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Fax: +421 252932096 

Vec: Rozhodnutie Komisie vo veci SK/2019/2202: Veľkoobchodné služby 

vysokokvalitného prístupu poskytované v pevnom umiestnení na 

Slovensku 

 

Článok 7 ods. 3 smernice 2002/21/ES: Bez pripomienok 

Vážený pán Kešjar, 

1. POSTUP 

Komisia 23. septembra 2019 zaevidovala oznámenie slovenského národného regulačného 

orgánu – Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ)
1
 – 

                                                 
1
 Podľa článku 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom 

regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica), Ú. v. ES L 108, 

24.4.2002, s. 33, zmenenej smernicou 2009/140/ES, Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 37, a nariadením 

(ES) č. 544/2009, Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 12. 
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v súvislosti s trhom veľkoobchodných služieb vysokokvalitného prístupu poskytovaných 

v pevnom umiestnení na Slovensku
2
. 

Vnútroštátne konzultácie
3
 prebehli od 16. augusta do 16. septembra 2019. 

Komisia 30. septembra 2019 zaslala RÚ žiadosť o informácie
4
 a odpoveď dostala 

3. októbra 2019. 

2. OPIS NAVRHOVANÉHO OPATRENIA 

2.1. Súvislosti 

Trh veľkoobchodných služieb vysokokvalitného prístupu poskytovaných v pevnom 

umiestnení na Slovensku už bol Komisii oznámený a Komisia ho posúdila (vec 

SK/2016/1906
5
). 

RÚ zahrnul do vymedzenia trhu tieto produkty: i) ukončujúce segmenty tradičných 

analógových a digitálnych prenajatých okruhov, ii) ukončujúce segmenty 

ethernetových prenajatých okruhov, iii) ukončujúce segmenty prenajatých okruhov 

VPN, iv) produkty vysokokvalitného prístupu do okruhov VPN, v) vyhradená 

a symetrická VPN vo vrstve 2 a vrstve 3, a to všetko vrátane vlastných dodávok. 

Geografický rozsah trhu bol určený ako celonárodný. 

RÚ zohľadnil: i) veľkosť podniku, ii) duplikovateľnosť infraštruktúry a iii) stav 

hospodárskej súťaže
6
 a dospel k záveru, že žiaden podnik nemá významný vplyv na 

trhu, a teda je na trhu efektívna hospodárska súťaž. 

Následne boli z trhu stiahnuté všetky regulačné požiadavky. 

Komisia nemala žiadne pripomienky. 

2.2. Vymedzenie trhu 

Nadväzujúc na predošlé vymedzenie trhu RÚ vymedzuje trh na základe analýzy 

nahraditeľnosti dopytu a ponuky ako trh, ktorý zahŕňa i) ukončujúce segmenty 

analógových a digitálnych prenajatých okruhov, ii) ukončujúce segmenty 

ethernetových prenajatých okruhov, iii) ukončujúce segmenty prenajatých okruhov 

na poskytovanie služieb VPN, iv) vysokokvalitný prístup v pevnom umiestnení na 

                                                 
2
 Zodpovedá trhu 4 podľa odporúčania Komisie 2014/710/EÚ z 9. októbra 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 (odporúčanie o relevantných trhoch), Ú. v. EÚ L 295, 

11.10.2014, s. 79.  

3
 V súlade s článkom 6 rámcovej smernice. 

4 
V súlade s článkom 5 ods. 2 rámcovej smernice. 

5
 C(2016) 6079. 

6
  RÚ toto kritérium analyzoval v kontexte deviatich trhových segmentov (diferencovaných podľa 

rýchlosti).  
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poskytovanie služieb VPN s garantovanou úrovňou kvality a v) vyhradený 

a transparentný symetrický prístup na poskytovanie služieb VPN. Trh zahŕňa 

vlastné dodávky (samozásobovanie) všetkých operátorov. 

Relevantný geografický trh má celonárodný rozmer. 

2.3. Určovanie významného vplyvu na trhu 

RÚ posudzoval významný vplyv na trhu najmä na základe analýzy týchto kritérií: i) 

význam veľkosti podniku, ii) duplikovateľnosť infraštruktúry, iii) aktuálny stav 

hospodárskej súťaže na veľkoobchodnom trhu a iv) aktuálny stav hospodárskej 

súťaže v šiestich samostatných rýchlostných segmentoch
7
. 

RÚ dospel k záveru, že žiaden podnik nemá významný vplyv na trhu
8
 a že na trhu je 

efektívna hospodárska súťaž. Podľa RÚ nie je veľkosť operátora rozhodujúcim 

faktorom komerčného úspechu na trhu s vysokokvalitným prístupom
9
. Ďalším 

záverom RÚ je, že infraštruktúru vysokokvalitného prístupu nemožno považovať za 

ťažko duplikovateľnú
10

. Alternatívni operátori si vybudovali vlastné siete, ktoré im 

umožňujú vlastné dodávky služieb vysokokvalitného prístupu pre ich zákazníkov
11

. 

Okrem toho komerčný veľkoobchodný prístup poskytuje viacero podnikov. 

RÚ navrhuje neurčovať žiaden podnik ako podnik s významným vplyvom na trhu. 

3. BEZ PRIPOMIENOK 

Komisia preskúmala oznámenie a dodatočné informácie, ktoré poskytol RÚ, a nemá 

žiadne pripomienky
12

. 

Podľa článku 7 ods. 7 rámcovej smernice môže RÚ prijať navrhované opatrenie, a pokiaľ 

tak urobí, oznámi ho Komisii. 

Stanoviskom Komisie k tomuto konkrétnemu oznámeniu nie je dotknuté žiadne 

stanovisko, ktoré môže Komisia zaujať vo vzťahu k iným oznámeným navrhovaným 

opatreniam. 

                                                 
7
  RÚ posudzoval stav hospodárskej súťaže v týchto trhových podsegmentoch: i) ≥ 2 Mbit/s; ii) 2 – 10 

Mbit/s; (iii) < 10 Mbit/s; iv) ≥ 2 – 30 Mbit/s; v) ≥ 2 – 155 Mbit/s; vi) ≥ 10 Mbit/s. 

8
 V roku 2018 mali všetci operátori vo všetkých segmentoch trhový podiel pod úrovňou 35 %. Trhoví 

lídri sú rôzni v závislosti od segmentu. Na celkovom veľkoobchodnom trhu s vysokokvalitným 

prístupom má naďalej najväčší podiel Slovak Telekom. V roku 2018 bol jeho trhový podiel 31,01 % 

(31,72 % vrátane mobilného backhaulu). 

9
  Podľa RÚ môžu menšie spoločnosti, ktoré sa špecializujú na firemnú klientelu, na tomto trhu zohrať 

významnú rolu a prispievať tak k celkovému konkurenčnému prostrediu. 

10
  RÚ predovšetkým vysvetľuje, že podniky sú často umiestnené v priemyselných parkoch. Vyššia cena 

služby ovplyvňuje schopnosť podniku vybudovať potrebnú sieťovú infraštruktúru v prípade, ak 

užívateľ nespadá do pokrytia existujúcej siete. 

11
  RÚ uvádza, že vyše 95 % vysokokvalitných prístupov na maloobchodnom trhu poskytujú operátori 

prostredníctvom vlastnej siete.  

12 
V súlade s článkom 7 ods. 3 rámcovej smernice. 
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Komisia v súlade s bodom 15 odporúčania 2008/850/ES
13

 uverejní tento dokument na 

svojej internetovej stránke. Ak sa RÚ domnieva, že v zmysle pravidiel EÚ 

a vnútroštátnych pravidiel ochrany obchodného tajomstva tento dokument obsahuje 

dôverné informácie, ktoré si želáte pred uverejnením odstrániť, informujte o tom 

Komisiu
14

 do troch pracovných dní od prijatia
15

 a požiadavku zdôvodnite. 

 

 

S úctou 

za Komisiu 

Roberto Viola 

generálny riaditeľ 

                                                 
13

 Odporúčanie Komisie 2008/850/ES z 15. októbra 2008 o notifikáciách, lehotách a konzultáciách 

ustanovených v článku 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoločnom 

regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s. 23). 

14
 E-mailom na adresu: CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu. 

15
 Komisia môže informovať verejnosť o výsledku svojho posúdenia pred uplynutím tejto trojdňovej 

lehoty. 
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