
 

Stanovisko Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky  

k vyjadreniu Protimonopolného úradu SR. k výsledku analýzy  

veľkoobchodného trhu č.1 

 
 

 

 Dňa 31. júla 2007 zaslal Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Odbor 

ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) Protimonopolnému úradu SR, odboru 

zneužívania dominantného postavenia (ďalej len „Protimonopolný úrad SR“) na 

vedomie výsledky analýzy veľkoobchodného relevantného trhu č. 1 a požiadal ho 

o vyjadrenie sa k výsledkom analýzy predmetného trhu a určeniu podniku 

s významným vplyvom na tomto trhu. 

 

 Protimonopolný úrad SR zaslal listom zaevidovaným pod č. 368/14/2007 zo 

dňa 17.08.2007 svoje stanovisko a k obsahu analýzy vzniesol nasledovnú pripomienku: 

„V rámci kritéria veľkosti podniku vo vzťahu k relevantnému trhu uviedol úrad podiely 

na trhu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. podľa troch rôznych kritérií (str. 7 a 8 

predmetnej analýzy). V úvode str. 18 predmetného trhu uvádzate, že Slovak Telekom, 

a.s. bol jediným podnikom na trhu. Uvedené sa javí ako rozpor.“  

 

Stanovisko úradu Úrad v poslednej časti analýzy veľkoobchodného trhu č. 1 celkovo 

zhrnul jednotlivé kritériá a okrem iného konštatoval, že jedinou spoločnosťou, ktorá 

ponúkala veľkoobchodné služby (definované ako prenos volania alebo volania do siete 

Internet z koncového bodu pevnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou do bodu 

prepojenia medzi dvoma sieťami (pevná - pevná alebo pevná a mobilná sieť)) bola 

spoločnosť Slovak Telekom. V analyzovanom období len táto spoločnosť poskytovala 

služby na veľkoobchodnej úrovni v plnom rozsahu, to znamená realizovala odpredaj 

služby na základe zmluvne dohodnutých podmienok. K rovnakému záveru dospel  úrad 

aj pri vyhodnotení kritéria § 16 ods. 4 písm. a) zákona – veľkosť podniku vo vzťahu 

k relevantnému trhu. Vo svojich záveroch úrad konštatoval, že: “podnikom 

poskytujúcim službu zostavenia volania je spoločnosť Slovak Telekom, ktorá ako jediná 

ponúkala predmetnú službu podnikom, ...“ Z uvedeného vyplýva, že na tomto trhu 

existoval len jeden podnik, ktorý poskytoval predmetnú službu iným podnikom a nebolo 

potrebné túto skutočnosť ďalej analyzovať. Stav na predmetnom veľkoobchodnom trhu 

sa premietol aj na súvisiace maloobchodné trhy. Úrad práve z tohto dôvodu pri 

vyhodnotení kritéria trhového podielu (podľa ustanovenia § 16 ods. 4 písm. a) zákona) 

uviedol aj údaje týkajúce sa maloobchodných trhov a doplnil vyhodnotenie kritéria 

veľkosť podniku vo vzťahu k relevantnému trhu aj o údaje týkajúce sa celkového počtu 

účastníckych prípojok, celkového počtu zostavených volaní a výnosov z celkového 

objemu zostavených volaní za sledované obdobie od 1.07.2004 do 31.12.2006. Všetky 

ukazovatele sa vzťahujú na služby poskytované jednotlivými podnikmi  koncovým 

užívateľom, teda v konečnom dôsledku ide o služby poskytované na maloobchodnej 

a nie veľkoobchodnej úrovni. 

  

Úrad na základe celkového vyhodnotenia jednotlivých kritérií dospel k záveru, 

že efektívna súťaž na veľkoobchodnom trhu č. 1 neexistuje, na trhu pôsobí naďalej len 
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jeden podnik s významným postavením a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu 

dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov. 

  

Závery analýzy jednoznačne preukázali, že v sledovanom období okrem 

spoločnosti Slovak Telekom predmetnú službu na veľkoobchodnom trhu č. 1  

neposkytoval žiadny iný podnik.  

 

 

 

V Bratislave  30.11.2007 

 

 

 

        Ing. Juraj Michňa 

                 poverený riadením odboru 

                                                                                          ekonomickej regulácie 

 

 


