
Vyhodnotenie pripomienok spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
a Protimonopolného úradu 

k výsledku trojkriteriálneho testu veľkoobchodného relevantného trhu č. 1 
 
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor 

regulácie elektronických komunikácií (ďalej len „úrad“) dňa 7.5.2021 zverejnil na 

svojom verejne dostupnom webovom sídle1 výsledky trojkriteriálneho testu 

relevantného trhu č. 1, ktorý je Rozhodnutím Úradu pre reguláciu elektronických 

komunikácií a poštových služieb zo dňa 9.2.2016, ktorým sa určuje zoznam 

relevantných trhov, definovaný ako veľkoobchodné služby ukončenia volania 

v individuálnych verejných telefónnych sieťach poskytované v pevnom umiestnení 

(ďalej len „relevantný trh č. 1“). 

 

Úrad súčasne uverejnil Výzvu na podávanie pripomienok k výsledkom 

trojkriteriálneho testu relevantného trhu č. 12. 

 

Z dôvodu nesplnenia druhého kritéria trojkriteriálneho testu je záverom 

trojkriteriálneho testu návrh na vypustenie predmetného trhu zo zoznamu relevantných 

trhov určených pre ex-ante reguláciu. 

 

Úrad podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických 

komunikáciách“) spolupracuje s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky (ďalej 

len „PMÚ SR“) v otázkach určenia relevantných trhov v oblasti elektronických 

komunikácií, analýzy relevantných trhov a určenia podniku s významným vplyvom na 

relevantnom trhu. V súlade s uvedeným úrad požiadal PMÚ SR listom 359/OER/2021-

1679  zo dňa 7.5.2021 o stanovisko k trojkriteriálnemu testu relevantného trhu č. 1. 

 

Dňa 24.5.2021 zaslal PMÚ SR k predmetnému trojkriteriálnemu testu svoje 

pripomienky, ktoré úrad zaevidoval pod č. 177/OREK/2021-2959. 

 

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ďalej len spoločnosť „Slovak Telekom“) 

zaslala svoje pripomienky k predmetnému trojkriteriálnemu testu listom zo dňa 

8.6.2021 zaevidovaným pod č. 359/OREK/2021-3237. 

 

Úrad k predmetnému trojkriteriálnemu testu neobdržal žiadne ďalšie 

pripomienky. 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.teleoff.gov.sk/data/files/49971_3kt-trh1-web.pdf  
2 https://www.teleoff.gov.sk/data/files/49970_vyzva-konzultacie-3kt-trh-1.pdf  

https://www.teleoff.gov.sk/data/files/49971_3kt-trh1-web.pdf
https://www.teleoff.gov.sk/data/files/49970_vyzva-konzultacie-3kt-trh-1.pdf


Pripomienka Protimonopolného úradu SR: 

 

1) PMÚ SR upovedomil úrad, že dňom 01.06.2021 nadobudne účinnosť nový zákon 

o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

č. 187/2021 Z. z.  

 

Stanovisko úradu:  

 

Úrad uvedenú pripomienku zohľadnil a odkaz na zákon o ochrane hospodárskej 

súťaže účinný v období začatia národných konzultácií nahradil zákonom o ochrane 

hospodárskej súťaže účinným od 1.6.2021 a súčasne upravil citácie ustanovení tohto 

zákona na stranách 9 a 13 trojkriteriálneho testu. 

 

 

Pripomienka Protimonopolného úradu SR: 

 

2) PMÚ SR vo svojom vyjadrení uviedol, že k záverom úradu týkajúcim sa návrhu 

ukončenia národnej ex-ante regulácie na relevantnom trhu č. 1 nemá námietky 

a uvedomuje si, že z dôvodu zavedenia maximálnych poplatkov za ukončenie volaní 

v celej EÚ už regulácia nie je potrebná. PMÚ SR ďalej navrhuje, aby úrad zvážil zmenu 

niektorých formulácií k výsledkom trojkriteriálneho testu, pretože každý podnik má 

100 % trhový podiel na ukončení volaní vo svojej sieti. Podľa názoru PMÚ SR 

efektívnosť súťaže môže skôr vyplývať zo zdravého konkurenčného boja viacerých 

podnikateľov na maloobchodných telekomunikačných trhoch, a to práve aj na základe 

jednotného a nediskriminačného prístupu k veľkoobchodným službám a primeranej 

výšky terminačných poplatkov požadovaných zo strany jednotlivých prevádzkovateľov 

telekomunikačných sietí. 

 

 

Stanovisko úradu: 

 

Na terminačných trhoch budú vždy existovať prekážky vstupu, a to práve z toho 

dôvodu, že každý podnik má 100 % trhový podiel na ukončení volaní vo svojej sieti. 

Na túto skutočnosť poukazuje aj PMÚ SR. Prvé kritérium trojkriteriálneho testu teda 

bude vždy splnené, lebo na trhu budú existovať bariéry vstupu vždy. Avšak druhé 

kritérium trojkriteriálneho testu splnené nie je, každý trh ukončenia volania 

v individuálnej fixnej sieti podniku smeruje k efektívnej hospodárskej súťaži, vzhľadom 

na jednotnú cenovú reguláciu v celej EÚ. Cenová regulácia bola najväčším trhovým 

problémom, ktorý sa jednotnou cenovou reguláciou vyriešil. 

 

Úrad trvá na svojich pôvodných formuláciách k tejto veci, ktoré sú v súlade 

s dokumentom Vysvetľujúce memorandum SWD(2020) 337 k odporúčaniu Komisie zo 

dňa 18.12.2020 o relevantných trhoch výrobkov a služieb v sektore elektronických 

komunikácií podliehajúcich regulácii ex ante v súlade so smernicou Európskeho 



parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972, ktorou sa stanovuje európsky kódex 

elektronických komunikácií. 

 

Pripomienka spoločnosti Slovak Telekom: 

 

Spoločnosť Slovak Telekom má za to, že stratou platnosti SMP rozhodnutí na 

predmetnom trhu, ako aj účinnosťou Delegovaného nariadenia od 01.07.2021 sa 

nezmení stav, že v prípade prebratia volania v medzinárodnom bode prepojenia za 

účelom ukončenia volania vo vlastnej fixnej sieti alebo vo fixnej sieti iných národných 

operátorov, je podnik oprávnený účtovať poplatok aj za tranzit tohto volania. 

 

 

Stanovisko úradu:  

 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/654 z 18.12.2020, ktorým sa dopĺňa 

smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 stanovením jednotnej 

maximálnej sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platnej v celej Únii 

a jednotnej maximálnej sadzby za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platnej 

v celej Únii ďalej len (delegované nariadenie) nie je naviazané na SMP rozhodnutia, 

platí pre každý podnik (nielen SMP). Od 1.7.2021 je každý podnik povinný účtovať za 

ukončenie volania v pevnej sieti poplatok v súlade v delegovaným nariadením. 

Operátor zabezpečujúci tranzit volaní mimo územia SR  má nárok na účtovanie 

tranzitného poplatku.  

 

 

Pripomienka spoločnosti Slovak Telekom: 

 

Spoločnosť Slovak Telekom navrhuje úradu, aby vymedzil priestor EHP z dôvodu 

jednoznačnosti výkladu. 

 

 

Stanovisko úradu:  

 

Súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru sú okrem Islandu, Lichtenštajnska 

a Nórska aj všetky členské štáty EÚ vrátane tzv. neeurópskych krajín a území v zmysle 

článku 198 a prílohy II Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

 

Úrad uvedené doplnil do textu trojkriteriálneho testu na strane 12. 

 

 

 

v Bratislave 11.06.2021                                                             Mgr. Ing. Ivan Martyák  

               riaditeľ odboru 

 


