a podporujú 

záujmy koncových uţívateľov. Uloţenie predmetných povinností má za cieľ 

zabezpečenie otvorenej a funkčnej súťaţe, zefektívnenie konkurenčného prostredia 

a potláčanie protisúťaţného správania sa. Uloţenie týchto povinností povaţuje úrad za 

postačujúce pre zabezpečenie efektívnej súťaţe na relevantnom trhu č. 1 

a presadzovanie záujmov koncových uţívateľov. Súčinnosť medzi povinnosťami 

uloţenými na relevantnom trhu č. 1 a  súvisiacich veľkoobchodných trhoch je podľa 

názoru úradu predpokladom pre ďalší rozvoj konkurenčného prostredia pri poskytovaní 

verejnej telefónnej sluţby v pevnom mieste pripojenia.   

 

Úrad pokladá uloţenie týchto povinností za odôvodnené a primerané stavu 

súťaţe na predmetnom trhu, ako aj na riešenie potenciálnych súťaţných trhových 

problémov. Ide o povinnosti, ktoré napĺňajú v súlade s regulačným rámcom účel ex ante 

regulácie a odráţajú skutočný stav súťaţe na danom trhu. Uloţenie všetkých povinností 

je na základe opakovanej analýzy v súlade so stavom súťaţe na relevantnom trhu  č. 1. 
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Národné konzultácie 

 

Úrad dňa 15. mája 2012 zverejnil na konzultačnom mieste svojej verejne 

dostupnej internetovej stránke výsledky analýzy relevantného trhu č. 1 a stanovil 

tridsaťdňovú lehotu na zaslanie písomných pripomienok k tejto analýze. Analýza bola 

podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách doručená listom 

č. 482/OER/2012 aj Protimonopolnému úradu SR. 

 

V stanovenej lehote bolo úradu doručené stanovisko Protimonopolného úradu SR 

a spoločnosti ST, a.s. Ţiadne iné stanovisko od iného subjektu v predmetnej veci nebolo 

úradu doručené. 

 Protimonopolný úrad SR vo svojom stanovisku uviedol, ţe k záverom analýzy 

relevantného trhu č. 1 vykonanej úradom nemá ţiadne pripomienky.  

Pripomienky spoločnosti ST, a.s. úrad v čo najväčšej miere zohľadnil a doplnil do 

analýzy. 

 

V priebehu konania národných konzultácií na príslušnom relevantnom trhu úrad 

obdŕţal list od spoločnosti ST, a.s. pod č. 50186/2012 zo dňa 15.06.2011 a zaevidoval 

ho pod číslom 767/OER/2012, v ktorom spoločnosť ST, a.s. uviedla svoje pripomienky 

k jednotlivým častiam návrhu opatrenia v časti A ako aj svoje stanovisko k návrhu 

opatrenia v časti B.  

 

K jednotlivým návrhom spoločnosti ST, a.s. na doplnenie, zmenu, nahradenie 

vlastným textom alebo vypustenie textu uviedol úrad v dokumente Vyhodnotenie 

pripomienok k výsledku analýzy maloobchodného relevantného trhu č. 1 predloţenom 

na nadnárodné konzultácie nasledovné stanovisko. 

 

 

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 
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zmluvných a technických obmedzení je z hľadiska ponuky zastupiteľné k poskytovaniu 

služby prístupu k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení inými technológiami. 

 

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, 

ţe poskytovanie prístupu k verejnej telefónnej sieti za účelom poskytovania sluţby 

Domáca/Firemná linka pri dodrţiavaní zmluvných a technických obmedzení je 

z hľadiska ponuky zastupiteľné k poskytovaniu sluţby 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. 

 

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, ţe elektronická komunikačná 

sluţba Domáca/Firemná linka spoločnosti Orange Slovensko, a.s. poskytovaná 

prostredníctvom mobilnej GSM/UMTS siete je verejnou telefónnou sluţbou v pevnom 

mieste pripojenia. Prístup poskytovaní za účelom sluţby 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 
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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.“ 

 

 

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, ţe prístup k verejnej 

telefónnej sieti odoberaný koncovými zákazníkmi za účelom uskutočňovania 

a prijímania volaní, môţe byť poskytovaný aj prostredníctvom mobilnej siete 

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

zo zákazníckych čísel sluţby FiberTel poskytovanej spoločnosťou Orange Slovensko, 

a.s.  

Pripomienka akceptovaná  

 

 

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

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

je moţný aj prostredníctvom dátových sietí, čo potvrdzuje aj odstavec na str. 13 analýzy. 

Avšak uvedené členenie v analýze je podľa pouţitého média v prístupovej sieti a nie 

podľa spôsobu prenosu informácie. Následne pod týmto členením na                  str. 16 

je uvedené, ţe „Produktmi relevantného trhu, ktoré sú na danom trhu navzájom 

zastupiteľné, sú aj  pripojenia v pevnom umiestnení, ktoré umoţňujú poskytovanie 

manaţovateľných VoIP volaní.“     

Na celú kapitolu je potrebné pozerať ako na celok, pretoţe predmetné informácie 

sú uvedené vo vzájomnej súvislosti. Úrad nepovaţuje 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. 
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Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.: 

Úrad zastáva rovnaké stanovisko ako uviedol k predchádzajúcemu bodu, ale pre 

úplnosť na koniec odseku do analýzy na str. 28 doplnil: „Verejná telefónna sluţba 

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 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 
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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. 

 

 

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., ţe 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, ţe napriek pokrytiu územia 

mobilnou sieťou spoločnosti Orange a napriek veľmi agresívnej ponuke predstavenej vo 

februári 2010, v rámci ktorej ponúkala paušály analogické 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 súťaţe 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 

dôleţité objasniť, ţe spoločnosť Orange účtuje rovnaké ceny za verejnú telefónnu 

sluţbu prostredníctvom optickej ako aj mobilnej siete. Napriek cenovej politike 

spoločnosti Orange, jej podiel na predmetnom trhu je stále zanedbateľný, čo úrad 
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zdokumentoval v analýze daného trhu – kritérium Vyhodnotenie trhových podielov 

v časovom priebehu.  

Je pravdou, ţe 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, ţe je moţné povaţovať toto pokrytie za porovnateľné. Úrad 

trvá na svojom vyjadrení, ţe vzhľadom na pokrytie územia podnikov poskytujúcich 

verejnú telefónnu sluţbu v pevnom mieste pripojenia výraznými technologickými 

výhodami na území Slovenska disponujú dve spoločnosti a to spoločnosť ST, a.s. a 

Orange Slovensko, a.s., pretoţe 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 sluţby na 

predmetnom trhu, pretoţe spoločnosť Telefónica neposkytuje verejnú telefónnu sluţbu 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, ţe výška trhového podielu výrazne ovplyvňuje technologicky 

podmienené výhody, ktoré podnik môţe vyuţívať. Vzhľadom na nízky trhový podiel 

spoločnosti Orange na počte pripojení za účelom poskytovania verejnej telefónnej 

sluţby 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 

 

 

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. 
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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. 

 

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 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. 

 

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

Úrad pri vyhodnocovaní príslušného kritéria chcel poskytnúť náhľad na 

diverzifikáciu sluţieb verejnej telefónnej sluţby 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 sluţbu na rôznych technológiách, na ktorých poskytuje aj rôzne 

volacie programy, ktoré sú naviazané na konkrétnu technológiu. Vzhľadom k tomu, ţe s 

poskytovaním verejnej telefónnej sluţby na rôznych technológiách súvisia rôzne 

náklady, niektoré podniky vytvorili na týchto konkrétnych technológiách volacie 

programy s rôznymi cenami, čo rozširuje diverzifikáciu portfólia verejnej telefónnej 

sluţby v pevnom umiestnení u niektorých podnikov.  
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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 uţívateľ vybrať poskytovateľa verejnej 

telefónnej sluţby v pevnom umiestnení, v takejto štruktúre získa informácie o 

diverzifikácii tejto sluţby ponúkanej rôznymi podnikmi. Úrad sa zaoberal pri 

vyhodnocovaní daného kritéria šírkou sortimentu, ktorý je prístupný pre koncových 

uţívateľov a z ktorého si môţe koncový zákazník vyberať. Z uvedeného dôvodu má 

úrad za to, ţe vizuálny príklad maloobchodného sortimentu spoločnosti ST, a.s. vs. 

maloobchodný sortiment niektorých alternatívnych operátorov zobrazuje reálny pohľad 

ponuky sluţieb z pohľadu koncového zákazníka, teda z ponuky, z ktorej si zákazník 

môţe vyberať. Úrad má za to, ţe 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.“ 

 

 

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

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

poskytujúcich sluţbu maloobchodného prístupu v pevnom umiestnení, spoločnosť ST, 
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a.s. má podstatne väčšie predpoklady pre dosahovanie úspor z rozsahu pri poskytovaní 

verejnej telefónnej sluţby v pevnom umiestnení ako ostatné podniky pôsobiace na 

predmetnom trhu, keďţe počas celého sledovaného obdobia dosahovala významné 

trhové podiely vyjadrené počtom pripojení bytových a nebytových.  

Úrad nepopiera tvrdenie spoločnosti ST, a.s., ţe spoločnosť Orange pouţíva 

svoju mobilnú sieť na poskytovanie verejnej telefónnej sluţby v pevnom umiestnení ako 

i na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej sluţby. Je pravda, ţe celkovo k verejnej 

mobilnej telefónnej sieti je pripojených vysoký počet účastníkov (počet SIM kariet), z 

ktorých ale iba zanedbateľný počet odoberalo verejnú telefónnu sluţbu v pevnom 

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

SIM kariet spoločnosti Orange bolo k 31.12.2011 pouţívaných na poskytovanie verejnej 

telefónnej sluţby (fix+mobil). 

Relevantný trh č. 1 je charakterizovaný ako sluţba prístupu k verejnej telefónnej 

sieti v pevnom umiestnení pre bytových a nebytových zákazníkov, preto úrad bral do 

úvahy sluţby 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 

 

 

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.  

 

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

Úrad trvá na tom, ţe 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 vyţadovala by vysoké investičné náklady. Spoločnosť Orange 

svoju elektronickú komunikačnú sieť s takmer celonárodným pokrytím budovala za 

účelom poskytovania mobilných hlasových sluţieb, pričom aby prostredníctvom mobilnej 

siete mohla poskytovať verejnú telefónnu sluţbu v pevnom umiestnení musela 

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

Pripomienka neakceptovaná 
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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. 

 

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

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

elektronickej komunikačnej siete, pre podnik ktorý nemá elektronickú komunikačnú sieť 

sú ekonomickou bariérou.  

Ako uţ úrad v predmetnej analýze uviedol  podnikov, ktoré majú vybudovanú sieť 

v pevnom umiestnení na poskytovanie iných napr. širokopásmových sluţieb 

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

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

verejnú telefónnu sluţbu v pevnom mieste pripojenia zväčša ako doplnkovú sluţbu 

k poskytovaniu internetu.  

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

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

maloobchodná sluţba prístupu mohla byť poskytovaná ako verejná telefónna sluţba v 

pevnom mieste pripojenia. 

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

neustály rozvoj a pod.) úrad povaţuje taktieţ za ekonomické bariéry. Ak chce podnik 

vstúpiť na trh verejnej telefónnej sluţby v pevnom mieste pripojenia potrebuje si získať 

zákazníka, čo sa nedá bez nevyhnutne potrebných vynaloţených nákladov. Dôkazom 

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

operátorov, ktoré nemajú so ţiadnym podnikom uzatvorenú zmluvu o prepojení sietí, ale 

poskytujú verejnú telefónnu sluţbu v pevnom mieste pripojenia koncovým uţívateľom.  

Pripomienka neakceptovaná 

 

 

Pripomienky spoločnosti ST, a.s.  

Strana 35, Časové bariéry:  

„- krátkosť času pre vstup a zavedenie podniku na relevantnom trhu (návratnosť 

investícií, konkurencie schopnosť),  
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-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.  

 

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

Úrad uţ v predmetnej analýze uviedol, ţe veľká časová a administratívna 

náročnosť výstavby elektronickej komunikačnej siete sa týka výhradne podnikov 

budujúcich si siete poskytovania elektronických komunikačných sluţieb. Podnikov, ktoré 

uţ majú vybudovanú svoju sieť, sa uvedená bariéra netýka. Ak by sa aj 

prevádzkovatelia lokálnych sietí vyuţívaných pre účely poskytovania širokopásmových 

sluţieb rozhodli poskytovať verejnú telefónnu sluţbu v pevnom umiestnení, boli by 

nútení vynaloţiť nemalé investičné prostriedky s cieľom vstúpiť na relevantný trh a preţiť 

na ňom pri silnom postavení spoločnosti ST, a.s. s čím sa spájajú aj časové bariéry.  

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

uţívateľom 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 uţívateľom len v rukách spoločnosti ST, a.s., 

alternatívne podniky môţu pri CS/CPS poskytovať len volania.  

Pripomienka neakceptovaná 

 

 

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. 

.  

 

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

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

podnikov na tomto trhu vytvára strategickú bariéru vstupu na predmetný trh. Kaţdý 

podnik, ktorý by zvaţoval vstup na predmetný trh poskytovania verejnej telefónnej 

sluţby v pevnom umiestnení, musí zo strategického hľadiska zváţiť, či pri súčasnom 

poskytovaní týchto sluţieb bude schopný získať dostatočnú zákaznícku základňu. 
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K akvizícii podnikov na predmetnom trhu dochádza aj z dôvodu ich preţitia na 

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

snahu podnikov vytvoriť silnejší podnik s cieľom preţiť a aspoň trochu súťaţiť pri 

poskytovaní verejnej telefónnej sluţby 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 niţší a ani tak by neboli vyrovnaným súperom na 

tomto trhu. Tu úrad pokladá za dôleţité pripomenúť, ţe 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 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. 

 

 

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

Úrad trvá na svojom vyjadrení, ţe vstup na predmetný maloobchodný trh č. 1 je v 

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

predstavujú podstatné prekáţky pre vstup na tento trh a moţnosti vstupu naň sú 

obmedzené. Samozrejme určitý vplyv má aj správanie ostaných podnikov pôsobiacich 

maloobchodnom trhu verejnej telefónnej sluţby 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.“ 

 

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 uţ 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 

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. 
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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. 

 

 

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

Úrad má za to, ţe uloţenie oboch povinností je primerané k problému, ktorý sa 

má riešiť na predmetnom trhu. Podľa názoru úradu je potrebné uloţiť obidve úradom 

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

podporovali súťaţ v prospech koncových uţívateľov. Podľa zákona o elektronických 

komunikáciách, ak úrad na základe analýzy zistí, ţe na trhu nie je efektívna súťaţ, uloţí 

významnému podniku jednu alebo viac povinnosti. Úrad ukladaním týchto povinností 

reguluje ex ante. Podľa názoru úradu uloţenie povinnosti zákazu uprednostňovať určitú 

skupinu koncových uţívateľov je na skúmanom trhu potrebné. Touto povinnosťou úrad 

sleduje snahu vytvoriť také podmienky, ktoré budú chrániť záujmy koncových 

uţívateľov, pričom spoločnosť ST, a.s. bude poskytovať sluţbu prístupu koncovým 

uţívateľom 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, ako aj k diskriminácii koncových 

uţívateľov.  

Podľa úradu uloţené povinnosti zodpovedajú princípu proporcionality. Úrad 

povaţuje kaţdú uloţenú povinnosť na predmetnom trhu za dostatočne a náleţite 

odôvodnenú a uloţenú primerane k problému, ktorý sa má riešiť na podporu súťaţe 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 
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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. 

 

 

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 uţ 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 povaţuje túto pripomienku za bezpredmetnú.  

 

 

 

Nadnárodné konzultácie 

 

Podľa § 10 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách bola Európskej komisii  

predloţená: 

1. doplnená analýza relevantného trhu č. 1 po zohľadnení pripomienok, 

2. pripomienky spoločnosti ST, a.s. k analýze zverejnenej na národné 

konzultácie, 

3. pripomienky Protimonopolného úradu Slovenskej republiky k analýze 

zverejnenej na národné konzultácie, 

4. vyhodnotenie pripomienok k výsledku analýzy maloobchodného 

relevantného trhu č. 1. 

 



 

 

57 

Všetky vyššie uvedené dokumenty boli uverejnené na webovom sídle úradu 

v časti Konzultačné miesto a tieţ na stránke Európskej komisie. 

 

 

 

Pripomienky Európskej komisie:  

 

Európska komisia sa v liste zn. C (2012)5493 zo dňa 26.07.2012 vyjadrila 

k celkovému procesu a výsledkom analýzy a vyzvala úrad, aby: 

- pozorne monitoroval trh, vzhľadom na štruktúry a stratégie tvorby ceny,  

- prísne presadzoval veľkoobchodnú reguláciu a dôsledne monitoroval vývoj na 

trhu, a to na maloobchodnej i na veľkoobchodnej úrovni, nakoľko podľa jej názoru sa 

riziko účtovania neprimeraných cien spoločnosťou ST, a.s. nedá v plnej miere vylúčiť, 

keďţe spoločnosť ST, a.s. má naďalej vysoký trhový podiel a iné konkurenčné výhody, 

aj napriek rastúcej prítomnosti alternatívnych infraštruktúr.  

 

 

Úrad zobral na vedomie pripomienky Európskej komisie a bude pozorne 

monitorovať vývoj na trhu.  

 

 

Na základe výsledkov analýzy relevantného trhu č. 1 úrad dospel k záveru, ţe na 

vymedzenom relevantnom trhu nie je efektívna súťaţ podľa § 17 ods. 2 zákona 

o elektronických komunikáciách. Listom č. 1699/OER/2012 zo dňa 02.08.2012 úrad 

oznámil spoločnosti ST, a.s., ţe na základe záverov analýzy relevantného trhu č. 1 

začína správne konanie vo veci určenia spoločnosti ST, a.s. za významný podnik podľa 

§ 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách a uloţenia povinností podľa § 25 

ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách na relevantnom trhu č. 1.   

 

 

Úrad na základe výsledkov analýzy, po zohľadnení stanovísk poskytnutých v 

rámci národných konzultácií, stanoviska Európskej komisie a národných regulačných 

orgánov, ako aj všetkých vyššie uvedených skutočností rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.  
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Poučenie:  

 

Proti tomuto rozhodnutiu moţno podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na 

adresu: 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 

odbor ekonomickej regulácie 

Továrenská 7 

P.O. BOX 40 

828 55 Bratislava 24 

 

 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku 

a nadobudnutí jeho právoplatnosti. 

 

 

 

 

Ing. Jana Kopečná 

riaditeľka odboru ekonomickej regulácie 

 

 

 


