
 
č. 12/2018 zo 17.09.2018 

 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

odbor ekonomickej regulácie 

Továrenská 7, P.O. BOX 40,  828 55  Bratislava 24 

 

 

Reg. číslo: 84/OER/2018-3009      Bratislava 20.07.2018 

 

 

 

Rozhodnutie 

 

 

Účastník konania: 

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 

Ševčenkova 36 

851 01 Bratislava 

 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb, 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 so spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom 

Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava IČO 35 971 967 (ďalej len „spoločnosť UPC“)  

vo veci určenia významného podniku podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických 

komunikáciách a uloţenia povinností podľa § 19, § 20, § 22 a § 23 zákona  
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o elektronických komunikáciách na relevantnom trhu č. 1, ktorý je podľa Rozhodnutia 

úradu zo dňa 09.02.2016, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov, definovaný 

ako veľkoobchodné sluţby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych 

sieťach poskytované v pevnom umiestnení (ďalej len „relevantný trh č. 1“) nasledovne: 

 

 

1) Úrad určuje podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách 

a podľa výsledkov analýzy veľkoobchodného relevantného trhu č. 1 

spoločnosť UPC za významný podnik na relevantnom trhu č. 1.  

 

 

2) Úrad ukladá spoločnosti UPC ako významnému podniku na relevantnom trhu 

č. 1 podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách nasledujúce 

povinnosti: 

 

a) Povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom podľa § 22 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Spoločnosť UPC je povinná splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť 

o prepojenie sietí. Spoločnosť UPC je povinná: 

 

I. viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi 

prepojenie, 

II. umožniť spoločné umiestnenie alebo iné formy spoločného 

používania pridružených prostriedkov potrebných na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, 

III. prepojiť siete alebo sieťové prostriedky potrebné na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení. 

 

b) Povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia podľa § 19 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

I. Spoločnosť UPC je povinná zverejniť na svojom verejne dostupnom 

webovom sídle referenčnú ponuku na prepojenie volaní 

do individuálnej verejnej telefónnej siete v pevnom umiestnení, ktorá 

musí obsahovať informácie týkajúce sa služieb ukončenia volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, najmä účtovné 

informácie, technické špecifikácie, charakteristiky siete, zmluvné 

podmienky dodávania a používania služby ukončenia volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení vrátane cien  

za ukončenie volania najneskôr do 60 dní od doručenia rozhodnutia.  

 

II. Spoločnosť UPC je povinná zverejniť na svojom verejne dostupnom 

webovom sídle každú zmenu zmluvných podmienok referenčnej 
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ponuky na prepojenie týkajúcu sa veľkoobchodnej služby ukončenia 

volania v individuálnej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, 

ktorá bude mať vplyv na podniky definované v § 5 ods. 1 zákona  

o elektronických komunikáciách, v lehote minimálne 45 dní pred 

účinnosťou zmeny referenčnej ponuky a predložiť ju úradu.  

Ak zmena referenčnej ponuky vyplýva z cenového rozhodnutia úradu, 

je spoločnosť UPC povinná zverejniť zmenenú referenčnú ponuku 

najneskôr v deň účinnosti predmetného rozhodnutia. 

 

 

c) Povinnosť nediskriminácie prístupu a prepojenia podľa § 20 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Na základe povinnosti nediskriminácie je spoločnosť UPC povinná pri 

poskytovaní služby ukončenia volania vo svojej verejnej telefónnej sieti 

v pevnom umiestnení uplatňovať voči iným podnikom porovnateľné 

podmienky za porovnateľných okolností a poskytovať informácie  

a služby iným podnikom za rovnakých podmienok a s rovnakou kvalitou, 

ako keby ich využívala pre vlastnú potrebu, alebo ich poskytovala 

podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, v ktorom má právo 

spolurozhodovať. 

 

d) Povinnosť regulácie cien prístupu a prepojenia podľa § 23 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Spoločnosť UPC je povinná stanoviť ceny za ukončenie volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktoré boli zostavené  

v inej národnej alebo zahraničnej sieti v členských štátoch Európskej 

únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EÚ/EHP“) tak, 

ako jej úrad určí v rozhodnutí o regulácii cien podľa § 12 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Uložené povinnosti nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia 

tohto rozhodnutia, ak nie je uvedené inak. 

 

Týmto rozhodnutím sa zrušuje rozhodnutie úradu č. 1427/OER/2013 zo dňa 

10.07.2013 vo veci určenia spoločnosti UPC za významný podnik  

na veľkoobchodnom trhu ukončovania volania v jednotlivých verejných 

telefónnych sieťach v pevnom umiestnení a uloženia povinností. 

 

 

Odôvodnenie: 
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... 
 

Poučenie: 

 

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

doručenia na adresu: 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb 

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 

 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

odbor ekonomickej regulácie 

Továrenská 7, P.O. BOX 40,  828 55  Bratislava 24 

 

Reg. číslo: 85/OER/2018-3010     Bratislava 20.07.2018 

 

 

Rozhodnutie 

 

 

Účastník konania: 

 

VM Telecom, s. r. o. 

Panenská 8 

811 03 Bratislava 
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Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb, 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 so spoločnosťou VM Telecom, s. r. o. so sídlom Panenská 8,  

811 03 Bratislava, IČO 35 837 594 (ďalej len „spoločnosť VM Telecom“) vo veci 

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

komunikáciách a uloţenia povinností podľa § 19, § 20, § 22 a § 23 zákona  

o elektronických komunikáciách na relevantnom trhu č. 1, ktorý je podľa Rozhodnutia 

úradu zo dňa 09.02.2016, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov, definovaný 

ako veľkoobchodné sluţby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych 

sieťach poskytované v pevnom umiestnení (ďalej len „relevantný trh č. 1“) nasledovne: 

 

 

1) Úrad určuje podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách 

a podľa výsledkov analýzy veľkoobchodného relevantného trhu č. 1 

spoločnosť VM Telecom za významný podnik na relevantnom trhu č. 1.  

 

 

2) Úrad ukladá spoločnosti VM Telecom ako významnému podniku na 

relevantnom trhu č. 1 podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických 

komunikáciách nasledujúce povinnosti: 

 

a) Povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom podľa § 22 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Spoločnosť VM Telecom je povinná splniť odôvodnenú a opodstatnenú 

žiadosť o prepojenie sietí. Spoločnosť VM Telecom je povinná: 

 

I. viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi 

prepojenie, 

II. umožniť spoločné umiestnenie alebo iné formy spoločného 

používania pridružených prostriedkov potrebných na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, 

III. prepojiť siete alebo sieťové prostriedky potrebné na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení. 
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b) Povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia podľa § 19 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

I. Spoločnosť VM Telecom je povinná zverejniť na svojom verejne 

dostupnom webovom sídle referenčnú ponuku na prepojenie volaní 

do individuálnej verejnej telefónnej siete v pevnom umiestnení, ktorá 

musí obsahovať informácie týkajúce sa služieb ukončenia volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, najmä účtovné 

informácie, technické špecifikácie, charakteristiky siete, zmluvné 

podmienky dodávania a používania služby ukončenia volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení vrátane cien  

za ukončenie volania najneskôr do 60 dní od doručenia rozhodnutia.  

 

II. Spoločnosť VM Telecom je povinná zverejniť na svojom verejne 

dostupnom webovom sídle každú zmenu zmluvných podmienok 

referenčnej ponuky na prepojenie týkajúcu sa veľkoobchodnej služby 

ukončenia volania v individuálnej verejnej telefónnej sieti v pevnom 

umiestnení, ktorá bude mať vplyv na podniky definované v § 5 ods. 1 

zákona o elektronických komunikáciách, v lehote minimálne 45 dní 

pred účinnosťou zmeny referenčnej ponuky a predložiť ju úradu.  

Ak zmena referenčnej ponuky vyplýva z cenového rozhodnutia úradu, 

je spoločnosť VM Telecom povinná zverejniť zmenenú referenčnú 

ponuku najneskôr v deň účinnosti predmetného rozhodnutia. 

 

 

c) Povinnosť nediskriminácie prístupu a prepojenia podľa § 20 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Na základe povinnosti nediskriminácie je spoločnosť VM Telecom 

povinná pri poskytovaní služby ukončenia volania vo svojej verejnej 

telefónnej sieti v pevnom umiestnení uplatňovať voči iným podnikom 

porovnateľné podmienky za porovnateľných okolností a poskytovať 

informácie a služby iným podnikom za rovnakých podmienok 

a s rovnakou kvalitou, ako keby ich využívala pre vlastnú potrebu, alebo 

ich poskytovala podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, 

v ktorom má právo spolurozhodovať. 

 

d) Povinnosť regulácie cien prístupu a prepojenia podľa § 23 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Spoločnosť VM Telecom je povinná stanoviť ceny za ukončenie volania 

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktoré boli zostavené  

v inej národnej alebo zahraničnej sieti v členských štátoch Európskej 
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únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EÚ/EHP“) tak, 

ako jej úrad určí v rozhodnutí o regulácii cien podľa § 12 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Uložené povinnosti nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia 

tohto rozhodnutia, ak nie je uvedené inak. 

 

Týmto rozhodnutím sa zrušuje rozhodnutie úradu č. 1431/OER/2013 zo dňa 

10.07.2013 vo veci určenia spoločnosti VM Telecom za významný podnik  

na veľkoobchodnom trhu ukončovania volania v jednotlivých verejných 

telefónnych sieťach v pevnom umiestnení a uloženia povinností. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

... 
 

Poučenie: 

 

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

doručenia na adresu: 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb 

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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Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

odbor ekonomickej regulácie 

Továrenská 7, P.O. BOX 40,  828 55  Bratislava 24 

 

Reg. číslo: 87/OER/2018-3012     Bratislava 20.07.2018 

 

 

Rozhodnutie 

 

 

Účastník konania: 

 

VNET a.s. 

Námestie Hraničiarov 39  

851 03 Bratislava 

 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb, 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 so spoločnosťou VNET a.s., so sídlom Námestie Hraničiarov 39,  

851 03 Bratislava, IČO 35 845 007 (ďalej len „spoločnosť VNET“) vo veci určenia 

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

a uloţenia povinností podľa § 19, § 20, § 22 a § 23 zákona o elektronických 

komunikáciách na relevantnom trhu č. 1, ktorý je podľa Rozhodnutia úradu zo dňa 

09.02.2016, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov, definovaný ako 

veľkoobchodné sluţby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych 

sieťach poskytované v pevnom umiestnení (ďalej len „relevantný trh č. 1“) nasledovne: 

 

 

1) Úrad určuje podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách 

a podľa výsledkov analýzy veľkoobchodného relevantného trhu č. 1 

spoločnosť VNET za významný podnik na relevantnom trhu č. 1.  
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2) Úrad ukladá spoločnosti VNET ako významnému podniku na relevantnom 

trhu č. 1 podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách 

nasledujúce povinnosti: 

 

a) Povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom podľa § 22 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Spoločnosť VNET je povinná splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť 

o prepojenie sietí. Spoločnosť VNET je povinná: 

 

I. viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi 

prepojenie, 

II. umožniť spoločné umiestnenie alebo iné formy spoločného 

používania pridružených prostriedkov potrebných na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, 

III. prepojiť siete alebo sieťové prostriedky potrebné na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení. 

 

b) Povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia podľa § 19 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

I. Spoločnosť VNET je povinná zverejniť na svojom verejne dostupnom 

webovom sídle referenčnú ponuku na prepojenie volania 

do individuálnej verejnej telefónnej siete, ktorá musí obsahovať 

informácie týkajúce sa služieb ukončenia volania vo verejnej 

telefónnej sieti v pevnom umiestnení, najmä účtovné informácie, 

technické špecifikácie, charakteristiky siete, zmluvné podmienky 

dodávania a používania služby ukončenia volania vo verejnej 

telefónnej sieti v pevnom umiestnení vrátane cien za ukončenie 

volania najneskôr do 60 dní od doručenia rozhodnutia.  

 

II. Spoločnosť VNET je povinná zverejniť na svojom verejne dostupnom 

webovom sídle každú zmenu zmluvných podmienok referenčnej 

ponuky na prepojenie týkajúcu sa veľkoobchodnej služby ukončenia 

volania v individuálnej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, 

ktorá bude mať vplyv na podniky definované v § 5 ods. 1 zákona  

o elektronických komunikáciách, v lehote minimálne 45 dní pred 

účinnosťou zmeny referenčnej ponuky a predložiť ju úradu.  

Ak zmena referenčnej ponuky vyplýva z cenového rozhodnutia úradu, 

je spoločnosť VNET povinná zverejniť zmenenú referenčnú ponuku 

najneskôr v deň účinnosti predmetného rozhodnutia. 
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c) Povinnosť nediskriminácie prístupu a prepojenia podľa § 20 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Na základe povinnosti nediskriminácie je spoločnosť VNET povinná pri 

poskytovaní služby ukončenia volania vo svojej verejnej telefónnej sieti 

v pevnom umiestnení uplatňovať voči iným podnikom porovnateľné 

podmienky za porovnateľných okolností a poskytovať informácie  

a služby iným podnikom za rovnakých podmienok a s rovnakou kvalitou, 

ako keby ich využívala pre vlastnú potrebu, alebo ich poskytovala 

podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, v ktorom má právo 

spolurozhodovať. 

 

d) Povinnosť regulácie cien prístupu a prepojenia podľa § 23 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Spoločnosť VNET je povinná stanoviť ceny za ukončenie volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktoré boli zostavené  

v inej národnej alebo zahraničnej sieti v členských štátoch Európskej 

únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EÚ/EHP“) tak, 

ako jej úrad určí v rozhodnutí o regulácii cien podľa § 12 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Uložené povinnosti nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia 

tohto rozhodnutia, ak nie je uvedené inak. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

... 
 

Poučenie: 

 

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

doručenia na adresu: 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb 

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. 
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 Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného 

prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti. 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Ivan Martyák 

 riaditeľ odboru ekonomickej regulácie 

 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

odbor ekonomickej regulácie 

Továrenská 7, P.O. BOX 40,  828 55  Bratislava 24 

 

Reg. číslo: 86/OER/2018-3011      Bratislava 20.07.2018 

 

 

 

Rozhodnutie 

 

 

Účastník konania: 

 

Ţeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŢSR"  

Klemensova 8  

813 61 Bratislava 

 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb, 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 so spoločnosťou Ţeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme 

"ŢSR", so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO 31 364 501, jej vnútorná 
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organizačná jednotka Odštepný závod Ţeleznice Slovenskej republiky - Ţelezničné 

telekomunikácie Bratislava so sídlom Kováčska 3, 832 06 Bratislava (ďalej len 

„spoločnosť ŢSR ŢT“) vo veci určenia významného podniku podľa § 18 ods. 1 zákona 

o elektronických komunikáciách a uloţenia povinností podľa § 19, § 20, § 22 a § 23 

zákona o elektronických komunikáciách na relevantnom trhu č. 1, ktorý je podľa 

Rozhodnutia úradu zo dňa 09.02.2016, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov, 

definovaný ako veľkoobchodné sluţby ukončenia volania v individuálnych verejných 

telefónnych sieťach poskytované v pevnom umiestnení (ďalej len „relevantný trh č. 1“) 

nasledovne: 

 

1) Úrad určuje podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách 

a podľa výsledkov analýzy veľkoobchodného relevantného trhu č. 1 

spoločnosť ŽSR ŽT za významný podnik na relevantnom trhu č. 1.  

2) Úrad ukladá spoločnosti ŽSR ŽT ako významnému podniku na relevantnom 

trhu č. 1 podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách 

nasledujúce povinnosti: 

 

a) Povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom podľa § 22 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Spoločnosť ŽSR ŽT je povinná splniť odôvodnenú a opodstatnenú 

žiadosť o prepojenie sietí. Spoločnosť ŽSR ŽT je povinná: 

 

I. viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi 

prepojenie, 

II. umožniť spoločné umiestnenie alebo iné formy spoločného 

používania pridružených prostriedkov potrebných na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, 

III. prepojiť siete alebo sieťové prostriedky potrebné na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení. 

 

b) Povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia podľa § 19 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

I. Spoločnosť ŽSR ŽT je povinná zverejniť na svojom verejne 

dostupnom webovom sídle referenčnú ponuku na prepojenie volania 

do individuálnej verejnej telefónnej siete v pevnom umiestnení, ktorá 

musí obsahovať informácie týkajúce sa služieb ukončenia volaní  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, najmä účtovné 

informácie, technické špecifikácie, charakteristiky siete, zmluvné 

podmienky dodávania a používania služby ukončenia volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení vrátane cien  

za ukončenie volania najneskôr do 60 dní od doručenia rozhodnutia.  
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II. Spoločnosť ŽSR ŽT je povinná zverejniť na svojom verejne 

dostupnom webovom sídle každú zmenu zmluvných podmienok 

referenčnej ponuky na prepojenie týkajúcu sa veľkoobchodnej služby 

ukončenia volania v individuálnej verejnej telefónnej sieti v pevnom 

umiestnení, ktorá bude mať vplyv na podniky definované v § 5 ods. 1 

zákona o elektronických komunikáciách, v lehote minimálne 45 dní 

pred účinnosťou zmeny referenčnej ponuky a predložiť ju úradu.  

Ak zmena referenčnej ponuky vyplýva z cenového rozhodnutia úradu, 

je spoločnosť ŽSR ŽT povinná zverejniť zmenenú referenčnú ponuku 

najneskôr v deň účinnosti predmetného rozhodnutia. 

 

 

c) Povinnosť nediskriminácie prístupu a prepojenia podľa § 20 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Na základe povinnosti nediskriminácie je spoločnosť ŽSR ŽT povinná pri 

poskytovaní služby ukončenia volania vo svojej verejnej telefónnej sieti 

v pevnom umiestnení uplatňovať voči iným podnikom porovnateľné 

podmienky za porovnateľných okolností a poskytovať informácie  

a služby iným podnikom za rovnakých podmienok a s rovnakou kvalitou, 

ako keby ich využívala pre vlastnú potrebu, alebo ich poskytovala 

podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, v ktorom má právo 

spolurozhodovať. 

 

d) Povinnosť regulácie cien prístupu a prepojenia podľa § 23 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Spoločnosť ŽSR ŽT je povinná stanoviť ceny za ukončenie volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktoré boli zostavené  

v inej národnej alebo zahraničnej sieti v členských štátoch Európskej 

únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EÚ/EHP“) tak, 

ako jej úrad určí v rozhodnutí o regulácii cien podľa § 12 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Uložené povinnosti nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia 

tohto rozhodnutia, ak nie je uvedené inak. 

 

Týmto rozhodnutím sa zrušuje rozhodnutie úradu č. 1428/OER/2013 zo dňa 

10.07.2013 vo veci určenia spoločnosti ŽSR ŽT za významný podnik  

na veľkoobchodnom trhu ukončovania volania v jednotlivých verejných 

telefónnych sieťach v pevnom umiestnení a uloženia povinností. 

 

Odôvodnenie: 
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... 
 

Poučenie: 

 

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

doručenia na adresu: 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb 

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 

 
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

odbor ekonomickej regulácie 

Továrenská 7, P.O. BOX 40,  828 55  Bratislava 24 

 

Reg. číslo: 75/OER/2018-3000      Bratislava 20.07.2018 

 

 

Rozhodnutie 

 

 

Účastník konania: 

 

ANTIK Telecom s.r.o. 

Čárskeho 10 

040 01 Košice 
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Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb, 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 so spoločnosťou ANTIK Telecom s.r.o., so sídlom Čárskeho 10,  

040 01 Košice IČO 36 191 400 (ďalej len „spoločnosť ANTIK“) vo veci určenia 

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

a uloţenia povinností podľa § 19, § 20, § 22 a § 23 zákona o elektronických 

komunikáciách na relevantnom trhu č. 1, ktorý je podľa Rozhodnutia úradu zo dňa 

09.02.2016, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov, definovaný ako 

veľkoobchodné sluţby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych 

sieťach poskytované v pevnom umiestnení (ďalej len „relevantný trh č. 1“) nasledovne: 

 

 

1) Úrad určuje podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách 

a podľa výsledkov analýzy veľkoobchodného relevantného trhu č. 1 

spoločnosť ANTIK za významný podnik na relevantnom trhu č. 1.  

 

 

2) Úrad ukladá spoločnosti ANTIK ako významnému podniku na relevantnom 

trhu č. 1 podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách 

nasledujúce povinnosti: 

 

e) Povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom podľa § 22 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Spoločnosť ANTIK je povinná splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť 

o prepojenie sietí. Spoločnosť ANTIK je povinná: 

 

I. viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi 

prepojenie, 

II. umožniť spoločné umiestnenie alebo iné formy spoločného 

používania pridružených prostriedkov potrebných na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, 

III. prepojiť siete alebo sieťové prostriedky potrebné na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení. 
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a) Povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia podľa § 19 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

I. Spoločnosť ANTIK je povinná zverejniť na svojom verejne 

dostupnom webovom sídle referenčnú ponuku na prepojenie volaní 

do individuálnej verejnej telefónnej siete v pevnom umiestnení, 

ktorá musí obsahovať informácie týkajúce sa služieb ukončenia 

volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, najmä účtovné 

informácie, technické špecifikácie, charakteristiky siete, zmluvné 

podmienky dodávania a používania služby ukončenia volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení vrátane cien  

za ukončenie volania najneskôr do 60 dní od doručenia rozhodnutia.  

 

II. Spoločnosť ANTIK je povinná zverejniť na svojom verejne 

dostupnom webovom sídle každú zmenu zmluvných podmienok 

referenčnej ponuky na prepojenie týkajúcu sa veľkoobchodnej služby 

ukončenia volania v individuálnej verejnej telefónnej sieti v pevnom 

umiestnení, ktorá bude mať vplyv na podniky definované v § 5 ods. 1 

zákona o elektronických komunikáciách, v lehote minimálne 45 dní 

pred účinnosťou zmeny referenčnej ponuky a predložiť ju úradu.  

Ak zmena referenčnej ponuky vyplýva z cenového rozhodnutia úradu, 

je spoločnosť ANTIK povinná zverejniť zmenenú referenčnú ponuku 

najneskôr v deň účinnosti predmetného rozhodnutia. 

 

 

b) Povinnosť nediskriminácie prístupu a prepojenia podľa § 20 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Na základe povinnosti nediskriminácie je spoločnosť ANTIK povinná pri 

poskytovaní služby ukončenia volania vo svojej verejnej telefónnej sieti 

v pevnom umiestnení uplatňovať voči iným podnikom porovnateľné 

podmienky za porovnateľných okolností a poskytovať informácie  

a služby iným podnikom za rovnakých podmienok a s rovnakou kvalitou, 

ako keby ich využívala pre vlastnú potrebu, alebo ich poskytovala 

podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, v ktorom má právo 

spolurozhodovať. 

 

c) Povinnosť regulácie cien prístupu a prepojenia podľa § 23 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Spoločnosť ANTIK je povinná stanoviť ceny za ukončenie volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktoré boli zostavené  
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v inej národnej alebo zahraničnej sieti v členských štátoch Európskej 

únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EÚ/EHP“) tak, 

ako jej úrad určí v rozhodnutí o regulácii cien podľa § 12 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Uložené povinnosti nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia 

tohto rozhodnutia, ak nie je uvedené inak. 

 

Týmto rozhodnutím sa zrušuje rozhodnutie úradu č. 1423/OER/2013 zo dňa 

10.07.2013 vo veci určenia spoločnosti ANTIK za významný podnik  

na veľkoobchodnom trhu ukončovania volania v jednotlivých verejných 

telefónnych sieťach v pevnom umiestnení a uloženia povinností. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

... 
 

Poučenie: 

 

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

doručenia na adresu: 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb 

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 

 



  

18 
 

 
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

odbor ekonomickej regulácie 

Továrenská 7, P.O. BOX 40,  828 55  Bratislava 24 

 

Reg. číslo: 76/OER/2018-3001      Bratislava 20.07.2018 

 

 

 

Rozhodnutie 

 

 

Účastník konania: 

 

BENESTRA, s. r. o. 

Einsteinova 24  

851 01 Bratislava 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb, 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 so spoločnosťou BENESTRA, s. r. o. so sídlom Einsteinova 24, 851 01 

Bratislava IČO 46 303 502 (ďalej len „spoločnosť BENESTRA“) vo veci určenia 

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

a uloţenia povinností podľa § 19, § 20, § 22 a § 23 zákona o elektronických 

komunikáciách na relevantnom trhu č. 1, ktorý je podľa Rozhodnutia úradu zo dňa 

09.02.2016, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov, definovaný ako 

veľkoobchodné sluţby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych 

sieťach poskytované v pevnom umiestnení (ďalej len „relevantný trh č. 1“) nasledovne: 
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1) Úrad určuje podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách 

a podľa výsledkov analýzy veľkoobchodného relevantného trhu č. 1 

spoločnosť BENESTRA za významný podnik na relevantnom trhu č. 1.  

 

 

2) Úrad ukladá spoločnosti BENESTRA ako významnému podniku na 

relevantnom trhu č. 1 podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických 

komunikáciách nasledujúce povinnosti: 

 

a) Povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom podľa § 22 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Spoločnosť BENESTRA je povinná splniť odôvodnenú a opodstatnenú 

žiadosť o prepojenie sietí. Spoločnosť BENESTRA je povinná: 

 

I. viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi 

prepojenie, 

II. umožniť spoločné umiestnenie alebo iné formy spoločného 

používania pridružených prostriedkov potrebných na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, 

III. prepojiť siete alebo sieťové prostriedky potrebné na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení. 

 

b) Povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia podľa § 19 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

I. Spoločnosť BENESTRA je povinná zverejniť na svojom verejne 

dostupnom webovom sídle referenčnú ponuku na prepojenie volaní 

do individuálnej verejnej telefónnej siete v pevnom umiestnení, ktorá 

musí obsahovať informácie týkajúce sa služieb ukončenia volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, najmä účtovné 

informácie, technické špecifikácie, charakteristiky siete, zmluvné 

podmienky dodávania a používania služby ukončenia volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení vrátane cien  

za ukončenie volania najneskôr do 60 dní od doručenia rozhodnutia.  

 

II. Spoločnosť BENESTRA je povinná zverejniť na svojom verejne 

dostupnom webovom sídle každú zmenu zmluvných podmienok 

referenčnej ponuky na prepojenie týkajúcu sa veľkoobchodnej služby 

ukončenia volania v individuálnej verejnej telefónnej sieti v pevnom 

umiestnení, ktorá bude mať vplyv na podniky definované v § 5 ods. 1 

zákona o elektronických komunikáciách, v lehote minimálne 45 dní 

pred účinnosťou zmeny referenčnej ponuky a predložiť ju úradu.  

Ak zmena referenčnej ponuky vyplýva z cenového rozhodnutia úradu, 
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je spoločnosť BENESTRA povinná zverejniť zmenenú referenčnú 

ponuku najneskôr v deň účinnosti predmetného rozhodnutia. 

 

 

c) Povinnosť nediskriminácie prístupu a prepojenia podľa § 20 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Na základe povinnosti nediskriminácie je spoločnosť BENESTRA 

povinná pri poskytovaní služby ukončenia volania vo svojej verejnej 

telefónnej sieti v pevnom umiestnení uplatňovať voči iným podnikom 

porovnateľné podmienky za porovnateľných okolností a poskytovať 

informácie a služby iným podnikom za rovnakých podmienok 

a s rovnakou kvalitou, ako keby ich využívala pre vlastnú potrebu, alebo 

ich poskytovala podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, 

v ktorom má právo spolurozhodovať. 

 

d) Povinnosť regulácie cien prístupu a prepojenia podľa § 23 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Spoločnosť BENESTRA je povinná stanoviť ceny za ukončenie volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktoré boli zostavené  

v inej národnej alebo zahraničnej sieti v členských štátoch Európskej 

únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EÚ/EHP“) tak, 

ako jej úrad určí v rozhodnutí o regulácii cien podľa § 12 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Uložené povinnosti nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia 

tohto rozhodnutia, ak nie je uvedené inak. 

 

Týmto rozhodnutím sa zrušuje rozhodnutie úradu č. 1422/OER/2013 zo dňa 

10.07.2013 vo veci určenia spoločnosti GTS Slovakia, s.r.o. (dnes BENESTRA) 

za významný podnik na veľkoobchodnom trhu ukončovania volania 

v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení a uloženia 

povinností. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

... 
 

Poučenie: 
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 Proti tomuto rozhodnutiu moţno podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho 

doručenia na adresu: 

 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb 

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 

 
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

odbor ekonomickej regulácie 

Továrenská 7, P.O. BOX 40,  828 55  Bratislava 24 

 

Reg. číslo: 77/OER/2018-3002      Bratislava 20.07.2018 

 

 

 

Rozhodnutie 

 

 

Účastník konania: 

 

DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS S.A.  

Plaza de Euskadi 5  

48009 BILBAO  

ŠPANIELSKO 
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Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb, 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 so spoločnosťou DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS S.A. so sídlom 

Plaza de Euskadi 5, 48009 BILBAO, ŠPANIELSKO, registračné číslo A95469433 

(ďalej len „spoločnosť DIALOGA“) vo veci určenia významného podniku podľa § 18 

ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách a uloţenia povinností podľa § 19, § 20, 

§ 22 a § 23 zákona o elektronických komunikáciách na relevantnom trhu č. 1, ktorý je 

podľa Rozhodnutia úradu zo dňa 09.02.2016, ktorým sa určuje zoznam relevantných 

trhov, definovaný ako veľkoobchodné sluţby ukončenia volania v individuálnych 

verejných telefónnych sieťach poskytované v pevnom umiestnení (ďalej len 

„relevantný trh č. 1“) nasledovne: 

 

 

1) Úrad určuje podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách 

a podľa výsledkov analýzy veľkoobchodného relevantného trhu č. 1 

spoločnosť DIALOGA za významný podnik na relevantnom trhu č. 1.  

 

 

2) Úrad ukladá spoločnosti DIALOGA ako významnému podniku na relevantnom 

trhu č. 1 podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách 

nasledujúce povinnosti: 

 

a) Povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom podľa § 22 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Spoločnosť DIALOGA je povinná splniť odôvodnenú a opodstatnenú 

žiadosť o prepojenie sietí. Spoločnosť DIALOGA je povinná: 

 

I. viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi 

prepojenie, 

II. umožniť spoločné umiestnenie alebo iné formy spoločného 

používania pridružených prostriedkov potrebných na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, 

III. prepojiť siete alebo sieťové prostriedky potrebné na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení. 
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b) Povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia podľa § 19 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

I. Spoločnosť DIALOGA je povinná zverejniť na svojom verejne 

dostupnom webovom sídle referenčnú ponuku na prepojenie volaní 

do individuálnej verejnej telefónnej siete v pevnom umiestnení, ktorá 

musí obsahovať informácie týkajúce sa služieb ukončenia volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, najmä účtovné 

informácie, technické špecifikácie, charakteristiky siete, zmluvné 

podmienky dodávania a používania služby ukončenia volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení vrátane cien  

za ukončenie volania najneskôr do 60 dní od doručenia rozhodnutia.  

 

II. Spoločnosť DIALOGA je povinná zverejniť na svojom verejne 

dostupnom webovom sídle každú zmenu zmluvných podmienok 

referenčnej ponuky na prepojenie týkajúcu sa veľkoobchodnej služby 

ukončenia volania v individuálnej verejnej telefónnej sieti v pevnom 

umiestnení, ktorá bude mať vplyv na podniky definované v § 5 ods. 1 

zákona o elektronických komunikáciách, v lehote minimálne 45 dní 

pred účinnosťou zmeny referenčnej ponuky a predložiť ju úradu.  

Ak zmena referenčnej ponuky vyplýva z cenového rozhodnutia úradu, 

je spoločnosť DIALOGA povinná zverejniť zmenenú referenčnú 

ponuku najneskôr v deň účinnosti predmetného rozhodnutia. 

 

 

c) Povinnosť nediskriminácie prístupu a prepojenia podľa § 20 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Na základe povinnosti nediskriminácie je spoločnosť DIALOGA povinná 

pri poskytovaní služby ukončenia volania vo svojej verejnej telefónnej 

sieti v pevnom umiestnení uplatňovať voči iným podnikom porovnateľné 

podmienky za porovnateľných okolností a poskytovať informácie  

a služby iným podnikom za rovnakých podmienok a s rovnakou kvalitou, 

ako keby ich využívala pre vlastnú potrebu, alebo ich poskytovala 

podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, v ktorom má právo 

spolurozhodovať. 

 

d) Povinnosť regulácie cien prístupu a prepojenia podľa § 23 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Spoločnosť DIALOGA je povinná stanoviť ceny za ukončenie volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktoré boli zostavené  

v inej národnej alebo zahraničnej sieti v členských štátoch Európskej 
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únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EÚ/EHP“) tak, 

ako jej úrad určí v rozhodnutí o regulácii cien podľa § 12 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Uložené povinnosti nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia 

tohto rozhodnutia, ak nie je uvedené inak. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

... 
 

Poučenie: 

 

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

doručenia na adresu: 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb 

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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Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

odbor ekonomickej regulácie 

Továrenská 7, P.O. BOX 40,  828 55  Bratislava 24 

 

Reg. číslo: 78/OER/2018-3003     Bratislava 20.07.2018 

 

 

 

Rozhodnutie 

 

 

Účastník konania: 

 

IPfon, s.r.o. 

Popradská 12  

040 01 Košice 

 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb, 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 so spoločnosťou IPfon, s.r.o. so sídlom Popradská 12, 040 01 Košice, IČO 45 

979 855 (ďalej len „spoločnosť IPfon“) vo veci určenia významného podniku podľa § 18 

ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách a uloţenia povinností podľa § 19, § 20, 

§ 22 a § 23 zákona o elektronických komunikáciách na relevantnom trhu č. 1, ktorý je 

podľa Rozhodnutia úradu zo dňa 09.02.2016, ktorým sa určuje zoznam relevantných 

trhov, definovaný ako veľkoobchodné sluţby ukončenia volania v individuálnych 

verejných telefónnych sieťach poskytované v pevnom umiestnení (ďalej len 

„relevantný trh č. 1“) nasledovne: 

 

 

1) Úrad určuje podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách 

a podľa výsledkov analýzy veľkoobchodného relevantného trhu č. 1 

spoločnosť IPfon za významný podnik na relevantnom trhu č. 1.  
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2) Úrad ukladá spoločnosti IPfon ako významnému podniku na relevantnom 

trhu č. 1 podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách 

nasledujúce povinnosti: 

 

a) Povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom podľa § 22 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Spoločnosť IPfon je povinná splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť 

o prepojenie sietí. Spoločnosť IPfon je povinná: 

 

I. viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi 

prepojenie, 

II. umožniť spoločné umiestnenie alebo iné formy spoločného 

používania pridružených prostriedkov potrebných na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, 

III. prepojiť siete alebo sieťové prostriedky potrebné na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení. 

 

b) Povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia podľa § 19 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

I. Spoločnosť IPfon je povinná zverejniť na svojom verejne dostupnom 

webovom sídle referenčnú ponuku na prepojenie volaní 

do individuálnej verejnej telefónnej siete v pevnom umiestnení, ktorá 

musí obsahovať informácie týkajúce sa služieb ukončenia volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, najmä účtovné 

informácie, technické špecifikácie, charakteristiky siete, zmluvné 

podmienky dodávania a používania služby ukončenia volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení vrátane cien  

za ukončenie volania najneskôr do 60 dní od doručenia rozhodnutia.  

 

II. Spoločnosť IPfon je povinná zverejniť na svojom verejne dostupnom 

webovom sídle každú zmenu zmluvných podmienok referenčnej 

ponuky na prepojenie týkajúcu sa veľkoobchodnej služby ukončenia 

volania v individuálnej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, 

ktorá bude mať vplyv na podniky definované v § 5 ods. 1 zákona  

o elektronických komunikáciách v lehote minimálne 45 dní pred 

účinnosťou zmeny referenčnej ponuky a predložiť ju úradu.  

Ak zmena referenčnej ponuky vyplýva z cenového rozhodnutia úradu, 

je spoločnosť IPfon povinná zverejniť zmenenú referenčnú ponuku 

najneskôr v deň účinnosti predmetného rozhodnutia. 
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c) Povinnosť nediskriminácie prístupu a prepojenia podľa § 20 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Na základe povinnosti nediskriminácie je spoločnosť IPfon povinná  

pri poskytovaní služby ukončenia volania vo svojej verejnej telefónnej 

sieti v pevnom umiestnení uplatňovať voči iným podnikom porovnateľné 

podmienky za porovnateľných okolností a poskytovať informácie  

a služby iným podnikom za rovnakých podmienok a s rovnakou kvalitou, 

ako keby ich využívala pre vlastnú potrebu, alebo ich poskytovala 

podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, v ktorom má právo 

spolurozhodovať. 

 

d) Povinnosť regulácie cien prístupu a prepojenia podľa § 23 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Spoločnosť IPfon je povinná stanoviť ceny za ukončenie volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktoré boli zostavené  

v inej národnej alebo zahraničnej sieti v členských štátoch Európskej 

únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EÚ/EHP“) tak, 

ako jej úrad určí v rozhodnutí o regulácii cien podľa § 12 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Uložené povinnosti nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia 

tohto rozhodnutia, ak nie je uvedené inak. 

 

Týmto rozhodnutím sa zrušuje rozhodnutie úradu č. 1430/OER/2013 zo dňa 

10.07.2013 vo veci určenia spoločnosti IPfon za významný podnik  

na veľkoobchodnom trhu ukončovania volania v jednotlivých verejných 

telefónnych sieťach v pevnom umiestnení a uloženia povinností. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

... 
 

Poučenie: 

 

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

doručenia na adresu: 
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Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb 

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 

 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

odbor ekonomickej regulácie 

Továrenská 7, P.O. BOX 40,  828 55  Bratislava 24 

 

Reg. číslo: 79/OER/2018-3004     Bratislava 20.07.2018 

 

 

Rozhodnutie 

 

 

Účastník konania: 

 

O2 Slovakia, s.r.o. 

Einsteinova 24  

851 01 Bratislava 

 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb, 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“)  
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rozhodol 

 

 

v konaní so spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 851 01 

Bratislava, IČO 35 848 863 (ďalej len „spoločnosť O2 Slovakia“) vo veci určenia 

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

a uloţenia povinností podľa § 19, § 20, § 22 a § 23 zákona o elektronických 

komunikáciách na relevantnom trhu č. 1, ktorý je podľa Rozhodnutia úradu zo dňa 

09.02.2016, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov, definovaný ako 

veľkoobchodné sluţby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych 

sieťach poskytované v pevnom umiestnení (ďalej len „relevantný trh č. 1“) nasledovne: 

 

 

1) Úrad určuje podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách 

a podľa výsledkov analýzy veľkoobchodného relevantného trhu č. 1 

spoločnosť O2 Slovakia za významný podnik na relevantnom trhu č. 1.  

 

 

2) Úrad ukladá spoločnosti O2 Slovakia ako významnému podniku 

na relevantnom trhu č. 1 podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických 

komunikáciách nasledujúce povinnosti: 

 

a) Povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom podľa § 22 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Spoločnosť O2 Slovakia je povinná splniť odôvodnenú a opodstatnenú 

žiadosť o prepojenie sietí. Spoločnosť O2 Slovakia je povinná: 

 

I. viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi 

prepojenie, 

II. umožniť spoločné umiestnenie alebo iné formy spoločného 

používania pridružených prostriedkov potrebných na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, 

III. prepojiť siete alebo sieťové prostriedky potrebné na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení. 

 

b) Povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia podľa § 19 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

I. Spoločnosť O2 Slovakia je povinná zverejniť na svojom verejne 

dostupnom webovom sídle referenčnú ponuku na prepojenie volaní 

do individuálnej verejnej telefónnej siete v pevnom umiestnení, ktorá 

musí obsahovať informácie týkajúce sa služieb ukončenia volania  
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vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, najmä účtovné 

informácie, technické špecifikácie, charakteristiky siete, zmluvné 

podmienky dodávania a používania služby ukončenia volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení vrátane cien  

za ukončenie volania najneskôr do 60 dní od doručenia rozhodnutia.  

 

II. Spoločnosť O2 Slovakia je povinná zverejniť na svojom verejne 

dostupnom webovom sídle každú zmenu zmluvných podmienok 

referenčnej ponuky na prepojenie týkajúcu sa veľkoobchodnej služby 

ukončenia volania v individuálnej verejnej telefónnej sieti v pevnom 

umiestnení, ktorá bude mať vplyv na podniky definované v § 5 ods. 1 

zákona o elektronických komunikáciách, v lehote minimálne 45 dní 

pred účinnosťou zmeny referenčnej ponuky a predložiť ju úradu.  

Ak zmena referenčnej ponuky vyplýva z cenového rozhodnutia úradu, 

je spoločnosť O2 Slovakia povinná zverejniť zmenenú referenčnú 

ponuku najneskôr v deň účinnosti predmetného rozhodnutia. 

 

 

c) Povinnosť nediskriminácie prístupu a prepojenia podľa § 20 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Na základe povinnosti nediskriminácie je spoločnosť O2 Slovakia 

povinná pri poskytovaní služby ukončenia volania vo svojej verejnej 

telefónnej sieti v pevnom umiestnení uplatňovať voči iným podnikom 

porovnateľné podmienky za porovnateľných okolností a poskytovať 

informácie a služby iným podnikom za rovnakých podmienok 

a s rovnakou kvalitou, ako keby ich využívala pre vlastnú potrebu, alebo 

ich poskytovala podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, 

v ktorom má právo spolurozhodovať. 

 

d) Povinnosť regulácie cien prístupu a prepojenia podľa § 23 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Spoločnosť O2 Slovakia je povinná stanoviť ceny za ukončenie volaní  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktoré boli zostavené  

v inej národnej alebo zahraničnej sieti v členských štátoch Európskej 

únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EÚ/EHP“) tak, 

ako jej úrad určí v rozhodnutí o regulácii cien podľa § 12 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Uložené povinnosti nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia 

tohto rozhodnutia, ak nie je uvedené inak. 

 

 



  

31 
 

Odôvodnenie: 

 

... 
 

Poučenie: 

 

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

doručenia na adresu: 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb 

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 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

odbor ekonomickej regulácie 

Továrenská 7, P.O. BOX 40,  828 55  Bratislava 24 

 

Reg. číslo: 80/OER/2018-3005     Bratislava 20.07.2018 

 

 

Rozhodnutie 

 

 

Účastník konania: 

 

Orange Slovensko, a.s. 

Metodova 8 

821 08 Bratislava    
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Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb, 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 so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. so sídlom Metodova 8, 821 08 

Bratislava, IČO 35 697 270 (ďalej len „spoločnosť Orange Slovensko“) vo veci určenia 

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

a uloţenia povinností podľa § 19, § 20, § 22 a § 23 zákona o elektronických 

komunikáciách na relevantnom trhu č. 1, ktorý je podľa Rozhodnutia úradu zo dňa 

09.02.2016, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov, definovaný ako 

veľkoobchodné sluţby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych 

sieťach poskytované v pevnom umiestnení (ďalej len „relevantný trh č. 1“) nasledovne: 

 

 

1) Úrad určuje podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách 

a podľa výsledkov analýzy veľkoobchodného relevantného trhu č. 1 

spoločnosť Orange Slovensko za významný podnik na relevantnom trhu č. 1.  

 

 

2) Úrad ukladá spoločnosti Orange Slovensko ako významnému podniku  

na relevantnom trhu č. 1 podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických 

komunikáciách nasledujúce povinnosti: 

 

a) Povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom podľa § 22 

zákona o elektronických komunikáciách.  

 

Spoločnosť Orange Slovensko je povinná splniť odôvodnenú 

a opodstatnenú žiadosť o prepojenie sietí. Spoločnosť Orange Slovensko 

je povinná: 

 

I. viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi 

prepojenie, 

II. umožniť spoločné umiestnenie alebo iné formy spoločného 

používania pridružených prostriedkov potrebných na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, 
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III. prepojiť siete alebo sieťové prostriedky potrebné na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení. 

 

b) Povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia podľa § 19 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

I. Spoločnosť Orange Slovensko je povinná zverejniť na svojom 

verejne dostupnom webovom sídle referenčnú ponuku na prepojenie 

volaní do individuálnej verejnej telefónnej siete v pevnom 

umiestnení, ktorá musí obsahovať informácie týkajúce sa služieb 

ukončenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, 

najmä účtovné informácie, technické špecifikácie, charakteristiky 

siete, zmluvné podmienky dodávania a používania služby ukončenia 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení vrátane cien 

za ukončenie volania najneskôr do 60 dní od doručenia rozhodnutia.  

 

II. Spoločnosť Orange Slovensko je povinná zverejniť na svojom 

verejne dostupnom webovom sídle každú zmenu zmluvných 

podmienok referenčnej ponuky na prepojenie týkajúcu sa 

veľkoobchodnej služby ukončenia volania v individuálnej verejnej 

telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktorá bude mať vplyv na 

podniky definované v § 5 ods. 1 zákona o elektronických 

komunikáciách, v lehote minimálne 45 dní pred účinnosťou zmeny 

referenčnej ponuky a predložiť ju úradu. Ak zmena referenčnej 

ponuky vyplýva z cenového rozhodnutia úradu, je spoločnosť 

Orange Slovensko povinná zverejniť zmenenú referenčnú ponuku 

najneskôr v deň účinnosti predmetného rozhodnutia. 

 

c) Povinnosť nediskriminácie prístupu a prepojenia podľa § 20 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Na základe povinnosti nediskriminácie je spoločnosť Orange Slovensko 

povinná pri poskytovaní služby ukončenia volania vo svojej verejnej 

telefónnej sieti v pevnom umiestnení uplatňovať voči iným podnikom 

porovnateľné podmienky za porovnateľných okolností a poskytovať 

informácie a služby iným podnikom za rovnakých podmienok 

a s rovnakou kvalitou, ako keby ich využívala pre vlastnú potrebu, alebo 

ich poskytovala podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, 

v ktorom má právo spolurozhodovať. 

 

d) Povinnosť regulácie cien prístupu a prepojenia podľa § 23 zákona 

o elektronických komunikáciách. 
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Spoločnosť Orange Slovensko je povinná stanoviť ceny za ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktoré boli 

zostavené v inej národnej alebo zahraničnej sieti v členských štátoch 

Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len 

„EÚ/EHP“) tak, ako jej úrad určí v rozhodnutí o regulácii cien podľa § 12 

zákona o elektronických komunikáciách.  

 

Uložené povinnosti nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia 

tohto rozhodnutia, ak nie je uvedené inak. 

 

Týmto rozhodnutím sa zrušuje rozhodnutie úradu č. 1421/OER/2013 zo dňa 

10.07.2013 vo veci určenia spoločnosti Orange Slovensko za významný podnik 

na veľkoobchodnom trhu ukončovania volania v jednotlivých verejných 

telefónnych sieťach v pevnom umiestnení a uloženia povinností. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

... 
 

Poučenie: 

 

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

doručenia na adresu: 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb 

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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Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

odbor ekonomickej regulácie 

Továrenská 7, P.O. BOX 40,  828 55  Bratislava 24 

 

Reg. číslo: 81/OER/2018-3006      Bratislava 20.07.2018 

 

 

 

Rozhodnutie 

 

 

Účastník konania: 

 

Slovak Telekom, a.s. 

Bajkalská 28 

817 62 Bratislava 

 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb, 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 so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 

Bratislava, IČO 35 763 469 (ďalej len „spoločnosť Slovak Telekom“) vo veci určenia 

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

a uloţenia povinností podľa § 19, § 20, § 22 a § 23 zákona o elektronických 

komunikáciách na relevantnom trhu č. 1, ktorý je podľa Rozhodnutia úradu zo dňa 

09.02.2016, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov, definovaný ako 

veľkoobchodné sluţby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych 

sieťach poskytované v pevnom umiestnení (ďalej len „relevantný trh č. 1“) nasledovne: 

 

 

1) Úrad určuje podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách 

a podľa výsledkov analýzy veľkoobchodného relevantného trhu č. 1 

spoločnosť Slovak Telekom za významný podnik na relevantnom trhu č. 1.  
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2) Úrad ukladá spoločnosti Slovak Telekom ako významnému podniku  

na relevantnom trhu č. 1 podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických 

komunikáciách nasledujúce povinnosti: 

 

a) Povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom podľa § 22 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Spoločnosť Slovak Telekom je povinná splniť odôvodnenú 

a opodstatnenú žiadosť o prepojenie sietí. Spoločnosť Slovak Telekom je 

povinná: 

 

I. viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi 

prepojenie, 

II. umožniť spoločné umiestnenie alebo iné formy spoločného 

používania pridružených prostriedkov potrebných na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, 

III. prepojiť siete alebo sieťové prostriedky potrebné na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení. 

 

b) Povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia podľa § 19 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

I. Spoločnosť Slovak Telekom je povinná zverejniť na svojom verejne 

dostupnom webovom sídle referenčnú ponuku na prepojenie volaní 

do individuálnej verejnej telefónnej siete v pevnom umiestnení, ktorá 

musí obsahovať informácie týkajúce sa služieb ukončenia volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, najmä účtovné 

informácie, technické špecifikácie, charakteristiky siete, zmluvné 

podmienky dodávania a používania služby ukončenia volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení vrátane cien  

za ukončenie volania najneskôr do 60 dní od doručenia rozhodnutia.  

 

II. Spoločnosť Slovak Telekom je povinná zverejniť na svojom verejne 

dostupnom webovom sídle každú zmenu zmluvných podmienok 

referenčnej ponuky na prepojenie týkajúcu sa veľkoobchodnej služby 

ukončenia volania v individuálnej verejnej telefónnej sieti v pevnom 

umiestnení, ktorá bude mať vplyv na podniky definované v § 5 ods. 1 

zákona o elektronických komunikáciách, v lehote minimálne 45 dní 

pred účinnosťou zmeny referenčnej ponuky a predložiť ju úradu.  

Ak zmena referenčnej ponuky vyplýva z cenového rozhodnutia úradu, 

je spoločnosť Slovak Telekom povinná zverejniť zmenenú referenčnú 

ponuku najneskôr v deň účinnosti predmetného rozhodnutia. 
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c) Povinnosť nediskriminácie prístupu a prepojenia podľa § 20 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Na základe povinnosti nediskriminácie je spoločnosť Slovak Telekom 

povinná pri poskytovaní služby ukončenia volania vo svojej verejnej 

telefónnej sieti v pevnom umiestnení uplatňovať voči iným podnikom 

porovnateľné podmienky za porovnateľných okolností a poskytovať 

informácie a služby iným podnikom za rovnakých podmienok 

a s rovnakou kvalitou, ako keby ich využívala pre vlastnú potrebu, alebo 

ich poskytovala podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, 

v ktorom má právo spolurozhodovať. 

 

d) Povinnosť regulácie cien prístupu a prepojenia podľa § 23 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Spoločnosť Slovak Telekom je povinná stanoviť ceny za ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktoré boli 

zostavené v inej národnej alebo zahraničnej sieti v členských štátoch 

Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len 

„EÚ/EHP“) tak, ako jej úrad určí v rozhodnutí o regulácii cien podľa § 12 

zákona o elektronických komunikáciách.  

 

Uložené povinnosti nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia 

tohto rozhodnutia, ak nie je uvedené inak. 

 

Týmto rozhodnutím sa zrušujú rozhodnutia úradu č. 1420/OER/2013 zo dňa 

10.07.2013 a č. 270/PÚ/2013 zo dňa 15.10.2013 vo veci určenia spoločnosti 

Slovak Telekom za významný podnik na veľkoobchodnom trhu ukončovania 

volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení 

a uloženia povinností. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

... 
 

Poučenie: 

 

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

doručenia na adresu: 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb 
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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 

 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

odbor ekonomickej regulácie 

Továrenská 7, P.O. BOX 40,  828 55  Bratislava 24 

 

Reg. číslo: 82/OER/2018-3007     Bratislava 20.07.2018 

 

 

 

Rozhodnutie 

 

 

Účastník konania: 

 

Slovanet, a. s. 

Záhradnícka 151 

821 08 Bratislava    

 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb, 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“)  
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rozhodol 

 

 

v konaní so spoločnosťou Slovanet, a. s. so sídlom Záhradnícka 151,  

821 08 Bratislava, IČO 35 954 612 (ďalej len „spoločnosť Slovanet“) vo veci určenia 

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

a uloţenia povinností podľa § 19, § 20, § 22 a § 23 zákona o elektronických 

komunikáciách na relevantnom trhu č. 1, ktorý je podľa Rozhodnutia úradu zo dňa 

09.02.2016, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov, definovaný ako 

veľkoobchodné sluţby ukončenia volania v individuálnych verejných telefónnych 

sieťach poskytované v pevnom umiestnení (ďalej len „relevantný trh č. 1“) nasledovne: 

 

 

1) Úrad určuje podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách 

a podľa výsledkov analýzy veľkoobchodného relevantného trhu č. 1 

spoločnosť Slovanet za významný podnik na relevantnom trhu č. 1.  

 

 

2) Úrad ukladá spoločnosti Slovanet ako významnému podniku na relevantnom 

trhu č. 1 podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách 

nasledujúce povinnosti: 

 

a) Povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom podľa § 22 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Spoločnosť Slovanet je povinná splniť odôvodnenú a opodstatnenú 

žiadosť o prepojenie sietí. Spoločnosť Slovanet je povinná: 

 

I. viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi 

prepojenie, 

II. umožniť spoločné umiestnenie alebo iné formy spoločného 

používania pridružených prostriedkov potrebných na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, 

III. prepojiť siete alebo sieťové prostriedky potrebné na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení. 

 

b) Povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia podľa § 19 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

I. Spoločnosť Slovanet je povinná zverejniť na svojom verejne 

dostupnom webovom sídle referenčnú ponuku na prepojenie volaní 

do individuálnej verejnej telefónnej siete v pevnom umiestnení, ktorá 
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musí obsahovať informácie týkajúce sa služieb ukončenia volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, najmä účtovné 

informácie, technické špecifikácie, charakteristiky siete, zmluvné 

podmienky dodávania a používania služby ukončenia volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení vrátane cien  

za ukončenie volania najneskôr do 60 dní od doručenia rozhodnutia.  

 

II. Spoločnosť Slovanet je povinná zverejniť na svojom verejne 

dostupnom webovom sídle každú zmenu zmluvných podmienok 

referenčnej ponuky na prepojenie týkajúcu sa veľkoobchodnej služby 

ukončenia volania v individuálnej verejnej telefónnej sieti v pevnom 

umiestnení, ktorá bude mať vplyv na podniky definované v § 5 ods. 1 

zákona o elektronických komunikáciách, v lehote minimálne 45 dní 

pred účinnosťou zmeny referenčnej ponuky a predložiť ju úradu.  

Ak zmena referenčnej ponuky vyplýva z cenového rozhodnutia úradu, 

je spoločnosť Slovanet povinná zverejniť zmenenú referenčnú 

ponuku najneskôr v deň účinnosti predmetného rozhodnutia. 

 

 

c) Povinnosť nediskriminácie prístupu a prepojenia podľa § 20 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Na základe povinnosti nediskriminácie je spoločnosť Slovanet povinná 

pri poskytovaní služby ukončenia volania vo svojej verejnej telefónnej 

sieti v pevnom umiestnení uplatňovať voči iným podnikom porovnateľné 

podmienky za porovnateľných okolností a poskytovať informácie  

a služby iným podnikom za rovnakých podmienok a s rovnakou kvalitou, 

ako keby ich využívala pre vlastnú potrebu, alebo ich poskytovala 

podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, v ktorom má právo 

spolurozhodovať. 

 

d) Povinnosť regulácie cien prístupu a prepojenia podľa § 23 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Spoločnosť Slovanet je povinná stanoviť ceny za ukončenia volaní  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktoré boli zostavené  

v inej národnej alebo zahraničnej sieti v členských štátoch Európskej 

únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EÚ/EHP“) tak, 

ako jej úrad určí v rozhodnutí o regulácii cien podľa § 12 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Uložené povinnosti nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia 

tohto rozhodnutia, ak nie je uvedené inak. 
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Týmto rozhodnutím sa zrušuje rozhodnutie úradu č. 1424/OER/2013 zo dňa 

10.07.2013 vo veci určenia spoločnosti Slovanet za významný podnik  

na veľkoobchodnom trhu ukončovania volania v jednotlivých verejných 

telefónnych sieťach v pevnom umiestnení a uloženia povinností. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

... 
 

 

Poučenie: 

 

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

doručenia na adresu: 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb 

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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Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

odbor ekonomickej regulácie 

Továrenská 7, P.O. BOX 40,  828 55  Bratislava 24 

 

Reg. číslo: 83/OER/2018-3008      Bratislava 20.07.2018 

 

 

 

Rozhodnutie 

 

 

Účastník konania: 

 

SWAN, a.s. 

Borská 6 

841 04 Bratislava 

 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb, 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 so spoločnosťou SWAN, a.s. so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava,  

IČO 47 258 314 (ďalej len „spoločnosť SWAN“) vo veci určenia významného podniku 

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

§ 19, § 20, § 22 a § 23 zákona o elektronických komunikáciách na relevantnom  

trhu č. 1, ktorý je podľa Rozhodnutia úradu zo dňa 09.02.2016, ktorým sa určuje 

zoznam relevantných trhov, definovaný ako veľkoobchodné sluţby ukončenia volania 

v individuálnych verejných telefónnych sieťach poskytované v pevnom umiestnení 

(ďalej len „relevantný trh č. 1“) nasledovne: 

 

 

1) Úrad určuje podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách 

a podľa výsledkov analýzy veľkoobchodného relevantného trhu č. 1 

spoločnosť SWAN za významný podnik na relevantnom trhu č. 1.  
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2) Úrad ukladá spoločnosti SWAN ako významnému podniku na relevantnom 

trhu č. 1 podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách 

nasledujúce povinnosti: 

 

a) Povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom podľa § 22 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Spoločnosť SWAN je povinná splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť 

o prepojenie sietí. Spoločnosť SWAN je povinná: 

 

I. viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi 

prepojenie, 

II. umožniť spoločné umiestnenie alebo iné formy spoločného 

používania pridružených prostriedkov potrebných na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, 

III. prepojiť siete alebo sieťové prostriedky potrebné na ukončenie 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení. 

 

b) Povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia podľa § 19 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

I. Spoločnosť SWAN je povinná zverejniť na svojom verejne 

dostupnom webovom sídle referenčnú ponuku na prepojenie volaní 

do individuálnej verejnej telefónnej siete v pevnom umiestnení, ktorá 

musí obsahovať informácie týkajúce sa služieb ukončenia volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, najmä účtovné 

informácie, technické špecifikácie, charakteristiky siete, zmluvné 

podmienky dodávania a používania služby ukončenia volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení vrátane cien  

za ukončenie volania najneskôr do 60 dní od doručenia rozhodnutia.  

 

II. Spoločnosť SWAN je povinná zverejniť na svojom verejne 

dostupnom webovom sídle každú zmenu zmluvných podmienok 

referenčnej ponuky na prepojenie týkajúcu sa veľkoobchodnej služby 

ukončenia volania v individuálnej verejnej telefónnej sieti v pevnom 

umiestnení, ktorá bude mať vplyv na podniky definované v § 5 ods. 1 

zákona o elektronických komunikáciách, v lehote minimálne 45 dní 

pred účinnosťou zmeny referenčnej ponuky a predložiť ju úradu.  

Ak zmena referenčnej ponuky vyplýva z cenového rozhodnutia úradu, 

je spoločnosť SWAN povinná zverejniť zmenenú referenčnú ponuku 

najneskôr v deň účinnosti predmetného rozhodnutia. 
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c) Povinnosť nediskriminácie prístupu a prepojenia podľa § 20 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Na základe povinnosti nediskriminácie je spoločnosť SWAN povinná pri 

poskytovaní služby ukončenia volania vo svojej verejnej telefónnej sieti 

v pevnom umiestnení uplatňovať voči iným podnikom porovnateľné 

podmienky za porovnateľných okolností a poskytovať informácie  

a služby iným podnikom za rovnakých podmienok a s rovnakou kvalitou, 

ako keby ich využívala pre vlastnú potrebu, alebo ich poskytovala 

podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, v ktorom má právo 

spolurozhodovať. 

 

d) Povinnosť regulácie cien prístupu a prepojenia podľa § 23 zákona 

o elektronických komunikáciách. 

 

Spoločnosť SWAN je povinná stanoviť ceny za ukončenie volania  

vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktoré boli zostavené  

v inej národnej alebo zahraničnej sieti v členských štátoch Európskej 

únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EÚ/EHP“) tak, 

ako jej úrad určí v rozhodnutí o regulácii cien podľa § 12 zákona 

o elektronických komunikáciách.  

 

Uložené povinnosti nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia 

tohto rozhodnutia, ak nie je uvedené inak. 

 

Týmto rozhodnutím sa zrušuje rozhodnutie úradu č. 1425/OER/2013 zo dňa 

10.07.2013 vo veci určenia spoločnosti SWAN za významný podnik  

na veľkoobchodnom trhu ukončovania volania v jednotlivých verejných 

telefónnych sieťach v pevnom umiestnení a uloženia povinností. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

... 

 
 

Poučenie: 

 

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

doručenia na adresu: 
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Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb 

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 

 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

odbor ekonomickej regulácie 

Továrenská 7, P.O. BOX 40,  828 55  Bratislava 24 

 

Číslo: 48/OER/2018-3323                                                              Bratislava 23.07.2018  
 
 
 

ROZHODNUTIE O REGULÁCII CIEN 
 

Účastníci konania:  
1.  
Slovak Telekom, a. s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava  
2.  
Orange Slovensko, a. s.  
Metodova 8  
821 08 Bratislava  
3.  
O2 Slovakia, s. r. o.  
Einsteinova 24  
851 01 Bratislava  
4.  
SWAN, a. s.  
Borská 6  
841 04 Bratislava  
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5.  
ANTIK Telecom, s.r.o.  
Čárskeho 10  
040 01 Košice  
6.  
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.  
Ševčenkova 36  
851 01 Bratislava  
7.  
Ţeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŢSR"  
Klemensova 8  
813 61 Bratislava  
8.  
IPfon, s.r.o.  
Popradská 12  
040 01 Košice  
9.  
VM Telecom, s.r.o.  
Panenská 8  

811 03 Bratislava 2  
10.  
Slovanet, a.s.  
Záhradnícka 151  
821 08 Bratislava  
11.  
VNET a.s.  
Nám. Hraničiarov 39  
851 03 Bratislava  
12.  
BENESTRA, s. r. o.  
Einsteinova 24  
851 01 Bratislava  
13.  
DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS S.A.  
Plaza Euskadi 5  
Planta 12  
480 09 Bilbao España  
 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb, odbor ekonomickej 
regulácie (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy príslušný na konanie podľa § 6 
ods. 1 písm. b), 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 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)  
 

rozhodol v konaní 
 

so spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
IČO: 35763469 (ďalej len „spoločnosť ST“), spoločnosťou Orange Slovensko, a. s., so 
sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 (ďalej len „spoločnosť 
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Orange“), spoločnosťou O2 Slovakia, s. r. o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 
Bratislava, IČO: 35848863 (ďalej len „spoločnosť O2“), spoločnosťou SWAN, a. s., so 
sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35680202 (ďalej len „spoločnosť SWAN“), 
spoločnosťou ANTIK Telecom s. r. o., so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 
36191400 (ďalej len „spoločnosť ANTIK“), spoločnosťou BENESTRA, s. r. o., so 
sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46303502 (ďalej len „spoločnosť 
BENESTRA“), spoločnosťou IPfon, s. r. o., so sídlom Popradská 12, 040 01 Košice, 
IČO: 45979855 (ďalej len „spoločnosť IPfon“), spoločnosťou Slovanet, a. s., so sídlom 
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35954612 (ďalej len „spoločnosť Slovanet“), 
spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom Ševčenkova 36, 851 
01 Bratislava, IČO: 35971967 (ďalej len „spoločnosť UPC“), spoločnosťou VM 
Telecom, s. r. o., so sídlom Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 35837594 (ďalej len 
„spoločnosť VM Telecom“), spoločnosťou Ţeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v 
skrátenej forme "ŢSR", so sídlom Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 
(ďalej len „spoločnosť ŢSR ŢT“), spoločnosťou DIALOGA SERVICIOS 
INTERACTIVOS S.A., so sídlom Plaza Euskadi 5, Planta12, 480 09 Bilbao, 
Španielsko, registračné číslo: A95469433 (ďalej len „spoločnosť DIALOGA“) a 
spoločnosťou VNET, a. s., so sídlom Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, IČO: 
35845007 (ďalej len „spoločnosť VNET“) ako účastníkmi správneho konania vo veci 
určenia ceny veľkoobchodných sluţieb ukončenia volania v individuálnych verejných 
telefónnych sieťach poskytovaných v pevnom umiestnení (ďalej len „relevantný trh č. 
1“) takto:  
 
1. Spoločnosť ST je podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických 
komunikáciách povinná od 01.09.2018 účtovať za službu ukončenia hlasového 
volania vo svojej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení maximálnu cenu 
vo výške 0,000976 EUR za minútu volania, ktoré bolo zostavené v inej národnej 
mobilnej, resp. fixnej sieti alebo v inej zahraničnej mobilnej, resp. fixnej sieti v 
členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.  
2. Spoločnosť Orange je podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických 
komunikáciách povinná od 01.09.2018 účtovať za službu ukončenia hlasového 
volania vo svojej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení maximálnu cenu 
vo výške 0,000976 EUR za minútu volania, ktoré bolo zostavené v inej národnej 
mobilnej, resp. fixnej sieti alebo v inej zahraničnej mobilnej, resp. fixnej sieti v 
členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.  
3. Spoločnosť O2 je podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických 
komunikáciách povinná od 01.09.2018 účtovať za službu ukončenia hlasového 
volania vo svojej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení maximálnu cenu 
vo výške 0,000976 EUR za minútu volania, ktoré bolo zostavené v inej národnej 
mobilnej, resp. fixnej sieti alebo v inej zahraničnej mobilnej, resp. fixnej sieti v 
členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.  
4. Spoločnosť SWAN je podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických 
komunikáciách povinná od 01.09.2018 účtovať za službu ukončenia hlasového 
volania vo svojej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení maximálnu cenu 
vo výške 0,000976 EUR za minútu volania, ktoré bolo zostavené v inej národnej 
mobilne, resp. fixnej sieti alebo v inej zahraničnej mobilnej, resp. fixnej sieti v 
členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.  
5. Spoločnosť ANTIK je podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických 
komunikáciách povinná od 01.09.2018 účtovať za službu ukončenia hlasového 
volania vo svojej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení maximálnu cenu 
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vo výške 0,000976 EUR za minútu volania, ktoré bolo zostavené v inej národnej 
mobilnej, resp. fixnej sieti alebo v inej zahraničnej mobilnej, resp. fixnej sieti v 
členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.  
6. Spoločnosť UPC je podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických 
komunikáciách povinná od 01.09.2018 účtovať za službu ukončenia hlasového 
volania vo svojej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení maximálnu cenu 
vo výške 0,000976 EUR za minútu volania, ktoré bolo zostavené v inej národnej 
mobilnej, resp. fixnej sieti alebo v inej zahraničnej mobilnej, resp. fixnej sieti v 
členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.  
7. Spoločnosť ŽSR ŽT je podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických 
komunikáciách povinná od 01.09.2018 účtovať za službu ukončenia hlasového 
volania vo svojej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení maximálnu cenu 
vo výške 0,000976 EUR za minútu volania, ktoré bolo zostavené v inej národnej 
mobilnej, resp. fixnej sieti alebo v inej zahraničnej mobilnej, resp. fixnej sieti v 
členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.  
8. Spoločnosť IPfon je podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických 
komunikáciách povinná od 01.09.2018 účtovať za službu ukončenia hlasového 
volania vo svojej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení maximálnu cenu 
vo výške 0,000976 EUR za minútu volania, ktoré bolo zostavené v inej národnej 
mobilnej, resp. fixnej sieti alebo v inej zahraničnej mobilnej, resp. fixnej sieti v 
členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.  
9. Spoločnosť VM Telecom je podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických 
komunikáciách povinná od 01.09.2018 účtovať za službu ukončenia hlasového 
volania vo svojej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení maximálnu cenu 
vo výške 0,000976 EUR za minútu volania, ktoré bolo zostavené v inej národnej 
mobilnej, resp. fixnej sieti alebo v inej zahraničnej mobilnej, resp. fixnej sieti v 
členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.  
10. Spoločnosť Slovanet je podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických 
komunikáciách povinná od 01.09.2018 účtovať za službu ukončenia hlasového 
volania vo svojej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení maximálnu cenu 
vo výške 0,000976 EUR za minútu volania, ktoré bolo zostavené v inej národnej 
mobilnej, resp. fixnej sieti alebo v inej zahraničnej mobilnej, resp. fixnej sieti v 
členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.  
11. Spoločnosť VNET je podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických 
komunikáciách povinná od 01.09.2018 účtovať za službu ukončenia hlasového 
volania vo svojej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení maximálnu cenu 
vo výške 0,000976 EUR za minútu volania, ktoré bolo zostavené v inej národnej 
mobilnej, resp. fixnej sieti alebo v inej zahraničnej mobilnej, resp. fixnej sieti v 
členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.  
12. Spoločnosť BENESTRA je podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o 
elektronických komunikáciách povinná od 01.09.2018 účtovať za službu 
ukončenia hlasového volania vo svojej verejnej telefónnej sieti v pevnom 
umiestnení maximálnu cenu vo výške 0,000976 EUR za minútu volania, ktoré 
bolo zostavené v inej národnej mobilnej, resp. fixnej sieti alebo v inej 
zahraničnej mobilnej, resp. fixnej sieti v členských štátoch Európskej únie a 
Európskeho hospodárskeho priestoru.  
13. Spoločnosť DIALOGA je podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických 
komunikáciách povinná od 01.09.2018 účtovať za službu ukončenia hlasového 
volania vo svojej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení maximálnu cenu 
vo výške 0,000976 EUR za minútu volania, ktoré bolo zostavené v inej národnej 
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mobilnej, resp. fixnej sieti alebo v inej zahraničnej mobilnej, resp. fixnej sieti v 
členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.  
 

Týmto rozhodnutím sa ruší rozhodnutie o regulácii cien č.: 2063/OER/2013 zo 

dňa 26.08.2013 a rozhodnutie o rozklade č.: 333/PÚ/2013 zo dňa 10.12.2013. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

... 

 
Poučenie:  
 
Proti tomuto rozhodnutiu moţno podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb, odbor ekonomickej 
regulácie, Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24. Podľa § 74 ods. 3 zákona 
o elektronických komunikáciách nemá rozklad proti tomuto rozhodnutiu odkladný 
účinok.  
 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov a nadobudnutí jeho právoplatnosti.  
 
 

 

Mgr. Ing. Ivan Martyák 

 riaditeľ odboru ekonomickej regulácie 

 

 

Všetky rozhodnutia sú právoplatné. 

 

Úplné znenia rozhodnutí sú dostupné na  

https://www.teleoff.gov.sk/trh-c-1-rozhodnutia-2018/  

 

https://www.teleoff.gov.sk/trh-c-1-rozhodnutia-2018/

