VÝZVA na podávanie pripomienok
k testu troch kritérií na relevantnom trhu č. 3
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor regulácie
elektronických komunikácií (ďalej len „úrad“) vykonal test troch kritérií na relevantnom trhu
č. 3, ktorý je Rozhodnutím úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
služieb č. 1/2021 zo dňa 12.07.2021, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov (ďalej
„zoznam relevantných trhov“) definovaný ako veľkoobchodné služby centrálneho prístupu
poskytované v pevnom umiestnení pre produkty určené na hromadný trh (ďalej len
„relevantný trh č. 3“).
Zo zoznamu relevantných trhov uvedených v prílohe k Odporúčaniu Komisie (EÚ)
2020/2245 z 18. decembra 2020 o relevantných trhoch produktov a služieb v sektore
elektronických komunikácií, ktoré môžu podliehať regulácii ex ante v súlade so smernicou
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972, ktorou sa stanovuje európsky kódex
elektronických komunikácií bol vypustený relevantný trh č. 3. Vzhľadom k tomu, že na tomto
trhu bol určený podnik s významným vplyvom na základe predchádzajúcej analýzy trhu, RÚ
vypracoval test troch kritérií za účelom zistenia, či tento trh má naďalej podliehať regulácii
ex ante.
Podľa § 62 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách test troch kritérií je spôsob
určenia, či je na trhu opodstatnená regulácia ex ante. Test troch kritérií je splnený v prípade,
ak sú kumulatívne splnené tieto tri kritériá:
1. existencia podstatných a trvalých
regulačných prekážok vstupu na trh,

štrukturálnych,

právnych

alebo

2. štruktúra trhu je taká, že trh v blízkej budúcnosti nesmeruje k efektívnej
hospodárskej súťaži, ak ide o hospodársku súťaž založenú na infraštruktúre
a inú hospodársku súťaž, ktorá vytvára prekážky vstupu,
3. samotné uplatnenie právnych predpisov o hospodárskej súťaži nie je
postačujúce na primerané riešenie zistených zlyhaní trhu.
V súlade s vyššie uvedeným RÚ pristúpil k vyhodnoteniu kritéria č. 2 a dospel k
záveru, že druhé kritérium testu troch kritérií nie je splnené, pretože štruktúra trhu je taká,
že smeruje k efektívnej hospodárskej súťaži. Keďže test troch kritérií je splnený len
v prípade, keď všetky tri kritériá sú splnené kumulatívne, tak nesplnenie jedného z nich má
za následok, že test troch kritérií nie je splnený, a preto predmetný trh nemá podliehať
ex ante regulácii. V súlade s uvedeným úrad navrhuje relevantný trh č. 3 vyňať zo zoznamu
relevantných trhov.
Podľa § 17 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách úrad predkladá predmetný
návrh dokumentu na verejné konzultácie.

Pripomienky k predmetnému návrhu môžu dotknuté osoby predložiť do jedného
mesiaca od zverejnenia na konzultačnom mieste úradu, t.j. do 14.4.2022 v súlade
s Pravidlami upravujúcimi postup úradu a dotknutých osôb v procese konzultácií
č. 1/OREK/2022 zo dňa 25.02.2022. Pripomienky a stanoviská dotknutých osôb, výsledky
konzultácií vrátane vyhodnotenia pripomienok úrad v súlade s § 17 ods. 4 a 5 zákona
o elektronických komunikáciách zverejní na konzultačnom mieste.
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