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VEC: Stanovisko
Dňa 15.12.2008 obdržal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
(ďalej len „úrad“) Vašu žiadosť o vyjadrenie k analýze veľkoobchodného trhu
č. 9, k čomu uvádzame nasledovné.
K analýze veľkoobchodného trhu č. 9 (ďalej len „VO 9“) vykonanej
Telekomunikačným úradom SR (ďalej len „TU SR“) v rámci určenia
mobilných operátorov za významné podniky, má úrad nasledovné
pripomienky.
TU SR dospel k záveru (str. 20 analýzy), že všetci traja mobilní
operátori sú významnými podnikmi na VO 9. Podľa nášho názoru, takýto
záver je potrebné prehodnotiť, a to z nasledovných dôvodov.
Ak by boli na jednom trhu súčasne tri podniky vo významnom
postavení, podľa § 16 ods. 6 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEK“) by potom
nevyhnutne išlo o spoločný významný vplyv dvoch alebo viacerých
významných podnikov a TU SR by nevyhnutne musel vykonať aj analýzu
faktorov podľa tohto ustanovenia. Takáto situácia by však bola reálne možná
len v prípade, ak by koncové body, resp. ucelenú časť týchto bodov, bolo
možné terminovať prostredníctvom všetkých troch sietí súčasne. V SR takéto
podmienky nie sú, čo uvádzate aj na str. 5 analýzy.
Úrad sa plne stotožňuje s Vašim predbežným záverom, že príslušné
volanie je terminované v konkrétnom koncovom bode mobilnej siete a nie je
ho možné z pohľadu zastupiteľnosti ukončiť v inom koncovom bode inej
mobilnej siete. To znamená, že terminovanie hovoru v jednej sieti nie je
zastupiteľné s terminovaním hovoru v iných sieťach a predstavuje
samostatný produkt nezastupiteľný iným produktom. Na jeden relevantný trh
môžu byť zahrnuté len také tovary, ktoré sú vzájomne zastupiteľné
a nahraditeľné. Z tohto vyplýva, že terminácia hovorov v mobilných sieťach
nemôže byť zahrnutá na jeden trh, ale existujú tri samostatné trhy terminácie
v každej z troch sietí, pričom každý mobilný operátor má 100 % trhový podiel
vo svojej vlastnej sieti, tak ako uvádzate na str. 8 analýzy. Podľa našich
informácií, takýto postup definície trhov zvolili aj ostatní regulátori krajín EÚ,

ktorí sa daným trhom už zaoberali. Oporu pre tieto závery možno nájsť aj
v Explanatory memorandum (bod 4.2.1., Wholesale call termination).

S pozdravom

Ing. Emília Babiaková
riaditeľka odboru zneužívania
dominantného postavenia
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