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Pripomienky a stanovisko k návrhu opatrenia v procese konzultácií podľa § 10 zákona č. 351/2011 Z.z. 
o elektronických komunikáciách 
 
Názov návrhu opatrenia: A N A L Ý Z A, Veľkoobchodný relevantný trh č. 2 
 

Identifikačné údaje dotknutej osoby:  

 

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.  

 

IČO: 35 763 469 

 

Kontaktná osoba, tel. číslo a adresa elektronickej pošty: Viktor Buchlák, 02/58827250, 

viktor.buchlak@telekom.sk 

 

Dňa 28. 11. 2011 bola Telekomunikačným úradom SR, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) 

zverejnená analýza veľkoobchodného relevantného trhu č. 2  - služba zostavenia volania vo verejnej 

telefónnej sieti v pevnom umiestnení (ďalej len „analýza“), v ktorej úrad vyslovil záver, že Slovak 

Telekom, a.s. (ďalej len „ST“) je podnikom s významným vplyvom a navrhuje uloženie povinností podľa 

§ 19 až 23 a § 25 zákona  351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „ZEK“) s lehotou na 

predloženie pripomienok do 28.12.2012. V súlade s pravidlami, upravujúcimi postup Telekomunikačného 

úradu Slovenskej republiky a dotknutých osôb v procese konzultácií č. 232/05/2011 Vám k uvedenej 

analýze zasielame nasledovné pripomienky. 

 

ČASŤ A Pripomienky k jednotlivým častiam návrhu opatrenia   

Jednotlivé pripomienky sú vymedzené odkazom na stranu a odsek v rámci jednotlivých častí analýzy. 

Kurzívou uvádzame pôvodné znenie textu analýzy. Následne uvádzame náš návrh resp. návrh znenia 

a jeho odôvodnenie. 

 

I.Úvod. 

I.1.3 Zdroje informácií 

 

Strana 8, šiesty odsek 

„Úrad oslovil aj ostatné podniky poskytujúce službu zostavenia volania na území Slovenskej republiky, 

ktoré mali  

v danom čase uzatvorenú zmluvu o prepojení verejných telefónnych sietí s iným podnikom.“ 

Návrh: Navrhujeme, aby úrad skúmal a za zdroj informácií zaradil všetky podniky, ktoré poskytujú 

verejnú telefónnu službu, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú priamo prepojené. 

Odôvodnenie: ST sa domnieva, že úrad nepostupoval pri získavaní informácií dostatočne dôkladne. Nie je 

dostatočne zrejmé, prečo do zdrojov informácií zahrnul len podniky, ktoré uzavreli zmluvy o prepojení 

s ST. Máme za to, že úrad by mal skúmať trhovú situáciu dôkladne a nevylúčiť ako potenciálny zdroj 

Váš list č. 

Naše číslo 

Dátum 
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informácií ostatných poskytovateľov verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení. Ako príklad 

uvádzame spoločnosti podniky IMAFEX, GAYA alebo iní, ktorí nie sú prepojení. V opačnom prípade 

dôjde k skresleniu skutočnej trhovej situácie.  

 

Strana 14, štvrtý odsek 

„Podľa názoru úradu, z hľadiska zastupiteľnosti na strane dopytu a ponuky k službe zostavenia volania v 

pevnom mieste pripojenia neexistuje žiaden substitút. Služba zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti 

v pevnom umiestnení zahŕňa všetky volania na geografické aj negeografické čísla v rámci Slovenska.“ 

Návrh: Navrhujeme, aby úrad v analýze primerane zohľadnil skutočnosť, že pri volaniach na služby so 

zvýšenou tarifou a informačné služby je zostavenie volania v mobilnej sieti substitútom tak na strane 

dopytu ako i ponuky.  

Odôvodnenie: V súlade s členením podľa typov služieb podľa úradu volania na služby so zvýšenou 

tarifou a informačné služby sú z pohľadu zákazníka cenovo takmer identické bez ohľadu na to, v akej sieti 

(pevná, mobilná) boli zostavené. Z pohľadu koncového zákazníka je teda jedno, z akej sieti je hovor 

zostavený. Z toho pohľadu aj veľkoobchodný zákazník má pri týchto volaniach rovnaký záujem o službu 

vzniku volania tak v pevnej ako i v mobilnej sieti, nakoľko podstatnou časťou spoplatnenej služby pre 

koncového zákazníka nie je výška poplatku za zostavenie volania.  

 

 

II. Analýza 

II.1 významný podnik – vyhodnotenie kritérií 

 

Strana 30, druhý odsek 

„Na predmetnom veľkoobchodnom  trhu pôsobia tieto podniky, ktoré majú uzatvorenú zmluvu o prepojení 

verejných telefónnych sietí s iným podnikom.“ 

Návrh: Upraviť v zmysle pripomienky k časti  I.1.3 Zdroje informácií, Strana 8, šiesty odsek 

Odôvodnenie: Viď odôvodnenie k časti  I.1.3 Zdroje informácií, Strana 8, šiesty odsek 

 

II.2 významný podnik – vyhodnotenie kritérií 

Existencia technologicky podmienených výhod 

 

Strana 30, druhý odsek 

„Úrad dospel k názoru, že najväčšími technologickými výhodami na veľkoobchodnom trhu č. 2 disponuje 

spoločnosť ST, a.s. Jej výhody sú dané vlastníctvom a prevádzkovaním celoplošnej pevnej elektronickej 

komunikačnej siete. Na trhu elektronických komunikácií pôsobí najdlhšie, z čoho vyplýva úroveň jej 

infraštruktúry a zariadení, ktorá sa prejavuje vysokou mierou pokrytia územia a obyvateľstva na celom 

území Slovenskej republiky.“ 

Návrh znenia: „Úrad dospel k názoru že najväčšími technologickými výhodami na veľkoobchodnom trhu 

č. 2 disponujú spoločnosti ST, a.s., Orange Slovensko, a.s.  a potenciálne i Telefónica Slovakia, s.r.o. Ich 

výhody sú dané vlastníctvom a prevádzkovaním celoplošnej pevnej elektronickej komunikačnej siete, v 

prípade Telefónica Slovakia, s.r.o. ide o potenciálnu možnosť využívať mobilnú elektronickú 

komunikačnú sieť ako pevnú v krátkom čase.“ 

V súlade s uvedeným navrhujeme upraviť aj zvyšok odseku. 

Odôvodnenie: V texte ďalej sa uvádza, že výraznými technologickými výhodami disponujú okrem ST aj 

Orange Slovensko, a.s. (ďalej len „OSK“). ST nesúhlasí s tvrdením úradu, že ST požíva technologicky 

podmienené výhody vyplývajúce z vlastníctva celoplošnej siete. Tieto vyjadrenia úradu sú podľa názoru 

ST mätúce. Pokiaľ majú technologické výhody vychádzať z kategórií vysokej miery pokrytia územia 

a obyvateľstva, potom plne platí, že toto isté dosiahla aj spoločnosť OSK. Ak má byť v odľahlej lokalite 

zriadená služba prístupu, ST musí vynaložiť investície na budovanie metalickej siete. Zatiaľ čo OSK, 

poskytujúcemu služby volaní v pevnej sieti využívajúc GSM/UMTS sieť ako celotrhové riešenie stačí, že 

danému žiadateľovi o zriadenie služby aktivuje SIM-kartu a poskytne mu produkt Domáca Linka. 
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Metalická sieť je v súčasnosti zastaraná, technicky nedostatočná a je objektívne nemožné na nej 

poskytovať napríklad moderné služby, založené na prenose veľkého objemu dát (na rozdiel od OSK). Sieť 

si vyžaduje neustále investície len pre jej samotné fungovanie, nehovoriac o nákladoch, spojených 

s poskytovaním USO. Máme za to, že technologické výhody má práve naopak spoločnosť OSK, ktorá 

poskytuje verejnú telefónnu službu na optike a mobilnej rádiovej sieti. Mobilná sieť je využívaná aj na 

prenos mobilného hlasu. OSK môže na jednej sieti poskytovať mobilné aj fixné volania, čo však neplatí 

pre metalickú sieť ST. Sieť OSK je plne zastupiteľná so sieťou ST, má väčšie pokrytie (až 100% oproti 

85% ST), dokonca je možné cez ňu poskytovať služby na dvoch rôznych relevantných trhoch. Na 

poskytovanie služieb na rôznych trhoch sa tak rozpočítavajú náklady tej istej siete. Domnievame sa, že 

medzi sieťou OSK a ST je jednostranná zastupiteľnosť. OSK ponúka volacie programy o 50 % nižšie ako 

ST, čo znamená, že OSK má oveľa nižšie náklady s prevádzkovaním siete, na ktorej poskytuje verejnú 

telefónnu službu. Nestotožňujeme sa s vyjadrením úradu, že súčasný nízky trhový podiel OSK by bol 

spôsobilý ovplyvniť objektívny fakt, že OSK má technologické výhody. Takisto spoločnosť Telefónica 

Slovakia, s.r.o. (ďalej len „TSK“) má celoslovenské pokrytie a môže kedykoľvek vstúpiť na trh 

poskytovania verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení.  

Ako sme uviedli vyššie, ST disponuje vo svojej sieti prevažne morálne i fyzicky zastaranou technológiou, 

ktorá v súčasnej situácii v žiadnom prípade nemôže byť chápaná ako disponovanie technologickou 

výhodou. Rovnako prechod na nové technológie za zachovania funkčnosti svojich služieb resp. ponuky ich 

primeraných alternatív predstavuje pre ST zásadnú výzvu a technologicky ako i investične náročnejší 

postup, ako v prípade podnikov budujúcich svoje siete už na báze nových technológií.  

Navyše každá zo sietí lokálnych poskytovateľov širokopásmových služieb predstavuje rovnako 

potenciálnu sieť využiteľnú i na hlasové hovory a teda ani z uvedeného dôvodu sieť ST nemôže 

predstavovať technologickú výhodu, resp. uvedené siete musia byť pri jej posudzovaní zohľadnené. 

Na základe vyššie povedaného máme za to, že technologické výhody má naopak OSK a potenciálne TSK, 

resp. ST samotné v súvislosti so stavom svojej siete a existenciou paralelných sieťových infraštruktúr 

takýmito výhodami nedisponuje.  Žiadame úrad, aby v tomto duchu príslušnú stať upravil.    

 

Zodpovedajúca vyjednávacia sila na strane dopytu  

 

Strana 30, druhý odsek 

„Analýzou celkového vývoja podielov podľa počtu pripojení koncových užívateľov do siete v pevnom 

umiestnení, podľa objemu zostavených volaní, podľa objemu odchádzajúcich volaní na súvisiacom 

maloobchodnom trhu úrad konštatuje, že najväčšou vyjednávacou silou z hľadiska pozície na 

veľkoobchodnom trhu č. 2 disponovala spoločnosť ST, a.s. Sila ostatných konkurentov vzhľadom na dopyt 

zo strany koncových užívateľov na trhu bola neporovnateľne menšia, ako dokumentujú všetky príslušné 

grafické znázornenia. Vyjednávacia sila ostatných konkurentov vzhľadom na dopyt zo strany koncových 

užívateľov na trhu bola neporovnateľne menšia, ako dokumentujú všetky príslušné grafické znázornenia. 

Vyjednávacia sila ostatných podnikov poskytujúcich službu zostavenia volania v pevnom mieste bola 

neporovnateľne menšia vzhľadom na počet pripojení koncových užívateľov do siete v pevnom umiestnení i 

vzhľadom na objem zostavených volaní. Úrad nepokladá vyjednávaciu silu spoločnosti Orange Slovensko, 

a.s. na tomto relevantnom trhu za porovnateľnú s vyjednávacou silou spoločnosti ST, a.s. vzhľadom na 

výrazne nižší počet koncových užívateľov verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení.“ 

Návrh znenia: „Analýzou celkového vývoja podielov podľa počtu pripojení koncových užívateľov do 

siete v pevnom umiestnení, podľa objemu zostavených volaní, podľa objemu odchádzajúcich volaní na 

súvisiacom maloobchodnom trhu úrad konštatuje, že z uvedeného pohľadu síce najväčšou vyjednávacou 

silou z hľadiska pozície na veľkoobchodnom trhu č. 2 disponovala spoločnosť ST, a.s., avšak vyjednávacia  

sila ostatných konkurentov vzhľadom na dopyt zo strany koncových užívateľov na trhu narástla, ako 

dokumentujú všetky príslušné grafické znázornenia. Úrad s prihliadnutím na postavenie  spoločnosti 

Orange Slovensko, a.s. ako integrovaného poskytovateľa mobilných i pevných hlasových služieb pokladá 

vyjednávaciu silu spoločnosti Orange Slovensko, a.s. na tomto relevantnom trhu za porovnateľnú s 
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vyjednávacou silou spoločnosti ST, a.s., osobitne aj v súvislosti s podmienkami pri službách so zvýšenou 

tarifou a informačných službách.“ 

Odôvodnenie: ST má za to, že úrad dostatočne nepreukázal existenciu vzťahu medzi určitým počtom 

koncových účastníkov a vyjednávacou silou, čo použil ako hlavný dôkaz pre vyhodnotenie predmetného 

kritéria. Máme za to, že nie je preukázaná väzba medzi vyjednávacou silou a počtom maloobchodných 

zákazníkov, resp. toto kritérium je skreslené, a to skutočnosťou, že ST podlieha ex ante regulácií. Napr. 

nediskriminácia zabezpečuje, že ST uplatňuje voči iným podnikom rovnaké, resp. porovnateľné 

podmienky  a s rovnakou kvalitou, ako keby ich využíval pre vlastnú potrebu. Tento fakt úplne neguje 

malý počet zákazníkov. Nie je jasné, na základe akých dôkazov úrad usúdil, že vyjednávaciu silu 

spoločnosti OSK nepokladá za  porovnateľnú s vyjednávacou silou ST. OSK sa správa na trhu dostatočne 

agresívne a ponukou polovičných cien dokazuje, že jeho vyjednávacia sila je dostatočná a že dokáže voči 

ST dostatočne súťažiť. Navyše OSK  ako najväčší mobilný operátor v rokovaniach so spoločnosťou 

Slovak Telekom, a.s. vystupuje ako integrovaný poskytovateľ mobilných i pevných hlasových služieb 

a táto jeho pozícia vytvára dostatočnú vyjednávaciu silu bez ohľadu na počet koncových užívateľov 

v pevnej sieti. Ignorovanie tejto skutočnosti zásadne skresľuje posúdenie situácie na uvedenom trhu. 

Z týchto dôvodov preto navrhujeme, aby úrad prehodnotil výsledky tohto kritéria a zohľadnil 

pripomienky. 

Úspory z rozsahu 

 

Strana 33, štvrtý  a piaty odsek 

„Vzhľadom na objem prevádzky všetkých podnikov poskytujúcich službu zostavenia volania úrad 

konštatuje, že spoločnosť ST, a.s. má podstatne väčšie predpoklady pre dosahovanie úspor z rozsahu pri 

poskytovaní verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení ako ostatné podniky pôsobiace na predmetnom 

trhu, keďže počas celého sledovaného obdobia dosahovala významné trhové podiely vypočítané na základe 

objemu zostavených volaní, ale aj počtu účastníckych pripojení.  

Vzhľadom na vyššie uvedené úrad dospel k záveru, že spoločnosť ST, a.s. dosahuje úspory z rozsahu pri 

poskytovaní elektronických komunikačných služieb.“ 

Návrh znenia: „Vzhľadom na objem prevádzky všetkých podnikov poskytujúcich službu zostavenia 

volania ako i skutočnosť, že úrad konštatuje, že spoločnosti ST, a.s. ako i Orange Slovensko, a.s. majú  

podstatne väčšie predpoklady pre dosahovanie úspor z rozsahu pri poskytovaní verejnej telefónnej služby 

v pevnom umiestnení ako ostatné podniky pôsobiace na predmetnom trhu, keďže počas celého 

sledovaného obdobia spoločnosť ST, a.s. dosahovala významné trhové podiely vypočítané na základe 

objemu zostavených volaní, ale aj počtu účastníckych pripojení, resp. spoločnosť Orange Slovensko, a.s.. 

zdieľala svoju sieť na technológii UMTS/GSM tak pre účely poskytovaní verejnej telefónnej služby v 

pevnom umiestnení  ako i mobilnej verejnej telefónnej služby a tak spĺňala tie isté predpoklady rovnako 

vysokým objemom zostavených volaní ako aj počtu účastníckych pripojení.   

Vzhľadom na vyššie uvedené úrad dospel k záveru, že spoločnosť ST, a.s. resp. spoločnosť Orange 

Slovensko, a.s.. dosahujú úspory z rozsahu pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb.“ 
Odôvodnenie: Úspory z rozsahu vznikajú z neurčitého počtu služieb alebo zákazníkov na určitej sieti. 

Sám úrad to výstižne popísal, keď uviedol, že úspory z rozsahu sú príznačné pre veľké spoločnosti, ktoré 

poskytujú široké portfólio elektronických komunikačných služieb, s rozsiahlou infraštruktúrou a s veľkým 

počtom svojich zákazníkov. Pre zákazníkov to v konečnom dôsledku znamená rozsiahlejšiu ponuku 

služieb zo strany takejto spoločnosti,  

s výhodnými volacími programami za nižšiu cenu v porovnaní s podnikmi, ktoré vzhľadom na svoj objem 

prevádzky, rozsah siete a v neposlednom rade aj počtom zákazníkov, nemôžu dosahovať úspory z rozsahu 

resp. aspoň v takej miere ako takýto podnik, ktorý v dôsledku týchto úspor môže rozčleniť svoje činnosti 

tak, aby dosiahli oveľa väčšiu efektívnosť. Ako uvádzame vyššie OSK zdieľa jednu a tú istú mobilnú sieť 

na poskytovanie rôznych služieb na viacerých relevantných trhoch. Podľa zistenia úradu, Domáca linka 
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generuje malý objem zákazníkov a minút, ale na druhej strane chceme poukázať na to, že sa v rovnakej 

mobilnej sieti prenášajú aj veľké objemy mobilných volaní i zákazníkov a to nepochybne zaručuje OSK 

úspory z rozsahu. Aby sa dosiahol korektný výsledok a vyhodnotenie kritéria, mala by sa spočítať „fixná“ 

i mobilná prevádzka, plus počty zákazníkov v sieti OSK a porovnať s prevádzkou ST. Na základe týchto 

argumentov, žiadame úrad, aby prehodnotil svoj záver.  

Diverzifikácia služieb na súvisiacom maloobchodnom trhu  

 

Strana 33, posledný odsek, strana 34  prvý  a druhý odsek a strana 37, prvý a druhý odsek 

„Miera diverzifikácie služieb pri poskytovaní verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení spoločnosti 

ST, a.s. v sledovanom období dosahovala najvyššiu úroveň. Spoločnosť, poskytujúca mnoho produktových 

radov môže ťažiť z úrovne obmedzeného rizika na základe diverzifikácie služieb. V prípade, že jeden jeho 

produktový rad „vypadáva z módy“ sa istí iným produktovým radom resp. ho nahrádza novým.  

Rozsah diverzifikácie služieb pri poskytovaní verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení ostatných 

podnikov je podstatne nižší a užší ako u spoločnosti ST, a.s. 

.... 

Vo vyššie uvedenej tabuľke je zobrazený sortiment ponuky verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení 

poskytovanej koncovým užívateľom spoločnosti ST, a.s. a niektorých alternatívnych operátorov. V tabuľke 

je vidieť výrazný rozdiel na jednej strane v ponuke spoločnosti ST, a.s. a na druhej strane v ponuke 

významnejších alternatívnych operátorov. 

Úrad konštatuje prehlbujúcu sa diverzifikáciu služieb u všetkých podnikov pôsobiacich na predmetnom 

trhu. Výrazne širšou ponukou portfólia služieb disponuje spoločnosť ST, a.s., čo dokazuje aj 

predchádzajúca tabuľka hlasových produktov.“ 

 

Návrh znenia: „Miera diverzifikácie služieb pri poskytovaní verejnej telefónnej služby v pevnom 

umiestnení spoločnosti ST, a.s. v sledovanom období dosahovala odhliadnuc od technologicky 

podmieneného rozsahu portfólia obdobnú úroveň ako pri ostatných podnikoch. Spoločnosť, poskytujúca 

mnoho produktových radov môže ťažiť z úrovne obmedzeného rizika na základe diverzifikácie služieb. V 

prípade, že jeden jeho produktový rad „vypadáva z módy“ sa istí iným produktovým radom resp. ho 

nahrádza novým. Uvedená výhoda je však v realite slovenských trhových podmienok obmedzená 

skutočnosťou, že zákazníci v prípade straty záujmu o produktový rad robia rozhodnutia v prospech 

odchodu k mobilným hlasovým službám.  

Rozsah diverzifikácie služieb pri poskytovaní verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení ostatných 

podnikov je obdobný a v prípade spoločnosti Orange Slovensko, a.s. totožný so základným portfóliom 

spoločnosti ST, a.s. 

... 

Vo vyššie uvedenej tabuľke je zobrazený sortiment ponuky verejnej telefónnej služby v pevnom 

umiestnení poskytovanej koncovým užívateľom spoločnosti ST, a.s. a niektorých alternatívnych 

operátorov. V tabuľke je vidieť technologické podmienenie rozsahu ponuky spoločnosti ST, a.s. a na 

druhej strane obdobnú ponuku významnejších alternatívnych operátorov, avšak bez technologicky 

podmieneného rozsahu. 

Úrad konštatuje prehlbujúcu sa diverzifikáciu služieb u všetkých podnikov pôsobiacich na predmetnom 

trhu a pri odhliadnutí od technologicky podmieneného rozsahu ponuky ST, a.s. Rozsah diverzifikácie 

služieb pri poskytovaní verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení ostatných podnikov je obdobný 

a v prípade spoločnosti Orange Slovensko, a.s. totožný so základným portfóliom spoločnosti ST, a.s.“ 

 

Odôvodnenie: Považujeme za fikciu tvrdenie úradu, že spoločnosť, ktorá poskytuje mnoho produktových 

radov môže ťažiť z úrovne obmedzeného rizika na základe diverzifikácie služieb, teda že v prípade, že 

jeden jeho produktový rad „vypadáva z módy“ sa istí iným produktovým radom resp. ho nahrádza novým. 

Zákazník v prevažnej väčšine prípadov neprechádza do vyššieho, alebo nižšieho volacieho programu, ale 
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odchádza úplne predovšetkým z dôvodu, že pevnú linku pre účely hlasových služieb už nepotrebuje, 

keďže hlasovú službu má zabezpečenú cez mobilnú hlasovú službu.  

Hoci ST má najviac diverzifikované portfólio, nemyslíme, že by mu to poskytovalo nejakú zvláštnu 

výhodu v porovnaní s konkurenciou. Naopak, v súčasnosti je diverzifikované portfólio z veľkej časti 

dôsledkom rôznych využívaných technológií, nie skutočného odlíšenia služieb ako produktových radov,  

Záujmom ST je optimalizovať, zjednodušiť a sprehľadniť portfólio porovnateľné s konkurentami. Je to 

však náročné, vzhľadom na rôzne rozhodnutiami a zákonom stanovené povinnosti, takýto krok vykonať. 

ST v žiadnom prípade nepovažuje aktuálny rozsah diverzifikácie svojho hlasového portfólia tak, ako ho 

uviedol úrad, za výhodu v zmysle obmedzeného rizika. 

ST rovnako v žiadnom prípade nepovažuje za vhodné porovnávať rozsah produktového portfólia ST 

podmieneného technologicky s portfóliom založeným na jednej technológii resp. nezohľadňujúcim ich 

rôznosť, nakoľko to zvádza k skresľujúcim záverom. 

Osobitne ponuka spoločnosti OSK vyslovene kopíruje diverzifikáciu celého základného portfólia 

maloobchodných hlasových služieb ST. Predstavuje kompletnú konkurenčnú výzvu hlasovým službám 

ST. Táto je vzhľadom na takmer 100% pokrytie územia sieťou OSK (vrátane jej celoplošného 

poskytovania na báze GSM/UMTS siete), dostupná na celom území SR. Preto OSK logicky musí ťažiť 

z rovnakých výhod, ako ST. V žiadnom prípade nemôžeme súhlasiť so záverom úradu, že by ST malo mať 

iné postavenie, ako jeho konkurenti, resp. minimálne by nemalo mať iné postavenie, ako má spoločnosť 

OSK. Inak by ani 100% kópia nášho základného portfólia, ak opomenieme technologicky podmienené 

produkty, nebola dostatočná na jeho rovnaké vyhodnotenie, ako v prípade ST, čo by poprelo zmysluplnosť 

a objektívnosť hodnotenia tohto kritéria.  

Žiadame, aby úrad prehodnotil záver tohto kritéria.  

Prekážky  vstupu na relevantný trh  

Strana 37, Ekonomické bariéry: 

„- investičné náklady spojené s vybudovaním funkčnej elektronickej komunikačnej siete, 

- vybudovanie pevnej elektronickej komunikačnej siete a následný vstup na trh vyžaduje vysoké počiatočné 

náklady (náklady na reklamu, získanie zákazníka, neustály rozvoj atď.),“ 

Návrh: Navrhujeme, aby úrad hodnotenie kritérií a ekonomických bariér upravil tak, aby zohľadnil 

postavenie prevádzkovateľov lokálnych sietí využívaných pre účely poskytovania širokopásmových 

služieb uvádzaných ST ako potenciálnych konkurentov, ako i existenciu týchto sietí ako takých, rovnako 

i existenciu už vybudovaných UMTS/GSM sietí  a v tomto zmysle konštatoval neaplikáciu uvedených 

bariér v realite slovenských trhových podmienok. 

Odôvodnenie: ST má za to, že úrad nedostatočne vyhodnotil postavenie prevádzkovateľov lokálnych sietí 

využívaných pre účely poskytovania širokopásmových služieb ako potenciálnych konkurentov uvádzaných 

ST, ako i existenciu týchto sietí ako takých. 

Práve existencia uvedených sietí umožňuje ich poskytovateľom bez vysokých investičných nákladov 

a resp. ďalšieho budovania siete začať pomerne rýchlo poskytovať popri svojom dátovom portfóliu aj 

hlasové služby.  
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Rovnako úrad nezohľadnil skutočnosť, že v prípade mobilných operátorov, ako to bolo už preukázané 

v prípade OSK, vzhľadom na celoplošné pokrytie ich mobilnej siete a možnosti jej použitia pre účely 

poskytovania pevných služieb,  neexistuje ekonomická bariéra v zmysle investičných nákladov 

a budovania siete. 

Rovnako je v uvedených prípadoch vstup potenciálneho poskytovateľa pevných hlasových služieb na trh 

uľahčený aj poznaním svojho zákazníka už využívajúceho iné jeho produkty. 

 

Strana 38, Časové bariéry:  

„- krátkosť času pre vstup a zavedenie podniku na trh poskytovania verejnej telefónnej služby v pevnom 

mieste pripojenia, na získanie dostatočného počtu zákazníkov (návratnosť investícií, konkurencie 

schopnosť),  

-veľká časová a administratívna náročnosť výstavby elektronickej komunikačnej siete (povolenia na 

rozkopávky, výstavba v meste, veľké množstvo súkromných vlastníkov pozemkov a s tým spojené časové 

lehoty).“ 

Návrh: Navrhujeme, aby úrad hodnotenie kritérií a časových bariér upravil v zmysle návrhu ST pri 

ekonomických bariérach a rovnako konštatoval ich neaplikáciu z obdobných dôvodov.  

Odôvodnenie: K uvedenému platia rovnaké skutočnosti, ako ST uviedlo pri ekonomických bariérach. 

Vzhľadom na existenciu sietí neexistujú časové bariéry vstupu na trh spočívajúce v krátkosti času pre 

vstup ako i v časovej a administratívnej náročnosti výstavby siete.  

 

Strana 38, Strategické bariéry: 

„- pôsobenie 11 podnikov na tomto trhu, vyjednávacia sila a z toho vyplývajúci vplyv spoločnosti ST, a.s. 

pri rokovaniach a pri uzatváraní zmlúv, 

- pomerne malý trh Slovenskej republiky.“ 

Návrh: Žiadame, aby úrad prehodnotil a zmenil záver tohto kritéria tak, že pôsobenie veľkého množstva 

podnikov aj na tak pomerne malom trhu Slovenskej republiky ako i neustále ďalšie vstupujúce podniky na 

uvedený trh poukazujú na neexistenciu stretegických bariér vstupu na tento trh. 

Odôvodnenie: Úrad paradoxne hodnotí pôsobenie väčšieho počtu podnikov na trhu ako strategickú 

bariéru. Podľa ST ide naopak o dôkaz otvorenosti trhu, umožňujúcom priebežne vstup a výstup ďalších 

podnikov. Napriek prebehnuvším akvizíciám sa počet podnikov stále pohybuje nad hranicou 10, čo 

znamená, že na trh vstupovali neustále nové podniky. Vstup ďalších podnikov neustále prebieha. 

Hodnotenie úradu túto skutočnosť nezohľadňuje.  

Strana 38, odsek nasledujúci za strategickými bariérami 

„V zmysle vyššie uvedeného úrad dospel k záveru, že vstup na predmetný veľkoobchodný trh č. 2 je v 

podstatnej miere ovplyvnený konaním spoločnosti ST, a.s. a existujúce bariéry predstavujú podstatné 

prekážky pre vstup na tento trh a možnosti vstupu naň sú obmedzené.“ 
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Návrh: Žiadame, aby úrad prehodnotil záver hodnotenia prekážok vstupu na relevantný trh  tak, že vstup 

na predmetný trh č. 2 je ovplyvnený existenciou prevádzkovateľov sietí poskytujúcich širokopásmové 

služby na rôznych technológiách, ako i podnikov disponujúcich mobilnými sieťami s celoslovenským 

pokrytím využiteľnými pre poskytovanie pevných hlasových služieb. Preto napriek niektorým typickým 

charakteristikám poskytovania elektronických komunikačných služieb, vzhľadom na slovenské trhové 

podmienky neexistujú podstatné prekážky vstupu na uvedený trh, čo preukazuje i skutočnosť, že naň 

priebežne vstupujú ďalšie podniky. V prípade služieb so zvýšenou tarifou a pri informačných službách 

dokonca existujúce mobilné služby predstavujú ekvivalent k poskytovaniu týchto služieb v sieťach 

v pevnom umiestnení a na uvedenej časti trhu pôsob viac poskytovateľov. O to viac sa bariéry vstupu na 

tento  trh zásadnejšie neprejavia. 

Odôvodnenie: ST uviedol vo svojich predchádzajúcich vyjadreniach existenciu potenciálnej konkurencie 

- tak množstva lokálnych podnikov poskytujúcich širokopásmové služby na rôznych technológiách, ako 

i podniky disponujúce mobilnými sieťami s celoslovenským pokrytím využiteľné pre poskytovanie 

pevných hlasových služieb, pre ktoré uvedené bariéry nepredstavujú podstatné prekážky pre vstup na trh.   

V prípade služieb so zvýšenou tarifou a pri informačných službách má veľkoobchodný zákazník pri týchto 

volaniach rovnaký záujem o službu vzniku volania tak v pevnej ako i v mobilnej sieti, nakoľko podstatnou 

časťou spoplatnenej služby pre koncového zákazníka nie je výška poplatku za zostavenie volania a teda trh 

je rovnako ovplyvňovaný i konaním spoločnosti OSK a potenciálne i TSK. 

Preto možnosti vstupu na trh ST považuje za primerané.  

 

 

Súčasný stav a vývoj  

Strana 46, druhý odsek 

„Výška poplatkov za zostavenie volanie je rozhodujúca pri určovaní maloobchodnej ceny, ktorá je 

účtovaná konečným zákazníkom.“ 

Návrh: Doplniť, že uvedené neplatí minimálne pre služby so zvýšenou tarifou a pri informačných 

službách, kde je rozhodujúca cena obsahu. 

Odôvodnenie: V prípade služieb so zvýšenou tarifou a informačných službách podstatnou časťou 

spoplatnenej služby pre koncového zákazníka nie je výška poplatku za zostavenie volania a preto uvedené 

tvrdenie pri týchto službách nie je správne. 

Strana 46, posledný odsek, druhá veta 

„Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. disponuje taktiež celonárodným pokrytím svojou mobilnou sieťou, ale 

vzhľadom na zanedbateľný trhový podiel oproti spoločnosti ST, a.s. (vyjadrený počtom zostavených minút 

na veľkoobchodnej úrovni, počtom odchádzajúcich minút a počtom účastníckych pripojení na 

maloobchodnej úrovni) a aj napriek jej lepšej cenovej politike nepredstavuje reálneho konkurenta 

spoločnosti ST, a.s.“ 

Návrh znenia: „Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. disponuje taktiež celonárodným pokrytím svojou 

mobilnou sieťou. Vzhľadom na vystupovanie spoločnosti Orange Slovensko,  a.s. ako integrovaného 
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poskytovateľa pevných i mobilných hlasových služieb napriek nízkemu trhovému podielu pri poskytovaní 

pevných hlasových služieb oproti spoločnosti ST, a.s. (vyjadrený počtom zostavených minút na 

veľkoobchodnej úrovni, počtom odchádzajúcich minút a počtom účastníckych pripojení na maloobchodnej 

úrovni) a aj vzhľadom na jej lepšiu cenovú politiku predstavuje reálneho konkurenta spoločnosti ST, a.s.“ 

Odôvodnenie: Je nepopierateľnou skutočnosťou, že OSK vystupuje ako integrovaný poskytovateľ 

pevných i mobilných služieb. Preto nemožno tvrdiť, že nepredstavuje reálneho konkurenta ST na 

analyzovanom trhu, pretože treba zohľadniť i jej celkovú trhovú silu prenášanú i na tento trh. ST nemôže 

na OSK nazerať ako len na poskytovateľa pevnej siete, nakoľko by to neobstálo v priamej konfrontácii 

s realitou ich vzájomných obchodných vzťahov. Žiadame preto úrad, aby zohľadnil uvedenú skutočnosť 

vo svojich záveroch. 

 

III. 1 Závery opakovanej analýzy veľkoobchodného relevantného trhu č. 2 

Strana 47 a 48 

„ 

3. Na veľkoobchodnom trhu č. 2 na území Slovenskej republiky do konca prvého polroka 2011 pôsobí 

celkom 11 podnikov. 

4. Výraznými technologickými výhodami na území Slovenskej republiky disponujú dve spoločnosti a to 

spoločnosť ST, a.s. a Orange Slovensko, a.s., pričom obe majú takmer celoslovenské pokrytie. 

6. Na základe analýzy počtu a objemu veľkoobchodne zostavených volaní, počtu účastníckych pripojení a 

objemu zostavených volaní na maloobchodnej úrovni úrad dospel k záveru, že najväčšou vyjednávacou 

silou disponuje spoločnosť ST, a.s. 

Uzavretím zmlúv o prepojení sietí sa vytvoril pre alternatívnych operátorov priestor pre vstup na trh 

verejnej telefónnej služby. Vstupom na trh sa však žiaden z alternatívnych operátorov nestal okamžite 

plnohodnotnou konkurenciou pre spoločnosť ST, a.s. 

7. Pri poskytovaní služieb na veľkoobchodnom trhu č. 2 má spoločnosť ST, a.s. podstatne väčšie 

predpoklady pre dosahovanie úspor z rozsahu v porovnaní s ostatnými podnikmi. 

8. Najširší sortiment ponuky služieb pre koncových užívateľov na súvisiacom maloobchodnom trhu 

poskytuje spoločnosť ST, a.s. 

9. Pre vstup nového podniku na veľkoobchodný trh č. 2 existujú ekonomické, technické a strategické 

prekážky.“ 

Návrh: Uvedené závery navrhuje ST prehodnotiť v súlade s pripomienkami uvedenými osobitne v časti 

ich analýzy. 

Odôvodnenie: Viď predchádzajúce odôvodnenia pri vyhodnocovaní jednotlivých kritériách. 

III. 2 Návrh povinností 

III. 2.2 Návrh povinností pre podnik s významným vplyvom na veľkoobchodnom trhu č. 2 

 

A. povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia podľa § 19 zákona, Strana 52  
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„Podnik s významným vplyvom je povinný: 

 Zverejniť na svojej verejne dostupnej internetovej stránke referenčnú ponuku na prepojenie a 

predložiť ju úradu v písomnej aj elektronickej forme najneskôr do 60 dní…..podmienky pre ponuku 

účastníckych prípojok za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími osobami (WLR).“ 
Návrh: Navrhujeme preformulovať predmetnú povinnosť navrhovaného opatrenia tak, aby sa podmienky 

pre ponuku účastníckych prípojok nerealizovali v RIO, ale v samostatnej referenčnej ponuke na prístup 

k účastníckemu vedeniu, resp. ku koncovému bodu vo verejnej telefónnej sieti ST. 

Ďalej navrhujeme, aby sa povinnosť WLR plnila len na rezidenčných prístupoch, resp. účastníckych 

prípojkách určených pre rezidenčných zákazníkov. 

Odôvodnenie: Z grafu č. 1na strane 23 analýzy je evidentné, že volania zostavené cez službu výberu 

podniku majú majú dlhodobo minimálny význam a ich počet v čase klesol na zanedbateľných 1,1 %. 

Pokiaľ úrad sleduje uložením WLR účel popísaný na strane 57 druhý odsek, je diskutabilné, ako môže 

práve táto povinnosť zlepšiť/zmeniť trhovú situáciu. Ak má byť účelom povinnosti odpadnutie dvojitej 

fakturácie za prístup a volania, domnievame sa, že ukladanie tejto povinnosti by bolo v rozpore 

s zákonným princípom, zakotveným v § 11 ods. 1 zákona. Uvedený § zaväzuje úrad vykonávať reguláciu 

v súlade s princípmi efektívnosti, primeranosti a odôvodnenosti. Máme za to, že práve uloženie povinnosti 

WLR berúc do úvahy objem minút predvolených cez CPS/CS blížiacich sa k nule, by bolo v hlbokom 

rozpore s týmito princípmi. Úrad nikde v analýze neuvádza exaktné počty koncových užívateľov, 

využívajúcich službu výberu podniku. Implementácia tejto povinnosti má taký dopad na stav súťaže aký je 

objem minút vykonaný cez službu výberu podniku. Náklady, ktoré musí ST vynaložiť sú vysoké. 

ST navrhuje, aby povinnosť transparentnosti neobsahovala aj navrhované podmienky pre ponuku 

účastníckych prípojok za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími osobami (ďalej v texte len 

„WLR“) ako súčasť referenčnej ponuky na prepojenie. Inými slovami, namietame, aby sa  WLR stalo 

súčasťou referenčnej ponuky na prepojenie (ďalej len „RIO“), a to z nasledujúcich dôvodov. RIO je 

transparentná obchodná ponuka dominantného podniku, ktorá slúži ako základ pre poskytnutie služby 

zostavenia a prenosu volaní z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete a služba WLR s RIO nijako 

nesúvisí. Kým RIO obsahuje služby poskytnutia zostavenia a tranzitu volaní vo verejnej sieti dominanta 

a následné odovzdanie volaní do pevnej alebo mobilnej siete tretej strany, WLR je svojou povahou služba 

prenájmu hmotného statku. Pokiaľ by povinnosť WLR bola súčasťou RIO, k službe by sa mohli dosť len tí 

operátori, ktorí majú priame prepojenie so sieťou ST a ostatné podniky by boli vylúčené (ak by napríklad 

existovala ako jej komplementárna súčasť popri možnosti využitia služby výberu podniku aj komerčná 

služba veľkoobchodných volaní v sieti ST). Okrem iného, v podstatnej väčšine  ST skúmaných 

referenčných ponukách na prepojenie, vydaných dominantným operátorom v rámci EÚ sme nenašli 

prípad, kedy by sa v nich služba povahovo príbuzná WLR vyskytovala. Tieto dôvody nás vedú k názoru, 

že je potrebné preformulovať predmetnú povinnosť navrhovaného opatrenia tak, aby sa podmienky pre 

ponuku účastníckych prípojok nerealizovali v RIO, ale v samostatnej referenčnej ponuke účastníckej 

prípojky na ďalší predaj. 

Ďalej navrhujeme, aby sa povinnosť WLR plnila len na rezidenčných prístupoch, resp. účastníckych 

prípojkách určených pre rezidenčných zákazníkov. Dôvodom je podľa nás skutočnosť, že alternatívni 

operátori si bonitných zákazníkov z biznis segmentu pripájajú do vlastnej siete a preto nedáva zmysel, aby 

sme vytvárali WLR verziu pre nebytových zákazníkov. 

 

Strana 53, tretí odsek, druhá veta 

„ Ak zmena referenčnej ponuky vyplýva z cenového rozhodnutia úradu, je významný podnik povinný 

zverejniť zmenenú referenčnú ponuku najneskôr v deň účinnosti predmetného rozhodnutia.“ 

Návrh znenia: „Ak zmena referenčnej ponuky vyplýva z cenového rozhodnutia úradu, je významný 

podnik povinný zverejniť zmenenú referenčnú ponuku najneskôr v tridsiaty deň odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti predmetného rozhodnutia.“ 

Odôvodnenie: V návrhu povinnosti transparentnosti sa uvádza, že zmenenú referenčnú ponuku bude 

musieť SMP zverejniť najneskôr v deň účinnosti predmetného rozhodnutia. Uvedené je nevykonateľné, 

pretože podľa § 74 ods. 3 ZEK rozhodnutie úradu podľa § 12, § 18 až 25 nemá odkladný účinok 



 
 
Strana 11 
 

  Slovak Telekom, a. s. 
 Sídlo  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika 
 IČO/IČ DPH  35 763 469/SK 2020273893  
 Obchodný register  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B 

a rozhodnutie je teda účinné oznámením rozhodnutia. Podľa právnej vedy „účinnosť rozhodnutia nastane 

dňom oznámenia rozhodnutia adresátovi vtedy, ak proti rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie, resp. 

rozklad, alebo keď je síce odvolanie, resp. rozklad, prípustný, avšak nemá tzv. odkladný účinok“ - t.j. 

právnu schopnosť z časového hľadiska odložiť účinnosť rozhodnutia na neskôr. ST preto navrhuje, aby 

úrad na vykonanie povinnosti uloženej v rozhodnutí  stanovil primeranú lehotu. Vzhľadom na zákonné 

znenie § 19 ods. 2 ZEK navrhujeme uplatnenie tam stanovenej 30 dňovej lehoty na zmenu referenčnej 

ponuky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V opačnom prípade by rozhodnutie úradu 

s takto koncipovanou povinnosťou bolo v priamom rozpore so znením zákonného predpisu, na základe 

ktorého sa uvedené rozhodnutie vydáva. 

 Obdobne by úrad mal v tejto veci opraviť aj svoje rozhodnutie na veľkoobchodnom trhu služby 

ukončovania volania v jednotlivých verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení, kde obdobným 

spôsobom stanovil podmienky v rozpore so znením uvedeného ustanovenia ZEK. 

 

 

C. Povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom podľa §22 zákona, Strana 54 

„Podnik s významným vplyvom je povinný: 

 Poskytovať tretím osobám prístup k určitým sieťovým prostriedkom, vrátane prístupu, ktorý umožní 

poskytovať výber podniku individuálnou voľbou (CS), predvoľbou (CPS) a umožní ponúkať účastnícku 

prípojku za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími osobami (WLR). 

... 

 Umožniť spoločné využívanie infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení.“ 

Návrh: V prvom bode uvedenom vyššie v ypustiť časť textu „...k určitým sieťovým prostriedkom, vrátane 

prístupu...“ a tiež druhý bod uvedený vyššie. 

Odôvodnenie: Uvedené uložené podmienky nie sú dostatočne určité. ST sa domnieva, že by úrad nemal 

ukladať povinnosti len všeobecným odkazom na zákonné znenie, ale aby boli dostatočne konkrétne. 

V opačnom prípade je otázna ich vykonateľnosť a  pri takto širokom uložení ich ST považuje za 

neprimerané ako i v rozpore s princípom právnej istoty, keďže ST nemôže vedieť, čo konkrétne má na ich 

základe plniť. Navrhujeme preto, aby úrad v prvom bode vypustil časť všeobecne ukladajúcu povinnosť 

prístupu k určitým sieťovým prostriedkom, alebo aby ju dostatočne špecifikoval, nakoľko nateraz ST nie 

je zrejmé, na čo má slúžiť. Z rovnakých dôvodov ST navrhuje, aby úrad vypustil aj rovnako neurčitú 

požiadavku na umožnenie spoločného využívania infraštruktúry, stavieb, priestorov a častí vedení. 

 

D. Povinnosť viesť oddelenú evidenciu podľa § 21 ods. 1 zákona 

Záver strany 54:  

„Náklady musia byť členené v súlade s platným rozhodnutím o metóde kalkulácie cien za zostavenie 

volania v pevnom mieste pripojenia v sieti významného podniku.“ 

Návrh: Vypustiť uvedenú časť textu, resp. špecifikovať požiadavku na konkrétnu existujúcu 

metódu kalkulácie cien podľa Rozhodnutia Telekomunikačného úradu SR zo dňa 18. septembra 2008, 

ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby zostavenia volaní vo verejnej telefónnej sieti v pevnom 

umiestnení v sieti významného podniku. 

Odôvodnenie: Aktuálne platné rozhodnutie o metóde kalkulácie cien vychádza z modelu LRIC top-

down. ST uvedený model a sledovanú štruktúru nákladov implementoval niekoľko mesiacov za podpory 

externého poradcu. ST predkladá oddelenú evidenciu v súlade s uvedeným prístupom. Náklady 

spoločnosti ST overované audítorom sú však vedené vo historických cenách a presne tak sa i pri 

predkladaní údajov oddelenej evidencie uplatňujú.  Preto i odkaz na rozhodnutie o metóde kalkulácie 

cien, ak vôbec (viď argumenty k samostatnému definovaniu povinnosti nižšie), musí byť dostatočne 

konkrétny, a teda odkazujúci sa na aktuálne platné rozhodnutie úradu zo dňa 18.septembra 2008.  

V opačnom prípade je uloženie povinnosti neurčité.  

Takto úradom navrhovaná povinnosť by navyše bola ľahko ovplyvniteľná náhlou zmenou metódy 

kalkulácie cien do budúcna, kedy by sa stala zo dňa na deň nevykonateľná. 

Ako uvádzame vyššie, implementácia sledovania štruktúry nákladov a získanie z nej vyplývajúcich 

podkladov pre predkladanie oddelenej evidencie sú podmienené dlhodobou implementačnou lehotou.  
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Samotnému začatiu implementácie navyše predchádza zadefinovanie dostatočnej špecifikácie samotnej 

štruktúry nákladov a potreba dosiahnutia dostatočnej určitosti uvedenej povinnosti. Konečné riešenie je 

 tiež obmedzené ďalšími právnymi predpismi týkajúcimi sa napríklad vedenia účtovníctva ST.  

ST teda nebude automaticky schopný plniť svoju povinnosť predkladať oddelenú evidenciu v súlade so 

zmenenou metódou kalkulácie len na základe jej zmeny.  

Samotná povinnosť oddelenej evidencie by preto mala byť v záujme vyhnutia sa uvedeným problémom 

špecifikovaná a jej zmena riešená samostatne, nie odkazom na iné rozhodnutia, týkajúce sa inej 

samostatne ukladanej povinnosti. 

Úvahám o zmene obsahu povinnosti oddelenej evidencie by mali predchádzať osobitné konzultácie, aby 

sa ST vedel v dostatočnom časovom predstihu pripraviť na implementáciu a aby bolo tiež jasné, čo presne 

sa po ST v rámci uvedenej povinnosti požaduje.  

Rovnako by mala byť dohodnutá dostatočná časová lehota na implementáciu.  

Samotná zmena by mala zohľadňovať primeranosť ukladania povinnosti podľa § 18 ZEK aj z pohľadu 

predpokladaných nákladov na jej zabezpečenie, nakoľko ST do plnenia súčasnej povinnosti investoval 

nemalé finančné prostriedky, čo ho znevýhodňuje pri súťaži na trhu a obmedzuje ho v ich použití na 

komerčné aktivity v prospech koncového užívateľa. Vynakladanie ďalších finančných prostriedkov by 

nemalo byť od ST požadované bez dostatočne jasne vyšpecifikovanej povinnosti, predchádzajúceho 

podrobného prediskutovania a dlhodobej platnosti riešenia. 

 

Záver strany 54 a začiatok strany 55:  

„Informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále vo vyššie uvedenom členení za rok 2011 je 

spoločnosť ST, a.s., povinná predložiť úradu najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o 

uložení tejto povinnosti. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení tejto povinnosti 

nebude právoplatná príslušná metóda kalkulácie cien, je spoločnosť ST, a.s., povinná predložiť úradu 

vyššie uvedené informácie najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa určuje 

metóda kalkulácie cien.“ 

Návrh znenia: „Informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále vo vyššie uvedenom členení za 

rok 2011 je spoločnosť ST, a.s., povinná predložiť úradu najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti 

rozhodnutia o uložení tejto povinnosti, najskôr však k 30.6.2012.“ 
Odôvodnenie: V prvom odseku na strane 55 úrad ukladá termíny plnenia povinnosti viesť oddelenú 

evidenciu a predkladanie údajov o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále za rok 2011. Úrad stanovuje 

lehotu 30 dní. Ale čo v prípade, ak príde rozhodnutie v prvom polroku roku 2012? Ak máme k dispozícii 

tieto údaje až k 30.6., nie sme schopní ich predložiť v apríli alebo v marci. Navrhujeme, aby sa aj údaje za 

rok 2011  predkladali nie skôr ako 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti 

oddelenej evidencie a zároveň najskôr k 30.6.2012. V súčasnosti takto navrhnutú povinnosť úradu 

objektívne nie je možné splniť. 

Zároveň žiadame, aby v prípade odkazu povinnosti oddelenej evidencie na metódu kalkulácie cien (viď 

argumenty v prospech samostatného definovania povinnosti nižšie) bola presne stanovená metóda 

kalkulácie cien priamym odkazom na konkrétne rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR zo dňa 18. 

septembra 2008, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby zostavenia volaní vo verejnej 

telefónnej sieti v pevnom umiestnení v sieti významného podniku. ST by totiž vzhľadom na to, že 

aktuálne na analyzovanom relevantnom trhu neexistuje žiadna iná metóda kalkulácie, ktorú by mohol 

implementovať, ani do 30 dní, a zrejme ani k 30.6. roku 2012 nevedel predložiť údaje za rok 2011 inak, 

ako ich predkladá doteraz podľa aktuálne platnej metódy. Do budúcna by si zmena predkladania 

vyžiadala zásadné zmeny v účtovníctve ST a sledovaní nákladov ST. To všetko by sa malo udiať podľa 

zatiaľ nejasnej špecifikácie zo strany úradu ohľadom obsahu tejto povinnosti, keď nie je jasné, či by niečo 

malo byť plnené nad rámec jej súčasného plnenia a čo by to malo byť. Zároveň neexistuje ani metóda, 

ktorú úrad v návrhu rozhodnutia uvádza ako metódu inú ako aktuálne platnú (je zrejmé, že keďže 

aktuálne platná metóda už je právoplatná, úrad hovorí o inej metóde), s ktorou má plnenie povinnosti 

oddelenej evidencie súvisieť. Takéto rozhodnutie je pre ST neurčité a aktuálne ST nevie uvedené 

rozhodnutie ani vykonať.  
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Samotná oddelená evidencia by mala byť preto i v tomto prípade špecifikovaná a jej zmena riešená 

samostatne, nie odkazom na iné, neexistujúce rozhodnutia, týkajúce sa inej, samostatne ukladanej 

povinnosti. 

Ako sme už uviedli, samotným úvahám o zmene obsahu povinnosti oddelenej evidencie by mali 

predchádzať osobitné konzultácie, aby sa ST vedel v dostatočnom časovom predstihu pripraviť na 

implementáciu a aby bolo tiež jasné, čo presne sa po ST v rámci uvedenej povinnosti požaduje a rovnako 

by mala byť dohodnutá dostatočná časová lehota na implementáciu.  

 

Strana 55, prvý bod: 

„ 

 Viesť oddelenú evidenciu tak, aby boli sprehľadnené veľkoobchodné a vnútropodnikové ceny za 

účelom preukázania, že nedochádza k porušovaniu povinnosti nediskriminácie podľa § 20 zákona a 

aby sa zabránilo zvýhodňovaniu alebo znevýhodňovaniu niektorých služieb prerozdeľovaním 

nákladov a výnosov z iných služieb a medzi službami navzájom. 

 Na požiadanie úradu predložiť účtovné záznamy na overenie povinnosti podľa § 19 a 20 zákona.“ 

Návrh: Vypustiť prvý bod uvedený vyššie a druhý bod uvedený vyššie rovnako vypustiť resp. dostatočne 

jasne  špecifikovať.  

Odôvodnenie: Z uvedeného znenia ST nie je jasné čo má vlastne pre účely naplnenia povinnosti 

zabezpečiť nad rámec toho, ako uvedenú povinnosť plní dnes. 

Ak by úrad vnímal uvedené ako požiadavku na zmenu plnenia povinnosti, tak samotným úvahám 

o zmene obsahu povinnosti oddelenej evidencie by mali predchádzať osobitné konzultácie, aby sa ST 

vedel v dostatočnom časovom predstihu pripraviť na implementáciu a aby bolo tiež jasné, čo presne sa po 

ST v rámci uvedenej povinnosti požaduje.  

Rovnako by mala byť na implementáciu dohodnutá dostatočná časová lehota.  

Samotná zmena by mala zohľadňovať primeranosť ukladania povinnosti aj z pohľadu predpokladaných 

nákladov na jej zabezpečenie. Rovnako nie je ST jasné, čo všetko úrad bude na požiadanie chcieť mať 

predložené.  

 

E. Povinnosť regulácie cien prepojenia podľa § 23 zákona, strana 55 

„Podnik s významným vplyvom je povinný: 

 Podľa § 23 zákona stanoviť ceny za zostavenie volania v pevnom mieste pripojenia tak, ako mu určí 

úrad v rozhodnutí o regulácii cien podľa § 12 zákona. Postup na výpočet cien bude stanovený v 

súlade s odporúčaním EK č. 2009/396/ES o regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími poplatkami v 

pevných a mobilných sieťach v EÚ.“ 

Návrh: „ 

„Podnik s významným vplyvom je povinný: 

Podľa § 23 zákona stanoviť ceny za zostavenie volania v pevnom mieste pripojenia podľa Rozhodnutia 

Telekomunikačného úradu SR zo dňa 18. septembra 2008, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za 

služby zostavenia volaní vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení v sieti významného podniku.“ 

Odôvodnenie: Navrhované znenie povinnosti je neurčité a v rozpore s princípom právnej istoty. ST by 

bola uložená „bianco“ povinnosť s tým, že následne bude špecifikovaná rozhodnutím úradu dodatočne. 

ST teda nevie, aká povinnosť sa mu ukladá a ani ako by ju mal plniť. ST preto nevie navrhovanú uloženú 

povinnosť vzhľadom na jej neurčitosť posúdiť a nemôže sa preto ani v procese vydania tohto rozhodnutia 

vyjadriť. Preto uvedený navrhovaný spôsob uloženia povinnosti bez špecifikácie konkrétnej metódy ST 

zásadne odmieta ako v rozpore so základnými právnymi princípmi určitosti, primeranosti rozhodnutí 

a právnej istoty. Rovnako takýto postup úradu je v príkrom rozpore s transparentnosťou konania úradu pri 

ukladaní povinností a len ťažko možno náležite odôvodniť uloženie neurčitej povinnosti odkazom na 

budúce rozhodnutie, keďže samotný obsah povinnosti by vzhľadom na neexistujúce budúce rozhodnutie 

absentuje. To robí samotné rozhodnutie o uložení povinnosti nepreskúmateľným.  

 

Samotný navrhovaný postup stanovenia ceny podľa odporúčania EK č. 2009/396/ES o regulačnom 

zaobchádzaní s prepojovacími poplatkami v pevných a mobilných sieťach v EÚ je podľa ST v rozpore so 
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zásadou citovanou v § 12 ods. 5 ZEK, aby podnik mohol uplatniť všetky náklady nevyhnutne potrebné na 

poskytovanie zostavenia volania.  

Citované odporúčanie EK predpokladá vylúčenie veľkej časti efektívne vynaložených nákladov 

nevyhnutne potrebných na poskytovanie uvedenej služby. Uplatnenie len ich inkrementálnej časti je 

v rozpore s prístupom uplatniť všetky náklady nevyhnutne potrebné na poskytovanie služby.  

Je pritom zrejmé, že prístupom umožňujúcim na službu zostavenia volaní alokovať iba inkrementálne 

náklady ostáva nepokrytá veľká časť nákladov vznikajúcich využívaním zariadení spoločných pre viaceré 

druhy služieb v sieti ST. Je logické, že na uvedených nákladoch by sa mali podieľať a v primeranom 

rozsahu ich znášať všetky služby, ktoré spoločné zariadenia využívajú. Uvedené náklady nemožno 

ignorovať a nie je zdôvodniteľné, aby z podieľania sa na nich bola vylúčená služba vzniku volaní. 

Znemožnenie uplatnenia efektívnych nákladov prislúchajúcich k uvedenej službe okrem jasného rozporu 

odporúčania s dikciou zákona nie je spravodlivé a odôvodniteľné ani z ekonomického pohľadu. Ani 

teoretický efektívny operátor nie je schopný dlhodobo poskytovať služby pod efektívne vynakladané 

náklady. Preto by náklady mali byť priznávané v celej ich výške, minimálne zohľadňujúce ich výšku pri 

uplatnení princípu teoretickej efektívnosti. Ideálne by priznané náklady mali zohľadňovať i reálnu 

možnosť ich dosiahnutia, teda efektívne vynaložené náklady v reálnych podmienkach, v ich vzájomnom 

porovnaní s teoreticky dosiahnuteľnou efektívnosťou, čo je obsahom súčasne platnej metódy, 

porovnávajúcej reálne efektívne vynakladané náklady s laboratórnymi, teoreticky dosiahnuteľnými 

nákladmi.  

Prístup vyplývajúci z návrhu citovaného odporúčania EK je v rozpore aj so samotnými regulačnými a 

zákonnými povinnosťami ST a teda i s požiadavkou primeranosti a objektívnej odôvodniteľnosti 

ukladaných povinností, keďže samotná regulácia požaduje, aby sa služby krížovo nefinancovali. 

Nemožnosť uplatniť si efektívne náklady v ich primeranom podiele v službe vzniku volania totiž rezultuje 

buď do vytvárania dlhodobo neudržateľnej straty podniku, alebo do ich premietnutia do vlastných 

maloobchodných nákladov, ktoré už rovnaký náklad pomerne obsahujú. To spôsobí znevýhodnenie 

regulovaného podniku poskytujúceho vznik volania voči konkurentom využívajúcim podnákladovú 

stratovú službu vzniku volania zo  siete regulovaného podniku a vytvorí neefektívne poskytovanie 

maloobchodných služieb regulovaného podniku, čo je v rozpore s princípmi regulácie spočívajúcej 

v podpore efektívnej hospodárskej súťaže a rozvoja vnútorného trhu podľa § 18 ods. 2 ZEK. 

Uvedený prístup v citovanom odporúčaní EK je navyše o to neprimeranejší, že predpokladá poskytovanie 

takmer všetkých služieb na technológii NGN. Je však zrejmé, že ST ešte v najbližších rokoch bude 

naďalej pre poskytovanie prevažnej časti hlasových služieb využívať špecifickú technológiu existujúcej 

TDM siete, určenú pre poskytovanie iba hlasových služieb. Realita je teda ešte viac vzdialená prístupu 

v citovanom odporúčaní EK, ktoré nezohľadňuje primeraný podiel nákladov spadajúci na službu vzniku 

volania v rámci technológie NGN, pri ktorej sa predpokladá jej spoločné využívanie viacerými službami, 

pričom v realite bude v najbližšom období využívaná prevažne sieť určená špecificky na poskytovanie 

hlasových služieb.   

Rovnako uvedený prístup ohrozuje aj rozhodnutia o ďalšom budovaní infraštruktúry keďže vlastníctvo 

infraštruktúry trestá jej poskytovaním za podnákladové ceny. Ostatné podniky preto uprednostnia 

výhodnejšie „buy“ rozhodnutie (využívanie veľkoobchodných služieb regulovaného podniku a de facto 

monopolizácia jeho postavenia) namiesto „built own“ rozhodnutia (vybudovanie súťažnej infraštruktúry 

pre poskytovanie svojich maloobchodných služieb), nakoľko regulovaným podnákladovým cenám 

nebudú môcť vybudovaním svojich sietí konkurovať,  čo opäť vytvára rozpor s princípmi regulácie 

spočívajúcej v podpore efektívnej hospodárskej súťaže a rozvoja vnútorného trhu podľa § 18 ods. 2 ZEK. 

 

Vzhľadom na odkaz na neexistujúcu metódu nie je ani zrejmé, či a ako bude metóda zohľadňovať 

dodatočné náklady prechodu na nové technológie NGN, ktoré vznikajú i v prípade teoreticky efektívneho 

operátora.  Princíp efektívnosti nemožno vykladať staticky a treba zohľadniť skutočnosť, že efektívnosť 

sa dosahuje v dlhodobom merítku a  investícia a prechod na nové technológie môže dokonca viesť k 

počiatočnému nárastu nákladov na poskytovanie služby vzniku volaní, pokiaľ sa nedostaví tzv. „bod 

zlomu“  a uvedené náklady je potrebné zohľadniť i v prípade efektívneho operátora.  
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Navrhujeme preto úradu ponechať súčasnú metódu kalkulácie ceny podľa rozhodnutia úradu zo dňa 

18.septembra 2008, ako i uloženie povinnosti regulácie cien prepojenia odkazom na ňu. V každom 

prípade však ukladaná povinnosť regulácie cien prepojenia má umožniť pokrytie všetkých prislúchajúcich 

nákladov služby vzniku volaní, nie len jej inkrementálnych nákladov. 

 

ČASŤ B Stanovisko k návrhu opatrenia   

 

Strana 19, prvý odsek 

„Pri veľkoobchodných zúčtovacích vzťahoch operátor zostavenia volania platí poplatok ICP podniku vo 

výške zodpovedajúcemu maloobchodného výnosu zníženého o zmluvne dohodnutý podiel na týchto 

volaniach, ktorý obsahuje platbu za zostavenie volania.“ 

 

ST podotýka, že tento obraz nie je kompletný. Súčasťou podielu je aj výber platieb za vykonanie 

maloobchodného odúčtovania a tzv. odplata za riziko nevýberu. Platba za zostavenie volania je len jednou 

jeho časťou. 

 

Strana 19, druhý odsek 

„Ak by volania na takéto čísla boli zúčtované originačným modelom zúčtovania, podnik poskytujúci 

zostavenie volania by celý výnos za uskutočnené volania na tieto čísla získaný od koncového užívateľa 

posunul ICP podniku, ktorý by zaplatil za zostavenie volania podniku poskytujúcemu odchádzajúce 

volania.“ 

 

Rovnako i tu treba uviesť, že podniku zostavujúcemu volanie rovnako prináleží platba za vykonanie 

maloobchodného odúčtovania a tzv. odplata za riziko nevýberu, avšak tu sú platby týkajúce sa zostavenia 

volania účtované transparentne oddelene od ostatných platobných tokov. 

 

I.1.4.2 Geografické vymedzenie veľkoobchodného trhu č. 2, strana 19 

„Vzhľadom k tomu, že úrad neidentifikoval v rámci územia Slovenskej republiky jednoznačne ohraničené 

územie, na ktorom by boli súťažné podmienky výrazne odlišné od ostatných lokalít, tak vymedzil trh  

z geografického hľadiska ako celé územie Slovenskej republiky.“ 

 

Slovak Telekom sa domnieva, že tento záver úradu vzhľadom na neuvedené skúmanie tohto faktu nemusí 

byť správny a nemusí vychádzať z trhovej reality. Pri zohľadnení maloobchodnej ponuky len ST sa naozaj 

môže javiť, že súťažné podmienky sú rovnaké na celom území Slovenska, keďže ST poskytuje 

celoslovenské unifikované ceny. Je to však dôsledkom ex ante regulácie a uložených povinností. 

Regulačné opatrenia nútia ST zachovávať  pri maloobchodnej i veľkoobchodnej ponuke geograficky 

statický prístup. Je však celkom dobre možné a bez skúmania tohto faktu úradom nie je možné vylúčiť, že 

ostatní operátori prispôsobujú svoje ponuky služieb v závislosti od geografických podmienok a ponuky sa 

líšia od mesta k mestu. Je preto otázne, či úrad pri geografickom (ne)vymedzení trhu postupoval v súlade 

s § 11 ods. e) zákona, ktorý úradu ukladá pri regulácií elektronických komunikácií „primerane prihliadať 

na odlišné situácie v oblasti hospodárskej súťaže a spotrebiteľov v rôznych geografických oblastiach.“  

 

 

III.2.3 Odôvodnenie ukladaných povinností, strana 55 a nasledujúce 
Uloženie povinnosti WLR úrad odôvodnil len čisto na základe verbálneho záujmu alternatívnych 

operátorov. Až 5 podnikov uviedlo, že by mali o službu záujem, alebo by zvažovali jej odoberanie. 

Podotýkame, že WLR má význam len pre tie účastnícke prípojky a zákazníkov, kde koncový zákazník 

prístupu ST využíva službu výberu podniku. Objem prevádzky CS/CPS však v sieti ST v priebehu rokov 

klesol z 2,1 % na 1,1 %. Pri tomto trende sa objem prevádzky dostane na budúci rok blízko nule. Ďalej, 

CS kód má v súčasnosti pridelené tri podniky, t.z., že dvaja z tých, ktorí prejavili záujem službu výberu 

podniku ani neposkytovali. V tomto svetle sa domnievame sa, že uloženie tejto povinnosti je úplne 

zbytočné a v rozpore s princípmi efektívnosti, primeranosti a odôvodnenosti.    
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Pri povinnosti WLR nám nie je zrejmé 

 

- aký súťažný problém má daná povinnosť riešiť, 

- zdôvodnenia potreby uloženia danej povinnosti,  

- čo konkrétne sa sleduje uložením týchto povinností, aký budú mať vplyv na konkurenciu na 

danom trhu.  

 

Uvedené považujeme za nedodržanie litery ZEK a žiadame úrad o podrobné odôvodnenie každej jednej 

špecifickej povinnosti ukladanej za účelom odstránenia nedostatku na trhu. V analýzach sa úrad venuje 

vyššie spomenutým skutočnostiam iba stručným načrtnutím na konci analýzy, čo je však z dôvodu tak 

významného zásahu do činnosti ST, akými sú navrhované povinnosti, nedostatočné. 

 

Ešte výraznejšie absentuje akékoľvek odôvodnenie povinnosti pri povinnosti oddelenej evidencie a tiež 

pri povinnosti nákladovej orientácie.  

 

Samotné uvádzané stretnutia a workshopy úradu s podnikmi neposkytujú dostatočný priestor na 

pripomienkovanie modelu. Model doteraz nebol podnikom poskytnutý. Podniky poznajú len jeho neúplné 

časti bez poznania logického spojenia údajov a vzorcov za nimi. Neexistuje ani metodológia modelu, 

ktorú by bolo možné komentovať. Podnikom nie je ani zrejmé, ako sa naloží s ich doterajšími 

pripomienkami na základe čiastkových informácií o pripravovanom modeli,  pričom úrad už požaduje 

dodanie vstupov na jeho testovanie.  

 

Každá povinnosť uložená úradom musí byť uložená primerane k problému, ktorý má riešiť. Je 

nevyhnutné, aby uložené povinnosti predstavovali nevyhnutné minimum na dosiahnutie cieľa v tom 

zmysle, aby tieto povinnosti podporovali súťaž, inováciu a investovanie do infraštruktúry a to v prospech 

užívateľov.  

 

Podľa Rámcovej smernice 2002/21/EC z 2.3.2002 uložené povinnosti pri ex ante regulácii musia 

zodpovedať princípu proporcionality, t.j. musia byť náležite zdôvodnené, či riešia popísaný hospodársko-

súťažný problém na danom trhu. Ak existuje viac možností, viac možných povinností, na riešenie 

súťažného problému, národný regulačný úrad je povinný zvoliť takú povinnosť, ktorá je pre dotknutý 

podnik najmenej zaťažujúcou. Podobnú formuláciu obsahuje vyššie spomínaný § 18 ZEK. Z vyššie 

uvedených skutočností je zrejmé, že úrad nezohľadní tieto ustanovenia v prípade nezohľadnenia 

skutočného stavu na trhu. 

 

Na záver si dovoľujeme úrad požiadať o zohľadnenie našich pripomienok v časti A i celkovo v rámci 

celého znenia analýzy a zohľadniť ich vplyv i na návrh ukladaných povinností. Osobitne navrhujeme 

úradu zvážiť uloženie ďalších povinností nad rámec povinností už uložených, vrátane zohľadnenia 

potrebného času na prípadnú implementáciu.  

 

Zároveň si dovoľujeme ešte raz zdôrazniť potrebu jasne a určite stanovenej metódy kalkulácie cien 

odkazom na konkrétnu existujúcu a osobitným rozhodnutím úradu stanovenú metódu už v rozhodnutí na 

základe tejto analýzy. 

V prípade, ak úrad zamýšľa závažným spôsobom meniť aj iné povinnosti, v záujme dosiahnutia ich 

určitosti a tiež zohľadnenia potrebnej implementačnej lehoty si dovoľujeme úrad požiadať o ich 

dostatočnú špecifikáciu. a privítali by sme osobitné konzultácie, aby sa dospelo k k reálnej 

implementovateľnosti takýchto povinností tak z vecného ako i časového hľadiska. 

 

Navyše si v závere dovoľujeme upozorniť na nesúlad Prílohy Pravidiel konzultácií v bode b) so znením 

ZEK. V uvedenom bode sa uvádza, že „Úrad na uplatnené stanovisko prihliadne pri konečnom znení 

opatrenia, ale nevyhodnocuje ho.“  
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Takýto postup je v rozpore so ZEK, predovšetkým s ustanoveniami § 10 ods. 2 a 3 ZEK, z ktorých 

vyplýva, že úrad je povinný vyhodnotiť všetky pripomienky dotknutých osôb. Navyše v prípade, že podľa 

§ 18 ods. 1 ZEK sa majú práva účastníka konania podľa § 33 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

uplatniť počas konzultácií podľa § 10 ods. 1 ZEK, takýto postup by mohol spôsobiť nezákonnosť 

rozhodnutia o určení významného podniku.     

 

 

Dátum: 28.12.2011 

 

S pozdravom 

 

 

 

      Ing. Dagmar Straková 

     senior manažér regulatórnych záležitostí 


