Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
odbor ekonomickej regulácie
Továrenská 7, P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24

Reg. číslo: 89/OER/2018-3357

Bratislava 20.07.2018

Rozhodnutie
Účastník konania:

Inomanet, s.r.o.
Armádna ulica 795
049 16 Jelšava

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, 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 v znení neskorších predpisov (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 začatom listom č. 89/OER/2018-2999 zo dňa 4.7.2018 (ďalej len „správne
konanie“) so spoločnosťou Inomanet, s.r.o. so sídlom Armádna ulica 795, 049 16
Jelšava, IČO 36 428 442 (ďalej len „spoločnosť Inomanet“) vo veci zrušenia
rozhodnutia č. 1429/OER/2013 zo dňa 10.7.2013 o určení spoločnosti Inomanet
za významný podnik a uložení povinností na relevantnom trhu poskytovania
veľkoobchodnej služby ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych
sieťach v pevnom umiestnení, ktorá spočíva v prenose volania smerovaného
ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia
z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou
a pevnou sieťou do koncového bodu v pevnej verejnej telefónnej sieti určeného
špecifickou sieťovou adresou takto:
Týmto rozhodnutím sa podľa § 18 ods. 2 zákona o elektronických
komunikáciách zrušuje rozhodnutie úradu č. 1429/OER/2013 zo dňa 10.7.2013
vo veci určenia spoločnosti Inomanet za významný podnik a uloženia
povinností na relevantnom trhu poskytovania veľkoobchodnej služby

ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom
umiestnení, ktorá spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému
užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu
prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou sieťou a
pevnou sieťou do koncového bodu v pevnej verejnej telefónnej sieti určeného
špecifickou sieťovou adresou (ďalej len „bývalý relevantný trh č. 3“).

Odôvodnenie:

Na základe Odporúčania Komisie zo dňa 09.10.2014 o relevantných trhoch
výrobkov a služieb v sektore elektronických komunikácií podliehajúcich regulácii
ex ante v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES
o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby
(2014/710/EÚ) (ďalej „Odporúčanie Komisie o relevantných trhoch“) úrad
podľa § 16 ods. 1 a 3 zákona o elektronických komunikáciách vydal dňa 09.02.2016
nové rozhodnutie o relevantných trhoch, ktorým určil nový zoznam relevantných trhov
(ďalej len „rozhodnutie o určení zoznamu relevantných trhov“). Podľa nového
zoznamu relevantných trhov je relevantný trh č. 1 definovaný ako veľkoobchodné
služby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych sieťach
poskytované v pevnom umiestnení t. j. bývalý relevantný trh č. 3.
Na základe analýzy bola spoločnosť Inomanet podľa § 18 ods. 1 zákona o
elektronických komunikáciách určená rozhodnutím úradu č. 1429/OER/2013 zo dňa
10.7.2013 za významný podnik na bývalom relevantnom trhu č. 3 a súčasne jej boli
podľa § 19 až § 23 uložené nasledujúce povinnosti: povinnosť transparentnosti,
povinnosť nediskriminácie prístupu, povinnosť prístupu k určitým sieťovým
prostriedkom a povinnosť cenovej regulácie.
Spoločnosť Inomanet mala v tom období úradom pridelené geografické čísla a
uzatvorenú zmluvu o prepojení svojej siete v pevnom umiestnení so spoločnosťou
GTS Slovakia, s.r.o. (dnes BENESTRA, s.r.o.).
V roku 2015 spoločnosť Inomanet vrátila úradu geografické čísla a uviedla, že
neposkytuje a neplánuje poskytovať službu ukončenia volaní v sieti v pevnom
umiestnení. Úrad túto skutočnosť zohľadnil v poslednej analýze relevantného trhu
č. 1 , kde navrhol vydať rozhodnutie o zrušení rozhodnutia č. 1429/OER/2013 zo dňa
10. júla 2013 vo veci určenia spoločnosti Inomanet za významný podnik a uložení
povinností.
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Národné konzultácie
Podľa § 10 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách pred prijatím
opatrenia, ktoré bude mať značný vplyv na relevantný trh, alebo ak, to ustanovuje
tento zákon, umožní úrad dotknutým osobám vyjadriť sa k návrhu opatrenia. Lehota
na vyjadrenie je jeden mesiac odo dňa zverejnenia návrhu opatrenia; v zložitých
prípadoch môže byť lehota predĺžená najviac na dva mesiace.
Úrad zverejnil dňa 14. septembra 2016 na konzultačnom mieste verejne
dostupného webového sídla výsledky analýzy relevantného trhu č. 1 a Výzvu na
podávanie pripomienok k výsledkom analýzy relevantného trhu č. 1. Úrad stanovil
tridsaťdňovú lehotu na zaslanie písomných pripomienok.
Úrad podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách
spolupracuje s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ SR“)
v otázkach určenia relevantných trhov v oblasti elektronických komunikácií, analýzy
relevantných trhov a určenia podniku s významným vplyvom na relevantnom trhu.
V
súlade
s uvedeným
analýza
bola
doručená
listom
úradu
pod č. 1962/OER/2016 PMÚ SR a úrad požiadal PMÚ SR o stanovisko k analýze
relevantného trhu č. 1. PMÚ SR vo svojom stanovisku zo dňa 03.10.2016
zaevidovanom úradom pod č. 7/OER/2016-2001 uviedol, že nemá pripomienky
k výsledkom analýzy relevantného trhu č. 1.
Na Výzvu na podávanie pripomienok k výsledkom analýzy relevantného trhu
č. 1 reagoval jeden podnik.
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. zaslala svoje pripomienky listom zo dňa
14.10.2016 zaevidovaným úradom pod č. 7/OER/2016-2014. Žiadne iné pripomienky
v predmetnej veci neboli úradu doručené.
Po vyhodnotení a zohľadnení prijatých pripomienok k návrhu opatrenia úrad
dňa 18.11.2016 notifikoval EÚ upravený návrh opatrenia - analýzu relevantného trhu
č.1 spolu s výsledkami národných konzultácií.

Nadnárodné konzultácie
Podľa § 10 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách ak návrh opatrenia
bude mať vplyv na obchodovanie medzi členskými štátmi, úrad po zverejnení
výsledkov konzultácií podľa odseku 3 sprístupní tento návrh s odôvodnením
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Európskej komisii, orgánu európskych regulátorov a národným regulačným orgánom
členských štátov v súlade s § 9 ods. 4, ak ide o
a) určenie relevantných trhov,
b) postupy analýzy relevantných trhov,
c) povinnosti prepojenia sietí, interoperability služieb a povinnosti podľa § 26,
d) uloženie, zmenu alebo zrušenie povinností podľa § 19 až 23 a § 25.
V súlade s vyššie uvedeným boli na nadnárodné konzultácie zverejnené
nasledovné dokumenty:
1. Výsledné znenie analýzy vrátane zapracovaných pripomienok
sprístupnené na nadnárodné konzultácie
2. Vyjadrenie PMÚ SR
3. Pripomienky spoločnosti Slovak Telekom k výsledku analýzy relevantného
trhu č. 1
4. Vyhodnotenie pripomienok spoločnosti Slovak Telekom k výsledku
analýzy relevantného trhu č. 1
Všetky uvedené dokumenty sú uverejnené na webovom sídle úradu v časti
Regulácia súťaže, Relevantný trh č. 1.

Pripomienky Komisie
K výsledkom analýzy relevantného trhu č. 1 v rámci nadnárodných konzultácií
bolo úradu dňa 15.12.2016 doručené Rozhodnutie Komisie SK/2016/1955
k notifikovanej analýze relevantného trhu č. 1. Komisia vo svojom rozhodnutí uviedla,
že nemá žiadne pripomienky k predmetnej analýze.
Na základe výsledkov analýzy relevantného trhu č. 1 úrad dospel k záveru, že
na relevantnom trhu č. 1 spoločnosť Inomanet nemá významný vplyv. Listom
č. 89/OER/2018-2999 zo dňa 4.7.2018 úrad oznámil spoločnosti Inomanet, že na
základe záverov analýzy relevantného trhu č. 1 začína správne konanie vo veci
určenia spoločnosti Inomanet za významný podnik podľa § 18 ods. 1 zákona
o elektronických komunikáciách a uloženia povinností podľa § 19, § 20, § 22 a § 23
zákona o elektronických komunikáciách na relevantnom trhu č. 1.
Úrad na základe výsledkov analýzy po zohľadnení stanovísk poskytnutých
v rámci národných konzultácií, stanoviska Komisie, ako aj všetkých vyššie
uvedených skutočností rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho
doručenia na adresu:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
odbor ekonomickej regulácie
Továrenská 7
P.O. Box 40
828 55 Bratislava 24
Rozklad proti tomuto rozhodnutiu nemá podľa § 74 ods. 3 zákona
o elektronických komunikáciách odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného
prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti.

Mgr. Ing. Ivan Martyák
riaditeľ odboru ekonomickej regulácie
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