
Stanovisko Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky  

k vyjadreniu spoločnosti Slovak Telekom, a. s. k výsledku analýzy  

veľkoobchodného trhu č.1 

 
 

 

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

ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len 

„spoločnosť Slovak Telekom“) výsledky analýzy veľkoobchodného relevantného trhu č. 1, 

ktorý je  definovaný ako poskytovanie služby zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti 

v pevnom umiestnení ako prenos volania alebo volania do siete Internet z koncového bodu 

pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou do bodu prepojenia 

medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi pevnou a mobilnou sieťou. Sprievodným listom 

úrad požiadal spoločnosť Slovak Telekom, aby sa k predmetnej analýze vyjadrila v zákonom 

stanovenej lehote. 

 

 Analýza bola dňa 31. júla 2007 zverejnená  na verejne dostupnej internetovej stránke 

úrad (http://www.teleoff.gov.sk/sk/Sutaz/Analyza/originacia.html) a úrad vyzval všetky 

telekomunikačné spoločnosti i odbornú verejnosť na zaslanie pripomienok k predmetnej 

analýze v zákonom stanovenej tridsaťdňovej lehote. 

 

 Stanovisko k výsledkom analýzy veľkoobchodného trhu č. 1 úradu doručil 

Protimonopolný úrad SR (listom zaevidovaným pod č. 368/14/2007 zo dňa 17.08.2007) 

a spoločnosť Slovak Telekom (list zaevidovaný úradom pod č. 383/14/2007 zo dňa 

30.08.2007). Žiadne iné stanovisko v predmetnej veci úradu nebolo doručené, napriek výzve 

uvedenej v závere analýzy. 

 

 Spoločnosť Slovak Telekom zaslala k výsledkom analýzy veľkoobchodného trhu č. 1 

svoje  pripomienky a návrhy na doplnenie analýzy, ktoré zhrnula do 12 bodov. Pripomienky 

spolu so stanoviskom úradu ku každému jednotlivému bodu sú nasledovné: 

 

 

1. Úrad, podľa názoru Slovak Telekom, v predloženej analýze preukazuje významne 

postavenie na trhu zostavenia volania pomocou troch grafov, čo má byť z dikcie analýzy 

hlavný dôkaz o existencii významného vplyvu na skúmanom relevantnom trhu. 

Z predloženého znenia analýzy nám však vychádza záver, že metodika zberu a výpočtu 

údajov, ktorou sa úrad dopracoval  k jednotlivým výsledným grafom nebola celkom správna. 

Táto pripomienka sa týka všetkých troch grafov, ktorými úrad preukazuje postavenie 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ako podniku s významným vplyvom na veľkoobchodnom 

relevantnom trhu. Konkrétne sa jedná vývoj počtu účastníckych prípojok, objem zostavených 

volaní a celkové výnosy v sledovanom období. Ak berieme do úvahy konštantne klesajúcu 

mieru penetrácie účastníckych pripojení v sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. počas 

časového obdobia sledovaného analýzou, a to k 31.12.2004 a 31.12.2006, miera penetrácie 

účastníckych vedení vo vlastníctve alternatívnych operátorov sa vôbec nezvýšila. To 

poukazuje na to, že alternatívni operátori vôbec neinvestujú do rozvoja a budovania vlastnej 

siete, alebo nepredložili korektné údaje Alebo je takisto možné vyložiť tento údaj tak, že 

zákazníci nemajú záujem o služby týchto operátorov. Aj v tomto prípade platí, že úrad 

nemôže ukladaním ďalších povinností sankcionovať spoločnosti Slovak Telekom, a.s. za 

http://www.teleoff.gov.sk/sk/Sutaz/Analyza/originacia.html
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trvalú neschopnosť konkurenčných súťažiteľov osloviť a získať nových klientov a tým zvýšiť 

svoj podiel na trhu. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. je naopak presvedčená, že úrad mal 

detailne zisťovať presný počet  účastníckych vedení, vlastných zákazníkov, objem volaní 

a výnosov vo vlastníctve jednotlivých alternatívnych operátorov. Pretože tí poskytujú 

maloobchodné služby vo vlastnej prístupovej sieti alebo na prenajatých okruhoch a majú 

pridelené číselné množiny. Alternatívni operátori majú jednak vlastných užívateľov a jednak 

získavajú origináciu a termináciu v sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. aj bez toho, aby 

mali reálne prenajaté uvoľnené účastnícke vedenia ST. 

Úrad dospel k záveru, že na základe zozbieraných podkladov a grafov je jednoznačne 

preukázané, že vysoký trhový podiel spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na predmetnom trhu 

pretrváva. Keďže úrad v čase vykonávania analýzy nedisponoval skutočným počtom 

účastníckych vedení, je konštatácia úradu vo vzťahu k tomuto tomto kritériu nedôveryhodná 

a preto predčasná.  

 

Stanovisko úradu: Úrad po vyhodnotení kritérií podľa ustanovenia § 16 ods. 4 zákona 

dospel k záveru, 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 -  mobilná sieť)) v analyzovanom období, bola naďalej spoločnosť Slovak Telekom. 

Poskytovanie služieb na veľkoobchodnej úrovni v plnom rozsahu, to znamená odpredaj služby 

na základe zmluvne dohodnutých podmienok a bolo v tomto období realizované len 

spoločnosťou Slovak Telekom. K rovnakému záveru dospel  úrad aj pri vyhodnotení kritéria 

§ 16 ods. 4 písm. a) zákona – veľkosť podniku vo vzťahu k relevantnému trhu. Z dôvodu, že na 

tomto trhu existoval len jeden jediný podnik, ktorý poskytoval predmetnú službu iným 

podnikom, nebolo potrebné túto skutočnosť ďalej analyzovať. Stav na predmetnom 

veľkoobchodnom trhu sa premietol aj na súvisiace maloobchodné trhy. Úrad práve z tohto 

dôvodu v analýze 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, 

 čiže ide o služby na maloobchodnej a nie veľkoobchodnej úrovni.  

 

Úrad nemá dôvod, ako uvádza spoločnosť Slovak Telekom, „detailne zisťovať presný počet 

účastníckych vedení, vlastných zákazníkov, objem volaní a výnosov vo vlastníctve jednotlivých 

alternatívnych operátorov“, pretože tieto údaje sa týkajú maloobchodného a nie 

veľkoobchodného trhu. Aj spoločnosť Slovak Telekom v stanovisku uvádza, že alternatívni 

operátori „poskytujú maloobchodné služby vo vlastnej prístupovej sieti ...“ Z pohľadu 

poskytovania služieb definovaných na veľkoobchodnom trhu č. 1 nie je podstatné túto 

skutočnosť dokumentovať napr. ukazovateľmi uvedenými v analýze, pretože tieto sa vzťahujú 

k maloobchodnému trhu.  

 

Úrad na základe vyhodnotenia jednotlivých kritérií dospel k záveru, že efektívna súťaž na 

veľkoobchodnom trhu č. 1 neexistuje, na trhu naďalej pôsobí len jeden podnik s významným 

postavením a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od 

konkurentov a užívateľov. Keďže konkurentov spoločnosť Slovak Telekom na tomto trhu 

nemá, ide len o správanie sa voči konečným užívateľom. Tento záver neovplyvní ani 

„konštantne klesajúca miera penetrácie účastníckych pripojení v sieti spoločnosti Slovak 



 3 

Telekom“, ani skutočnosť, či alternatívni operátori investujú do rozvoja a budovania vlastnej 

siete. Závery analýzy jednoznačne preukázali, že okrem spoločnosti Slovak Telekom 

neposkytuje predmetnú veľkoobchodnú službu žiadny iný podnik. Službu zostavenia volania si 

v prípade záujmu (v sledovanom období a rovnako aj v súčasnosti, pretože situácia sa 

nezmenila) mohol každý jednotlivý operátor odkúpiť len od spoločnosti Slovak Telekom.  

 

Úrad nepovažuje za potrebné prehodnotiť metodiku zberu  a výpočtu údajov, na základe 

ktorých sa dopracoval k jednotlivým výsledným grafom a ani dokazovať, či táto metodika bola 

alebo nebola správna, pretože na merite veci tieto skutočnosti nič nezmenia.  Na 

analyzovanom veľkoobchodnom trhu č. 1 v sledovanom období žiadny iný podnik okrem 

spoločnosti Slovak Telekom predmetnú službu neponúkal. Spoločnosť Slovak Telekom 

neposlala žiadne relevantné informácie a faktami podložené vyjadrenie, aby mal úrad 

skutočný dôvod, na základe ktorého by menil svoje závery, resp. revidoval „predčasné“ 

(podľa názoru Slovak Telekom) konštatovanie. Spoločnosť Slovak Telekom má na 

veľkoobchodnom trhu č. 1 významné postavenie a je si plne vedomá svojho postavenia. Toto 

postavenie jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nielen nezávisle od konkurentov, ale 

úplne nezávisle, pretože spoločnosť Slovak Telekom na predmetnom veľkoobchodnom trhu 

nemá ani jedného konkurenta. 

 

 

2. Podľa európskeho regulačného rámca, podľa názoru spoločnosti Slovak Telekom, majú 

národne regulačné orgány počas procesu analýzy trhov brať do úvahy aj budúci očakávaný 

vývoj na relevantnom trhu. Ani po dôkladnom preskúmaní analýzy sme nenašli zmienku 

o prognóze budúceho vývoja na príslušnom relevantnom trhu. Bez tohto nie je možné 

považovať analýzu za kompletnú a jej výsledky na nedostatočné na uloženie ďalších 

povinností.  

 

Stanovisko úradu: Pri vyhodnotení takmer každého kritéria je vykonané aj krátke zhrnutie 

s tým, či nastala nejaká zmena, resp. či možno v krátkej budúcnosti očakávať zmenu. Naviac, 

v kritériu § 16 ods. 4 písm. m ) zákona – súčasný stav súťaže je na str. 18 vypracovanej 

analýzy v 5. odstavci uvedené, že vznik alternatívnej ponuky pre poskytovanie služieb na 

veľkoobchodnom trhu č. 1 v krátkej budúcnosti je reálne veľmi malý. Toto konštatovanie 

vyplynulo jednoznačne vyplynulo z hodnotenia celkovej situácie na tomto trhu. Na druhej 

strane, keby na tomto trhu pôsobila okrem spoločnosti Slovak Telekom aspoň jedna 

konkurenčná spoločnosť a táto skutočnosť by sa reálne premietala aj na súvisiacich 

maloobchodných trhoch, v takomto prípade by bolo teoreticky možné zaoberať sa aj budúcim 

očakávaným vývojom. Ale v tomto prípade, keď na trhu pôsobí len spoločnosť Slovak Telekom 

s výrazným stopercentným postavením, by úvahy o budúcom predpokladanom vývoji nemali 

žiadny reálny podklad a boli by riešené na vysoko hypotetickej úrovni. 

 

 

3. Subjektívne vyjadrenia alternatívnych operátorov, podľa názoru spoločnosti Slovak 

Telekom, nemôžu slúžiť ako kritérium pre vyhodnotenie významného postavenia.  Je jasné, 

že každý alternatívny operátor – súťažiteľ odpovie na otázku úradu, že sa necíti byť 

konkurentom spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Týmto postupom jednotliví súťažitelia 

zvyšujú šance, že úrad následne uloží podniku, u ktorého sa preukáže významný vplyv, ešte 

tvrdšie povinnosti a tým im v krátkodobom horizonte uľahčí podnikanie na danom 

relevantnom trhu. 
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Stanovisko úradu: V každom vyjadrení sa spoločnosť Slovak Telekom snaží úradu 

„nadiktovať“, akým spôsobom mal postupovať, ktoré údaje nemal úrad považovať za 

relevantné, lebo boli nedôveryhodné a podobne. Vyjadrenia alternatívnych operátorov  

dokonca podľa názoru spoločnosti Slovak Telekom nemohli slúžiť ako kritérium pre 

vyhodnotenie významného postavenia. Spoločnosť Slovak Telekom je súčasne presvedčená, že 

takýmto postupom si jednotliví súťažitelia zvyšujú šance, že úrad významnému podniku uloží 

ešte tvrdšie povinnosti a tak uľahčí podnikanie na relevantnom trhu. Toto tvrdenie tiež 

dokazuje, že spoločnosť Slovak Telekom nie je vystavená efektívnej súťaži, nemá žiadneho 

konkurenta a nemá v úcte „dobré obchodné mravy“, keď tvrdí, že vyjadrenia alternatívnych 

operátorov nemôžu slúžiť ako kritérium pre vyhodnotenie významného postavenia. Uvedenou 

pripomienkou sa úrad nebude širšie zaoberať, pretože ju nepovažuje za argument, ktorý by 

nejakým spôsobom zmenil závery predmetnej analýzy v sledovanom období.  

 

4. Podľa informácií spoločnosti Slovak Telekom, je na Slovensku bežnou praxou tzv. 

terciárne prideľovanie čísel. Prejavuje sa to nasledovne. Operátor disponujúci číselnou 

množinou pridelenou úradom, ktorý podpísal so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. zmluvu o 

prepojení, poskytne buď celú, alebo časť číselnej množiny geografických čísel ďalšiemu 

operátorovi. Taký podnik teda primárne pridelené čísla nepoužije na vlastné maloobchodné 

služby, ale „veľkoobchodne“ ich ďalej poskytne inému podniku, spĺňajúcemu podmienky 

podľa § 4 ods. 8 ZoEK. Podnik, ktorému boli ďalej „postúpene“ čísla, disponuje vlastnou 

prístupovom sieťou a koncovými bodmi siete. Takéto čísla následne podnik prideľuje 

maloobchodným zákazníkom pod svojim menom. Táto prax výrazným spôsobom skresľuje 

výsledky analýzy, pretože počet telefónnych prípojok týchto „ďalších“ operátorov, veľkosť 

prístupovej siete,  objem uskutočnených volaní nie sú v analýze zohľadnené.  Dôkazom toho 

sú aj skúsenosti spoločnosti Slovak Telekom, a.s., kedy niektorí záujemcovia o uzatvorenie 

zmluvy o prepojení túto neuzatvorili so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., ale s iným 

podnikom. 

 

Stanovisko úradu: Tvrdenie spoločnosti Slovak Telekom, že existuje „terciálne prideľovanie 

čísiel“ tiež úrad nepovažuje za závažný argument. Ak má spoločnosť Slovak Telekom 

skutočné dôkazy o tom, že konkrétny operátor disponujúci číselnou množinou pridelenou 

úradom poskytoval buď celú alebo časť číselnej množiny geografických čísiel  ďalšiemu 

operátorovi, prečo tieto dôkazy neuviedla vo svojej predchádzajúcej odpovedi. Aj v tomto 

stanovisku len všeobecne konštatuje a neuvádza konkrétneho operátora, ktorý takto koná. 

Pokiaľ spoločnosť Slovak Telekom nepovažuje za potrebné poskytnúť úradu konkrétne 

informácie, úrad nemá dôvod sa touto pripomienkou podrobnejšie zaoberať. V liste č. 

101/14/2007 zo dňa 22.02.2007 úrad požiadal spoločnosť Slovak Telekom, aby svoju 

odpoveď na otázky k veľkoobchodnému trhu č. 1 spracovala komplexne s dôrazom na to, že 

neúplné a nepresné informácie skreslia reálnu situáciu na veľkoobchodnom trhu č. 1, napr. 

aj v neprospech spoločnosti Slovak Telekom.  

 

 

5. Ďalšia pripomienka spoločnosti Slovak Telekom smeruje k poukázaniu na skutočnosť, 

že úrad počas vykonávania analýzy zisťoval len informáciu týkajúcu sa celkového objemu 

výnosov z originovaných volaní (otázka č. 2 v liste úradu č. 101/14/2007) bez toho, aby 

oddelil výnosy z originovaných hovorov terminovaných v niektorej zo sietí v rámci Slovenska 

a hovorov, ktoré boli terminované v zahraničí (graf č. 3). Toto považujeme za vážny 



 5 

nedostatok tejto analýzy, keďže ostatné podniky disponujú významným podielom na 

ukončovaní hovorov v zahraničí. Aby bola informácia v grafe č. 3 korektná, musí úrad buď 

odpočítať výnosy ST z originovaných hovorov terminovaných v zahraniční, alebo pripočítať 

výnosy alternatívnych operátorov z ich originovaných hovorov terminovaných nimi 

v zahraniční. Táto chyba úradu zároveň potvrdzuje naše stále sa opakujúce tvrdenia, že 

relevantné trhy nie sú úradom dostatočne transparentne definované a následne sú aj trhové 

podiely skreslené. 

 

Stanovisko úradu:  Úrad analyzoval údaje týkajúce sa celkového objemu výnosov 

z originovaných volaní na základe doručených podkladov. Ako je vyššie uvedené v  

stanovisku úradu k vyjadreniu spoločnosti Slovak Telekom k bodu č. 1, úrad opätovne 

opakuje, že všetky ukazovatele (ktorých grafické znázornenie je obsiahnuté v analýze), 

vrátane objemu výnosov z originovaných volaní, sa týkajú maloobchodného trhu. Významné 

postavenie spoločnosti Slovak Telekom na veľkoobchodnom trhu č. 1 nezmení ani prepočet 

výnosov z originovaných volaní očistený o výnosy z terminovaných volaní v zahraničí, 

pretože len a lenspoločnosť Slovak Telekom poskytuje veľkoobchodné služby zostavenia 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení. 

 

 

6. Spoločnosť Slovak Telekom uviedla, že úrad na základe podkladov a informácií dospel 

k tomu, že Slovak Telekom, a.s. je jediným podnikom na relevantnom trhu, ovládajúcim 

unikátne zariadenie. 

Úrad nepreukazuje svoje tvrdenie, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. je jediným vlastníkom 

a prevádzkovateľom  celoplošnej elektronickej siete, vrátane účastníckych vedení – podľa 

úradu unikátneho zariadenia. V časti, ktorá to má dokázať, sú spomenuté len zákonné 

definície a konštatovanie, že alternatívni operátori potrebujú prístup k účastníckemu vedeniu 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Avšak úrad vôbec nezohľadňuje, že  každý z alternatívnych 

operátorov, či už prepojený, alebo neprepojený disponuje vlastným unikátnym zariadením, na 

ktorom poskytuje svoje služby. Niektorí operátori, ktorí doteraz neprepojili svoju sieť s našou, 

ho vlastnia takisto a neposkytujú k tomuto unikátnemu zariadeniu prístup iným podnikom. To 

znamená, že poskytujú svoje maloobchodné služby aj bez prístupu a prepojenia do siete 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. už 27.12.2005 vydala 

Referenčnú ponuku na prístup k účastníckemu vedeniu, čo znamená, že alternatívni operátori 

majú už viac ako dva roky možnosť získať prístup ku koncovým užívateľom. Otázka prečo to 

tak nie je, by teda mala smerovať konkurenčným operátorom. Spoločnosť Slovak Telekom, 

a.s. sa domnieva, že ukladaním povinnosti na jednom trhu, by sa v žiadnom prípade nemali 

naprávať eventuálne deformácie na inom trhu. Nakoniec, túto zásadu úrad sám zaviedol 

a doteraz podľa vlastných slov dodržiaval. Preto zdôvodňovať uloženie povinností na trhu 

zostavenia volaní situáciou na inom, opäť veľkoobchodnom trhu (trh uvoľnených 

účastníckych vedení), nie je korektné a je v rozpore s princípmi Regulačného rámca EÚ. 

 

Stanovisko úradu: Tvrdenie spoločnosti Slovak Telekom, že úrad sa v rámci analýzy 

nezaoberal poskytovaním pripojenia k sieti inými podnikmi prostredníctvom iných technológií 

sa nezakladá na pravde. Úrad v rámci analýzy oslovil aj operátorov, ktorí využívajú 

alternatívne druhy pripojenia k sieti (Orange Slovensko, a.s., UPC BROADBAND Slovakia, 

s.r.o., ANTIK computers & communications, s.r.o., MICRONET, a.s.) a požiadal ich 

o predloženie podkladov, informácií a vyjadrení. Na základe predložených podkladov, 

informácií a vlastného šetrenia úrad konštatuje, že v analyzovanom období nedošlo k vzniku 
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alternatívnej siete porovnateľnej so sieťou spoločnosti Slovak Telekom a nie je predpoklad, že 

takáto sieť v krátkom časovom období vznikne. Optické siete a siete káblových televízií majú 

iba regionálny dosah, pripájanie veľkého množstva účastníkov je nákladné a vzhľadom na 

vysokú cenu výstavby sa rozširujú pomaly, iba vo vybraných regiónoch a lokalitách 

Slovenska. Siete typu WiMAX sú síce menej nákladné ako pôvodné FWA siete, ale vyžadujú 

na zriadenie jedného koncového bodu náklady na úrovni niekoľko desiatok tisíc korún, 

pričom rozsah služieb nie je porovnateľný s možnosťami metalického účastníckeho vedenia. 

Úrad v analýze netvrdil, že nedochádzalo k budovaniu iných sietí (optické siete, siete 

káblových televízií, siete WiMAX). Rozhodne však zotrváva na záveroch uvedených v analýze, 

že nie je vybudovaná alternatívna pevná verejná telefónna sieť k porovnateľnej pevnej 

verejnej telefónnej sieti spoločnosti Slovak Telekom vrátane účastníckych vedení. Celoplošná 

pevná verejná telefónna sieť vrátane rozsiahlej siete účastníckych vedení vo vlastníctve 

spoločnosti Slovak Telekom je unikátnym zariadením. Spoločnosť Slovak Telekom vo svojom 

stanovisku uvedenom v liste zn. 7191/20/SSaVZ potvrdila vlastníctvo unikátneho zariadenia 

(siete prístupových vedení spájajúcej koncový bod siete so špecifickým prístupovým bodom 

účastníckeho vedenia), ako aj výhody, ktoré jej plynú z toho, že elektronické komunikačné 

služby na trhu vykonáva dlhodobo, z čoho vyplýva úroveň jej infraštruktúry a zariadení.  

Všetky uvedené skutočnosti však nemenia nič na skutočnosti, že spoločnosť Slovak Telekom 

jediná ponúka  predmetnú službu ostatným  podnikom na veľkoobchodnej úrovni.   

 

 

7. Spoločnosť Slovak Telekom navrhuje, že veľkoobchodný trh je nutné rozdeliť na tri 

nasledovné segmenty, a to local segment, local – tandem a inter – tandem. Minimálne  

v segmentoch local – tandem a inter – tandem je konkurencia natoľko vysoká, že prípadne 

ďalšie regulačné zásahy by mohli privodiť deformáciu už rozvinutej konkurencie. Pridanie 

ďalšej povinnosti by s vysokou pravdepodobnosťou znížilo motiváciu ostatných súťažiteľov 

k budovaniu vlastnej prístupovej a tranzitnej siete. Toto by však bolo v rozpore s ustanovením 

§ 11 ods. 5 ZoEK, ktoré kogentne stanovuje, že úrad pri regulácii zabezpečuje, aby 

nedochádzalo k narušovaniu alebo obmedzovaniu súťaže a diskriminácii podnikov, podporuje 

efektívne investície do kvalitnej a modernej infraštruktúry, dbá na zachovanie celistvosti a 

bezpečnosti verejných sietí.  

 

Stanovisko úradu:  Uvedené vyjadrenie úrad považuje za neopodstatnené, pretože úrad sa v 

analýze zaoberal poskytovaním služieb na veľkoobchodnej úrovni. Pri poskytovaní 

definovaných veľkoobchodných služieb nie je podstatné segmentovanie trhu. Z pohľadu úradu 

bola rozhodujúca len tá skutočnosť, že bolo realizované poskytnutie služby zostavenia volania 

na trhu vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení. Segmentovanie definovaného trhu 

(ako navrhuje Slovak Telekom na tri segmenty 1. local segment (zákazník-MDF/vzdialený 

distribučný bod/); 2. local - tandem segment (MDF/vzdialený distribučný bod/ - ústredňa) a 3. 

inter – tandem segment (ústredňa – ústredňa)) by nebolo v súlade s definíciou predmetného 

veľkoobchodného trhu. Z definície trhu jednoznačne vyplýva, že sa jedná o trh  poskytovania 

služby zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení ako prenos volania 

alebo volania do siete Internet z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného 

špecifickou sieťovou adresou do bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi 

pevnou a mobilnou sieťou. Úrad považuje pri danej situácii na predmetnom trhu  za nevhodné 

segmentovať trh.  

K vyjadreniu spoločnosti Slovak Telekom, že „pridanie ďalšej povinnosti by s vysokou 

pravdepodobnosťou znížilo motiváciu ostatných súťažiteľov k budovaniu vlastnej prístupovej 
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a tranzitnej siete. Toto by však bolo v rozpore s ustanovením § 11 ods. 5 ZoEK, ktoré 

kogentne stanovuje, že úrad pri regulácii zabezpečuje, aby nedochádzalo k narušovaniu alebo 

obmedzovaniu súťaže a diskriminácii podnikov, podporuje efektívne investície do kvalitnej a 

modernej infraštruktúry, dbá na zachovanie celistvosti a bezpečnosti verejných sietí“ - sa 

úrad môže úrad vyjadriť len k prvej vete, druhá veta je nejasná  nakoľko § 11 zákona nemá 5 

odsekov ale len 3 odseky.  

Vyjadrenie spoločnosti  Slovak Telekom, že pridanie ďalšej povinnosti by s vysokou 

pravdepodobnosťou znížilo motiváciu ostatných súťažiteľov k budovaniu vlastnej prístupovej 

a tranzitnej siete je založené len na "pravdepodobnosti",  ktorú však spoločnosť Slovak 

Telekom spomenula ako teoretickú pravdepodobnosť, nakoľko neuviedla konkrétne fakty 

alebo aspoň podklady a informácie, ktoré by potvrdili pravdivosť tohto tvrdenia. 

 

 

8. Podľa spoločnosti Slovak Telekom skutočné bariéry vstupu na trh v súčasnosti 

neexistujú. Na fungovanie spolupráce s prepojenými podnikmi spoločnosť Slovak Telekom, 

a.s. požaduje len pokrytie nevyhnutných nákladov za poskytované služby. Spoločnosť Slovak 

Telekom, a.s dodržiava rozhodnutie úradu pri alokácií nákladov na službu zostavenia volania, 

ktoré vychádzajú z princípu nákladovej príčinnosti. To znamená, že spoločnosť Slovak 

Telekom, a.s do nákladov za konkrétne služby nezapočítava náklady, ktoré s týmito službami 

nesúvisia. Náklady sú priraďované metódou ABC. Máme za to, že táto už uložená povinnosť 

je postačujúca a úrad by sa mal vysporiadať s tým, prečo už uložené povinnosti nie sú 

dostačujúce. Nárast počtu prepojených podnikov, v súčasnosti 13, svedčí o tom, že na danom 

relevantnom trhu sú nízke bariéry pre vstup nových súťažiteľov. Mnohí zo začínajúcich aj 

existujúcich alternatívnych operátorov majú dostatočné finančné zázemie na to, aby rozšírili 

pôsobenie na relevantnom trhu. Viacerí z nich vlastnia rozvinutú sieť vlastných koncových 

bodov a prístupovej siete.  

 

Stanovisko úradu: Úrad v analýze rozčlenil prekážky vstupu na trh do jednotlivých 

kategórií, pričom jednotlivé prekážky predstavovali súhrn informácií, podkladov a poznatkov 

získaných vlastným šetrením. Všetky vymenované prekážky nie sú v budúcnosti 

neodstrániteľné, ale v analyzovanom období podľa výsledkov šetrenia úradu tieto existovali 

a pôsobili. Službu zostavenie volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestení 

definovanú ako prenos volania alebo volanie do siete Internet z koncového bodu pevnej 

verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou do bodu prepojenia medzi 

dvoma pevnými sieťami alebo medzi pevnou a mobilnou sieťou môže poskytovať na území 

Slovenskej republiky taký podnik, ktorý vlastní pevnú elektronickú komunikačnú sieť 

spájajúcu všetky existujúce body prepojenia. Podnikom poskytujúcim službu na 

veľkoobchodnom trhu č. 1 je spoločnosť Slovak Telekom, ktorá službu zostavenia 

a ukončenia volania ako jediná ponúkala podnikom, ktoré ju mali záujem za určitých 

dohodnutých podmienok „odoberať“.  

 

Úrad zistil, že predmetnú službu spoločnosť Slovak Telekom poskytovala len tým podnikom, s 

ktorými uzatvorila Zmluvu o prepojení sietí. V sledovanom období, presnejšie od dátumu 

1.08.2005, kedy služby hlasovej služby v pevných linkách začali reálne poskytovať aj 

alternatívni operátori. Na veľkoobchodnom trhu č. 1 boli dostupné služby od spoločnosti 

Slovak Telekom v zmysle referenčnej ponuky na prepojenie verejných telefónnych sietí (ďalej 

len „RIO“), a to: 
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o služby výberu podniku individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre 

jednotlivé  volania – ďalej len „služby CS – CBC a 

o služby výberu podniku predvoľbou čísla vybraného podniku - služby CS – 

CPS. 

 Povinnosti poskytovať obe služby boli pre spoločnosť Slovak Telekom uložené 

Telekomunikačným úradom SR rozhodnutím č. 529/14/2005 z 13.07.2005 resp. č. 92/01/2005 

zo dňa 20.10.2005 a rozhodnutím č. 527/14/2005 z 18.07.2005 resp. č. 93/01/2005 

z 20.10.2005. Pre poskytovanie služieb v súlade s referenčnou ponukou na prepojenie 

verejných telefónnych sietí bol každému jednotlivému alternatívnemu operátorovi pridelený 

v súlade s § 29 ods. 1 písm. c) zákona Telekomunikačným úradom SR   štvormiestny kód - 

Carrier Selection Code (ďalej len „CS – kód“).  

Služby CS - CPS sú obsiahnuté v referenčnej ponuke spoločnosti Slovak Telekom, ale 

od podpisu prvej zmluvy o prepojení siete ani jeden podnik o túto službu doteraz neprejavil 

záujem a služby CS - CPS neposkytuje. Po preskúmaní podmienok stanovených v zmluve 

úrad zisťoval dôvody, prečo zo strany alternatívnych operátorov nebol záujem o tieto služby 

a zistil, že dôvodom bola vysoká cena za implementáciu prístupu k službám CS - CPS ( ceny 

za origináciu a termináciu volaní), vysoká cena za používanie a užívanie služby CS – CPS, 

komplikovaný proces zriaďovania, zmeny a rušenia služby CS - CPS spojený s vysokými 

nákladmi na implementáciu procesov pre alteratívneho operátora a vývoj zodpovedajúceho 

software na komunikáciu so Slovak Telekomom ako aj ďalšie dôvody. 

Na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov a po individuálnom posúdení  stanovených 

podmienok pre „odoberanie“ služieb CS - CPS od spoločnosti Slovak Telekom zatiaľ žiaden 

podnik k objednávke nepristúpil. Z krátkodobého časového horizontu nie je reálne, aby sa 

podmienky zo strany spoločnosti Slovak Telekom zmenili a preto v najbližšom období naďalej 

nebude zo strany alternatívnych operátorov o predmetnú službu záujem. 

Alternatívni operátori v sledovanom období využívali službu volania do siete Internet 

prostredníctvom čísla 019XY (v súlade s referenčnou ponukou spoločnosti Slovak Telekom). 

Tieto volania sú zahrnuté  do celkových originovaných volaní. Úrad zistil, že tieto volania do 

konca roku 2006 poskytovali len dve spoločnosti a to spoločnosť GTS Nextra, a.s. a Slovanet, 

a.s.. Obe spoločnosti mali úradom pridelené po dve čísla 019xy. Úrad zistil, že dňa 

13.02.2006 spoločnosť GTS Nextra, a.s. obidve pridelené čísla vrátila. Do konca roku sa 

situácia nezmenila. V súčasnosti, hlavne z dôvodu rozširovania širokopásmových technológií,  

zo strany ostatných alternatívnych podnikov o túto službu nie je záujem.  

V sledovanom období, presnejšie až od momentu reálneho vstupu alternatívnych 

operátorov na trh poskytovania pevných telefónnych komunikačných služieb, boli 

alternatívnymi operátormi využívané len služby CS – CBC a to tak pri národných, ako aj 

medzinárodných volaniach v pevnej telefónnej sieti.  

V  sledovanom období CS - kódy vlastnilo 21 podnikov. Úrad zistil, že do konca roku 2006  

bolo zrušených resp. vrátených 6 (sú tu zahrnuté aj prípady zlúčených spoločností) CS - 

kódov pre poskytovanie služieb v pevnej verejnej telefónnej sieti. Následne úrad zistil, že ku 

koncu roka 2006 nepoužívalo udelené povolenie prostredníctvom CS – kódov na 

poskytovanie týchto služieb 8 podnikov. Do konca roka 2006 mohol reálne predmetnú službu 

poskytovať len ten podnik, ktorý má prostredníctvom RIO zabezpečené poskytovanie služby 

CS – CBC v platnej zmluve o prepojení sietí so spoločnosťou Slovak Telekom. Optimálne na 

tomto trhu mohol pôsobiť len taký podnik, ktorý mal okrem uvedenej zmluvy o prepojení 

podpísanú aj zmluvu o prepojení mobilných sietí s oboma mobilnými operátormi. 
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Na základe zistených skutočností úrad dospel k záveru, že do konca roku 2006 

z pôvodných 21 podnikov disponujúcich CS – kódom a oprávnením na poskytovanie služby 

CS – CBC reálne túto službu poskytovalo len 6 alternatívnych operátorov. Boli to tieto 

spoločnosti: Dial Telecom, a.s; eTel Slovensko, s.r.o.; GTS Nextra, a.s.; ŽSR – ŽT, Swan, a.s. 

a Slovanet, a.s. Z uvedeného vyplýva, že z pôvodných 21 podnikov do konca roku 2006 

poskytovalo službu CS – CBC necelých 30 % podnikov. Na prvý pohľad išlo o dramatický 

pokles, ale z evidencie úradu vyplynulo, že z licenciou pridelenej číselnej množiny bolo 5 CS 

– kódov vrátených z dôvodu organizačných zmien, dve spoločnosti ukončili činnosť, dve čísla 

budú odobraté Telekomunikačný úrad začal správne konanie o odobratí CS – kódov. 

V sledovanom období zostalo na používanie teda nie 21, ale 12 CS – kódov. Službu CS – 

CBC poskytovali alternatívni operátori prostredníctvom šiestich CS – kódov, teda pokles bol  

polovičný.  

V ďalšom kroku úrad zisťoval aj dôvody, ktoré spôsobili tento výrazný pokles pri poskytovaní 

služby CS – CBC a zistil, že nezáujem o poskytovanie tejto služby bol v sledovanom období 

spôsobený hlavne: 

  

- vysokou cenovou ponukou veľkoobchodnej služby CS - CBC od spoločnosti 

Slovak Telekom; 

- výhodnou ponukou volacích programov Slovak Telekomu (volania do siete 

Slovak Telekom boli zahrnuté v paušálnom poplatku bez ohľadu na objem 

prevádzky); 

- komplikovanosťou voľby čísla účastníkom (účastník bol nútený voliť CS - kód 

10xy pred každým volaním), čo spôsobilo postupný odchod účastníkov od tejto 

služby;  

- nástupom iných alternatívnych hlasových služieb (služby hlas cez internet). 

 

Vzhľadom na neexistenciu súťaže na predmetnom trhu nie je možné v časovom 

horizonte dvoch rokov z vyššie uvedených dôvodov predpokladať resp. očakávať,  že sa  

situácia výrazne zmení a Slovak Telekom v priebehu predpokladaného obdobia stratí svoje 

významné postavenie  

 

Všetky vyššie uvedené skutočnosti súčasne potvrdzujú, že bariéry pre vstup na tento trh  

v sledovanom období existovali, čo sa odrazilo v konečnom dôsledku aj v tom, že len 

spoločnosť Slovak Telekom poskytuje predmetnú službu na veľkoobchodnom trhu č. 1 

 

 

9. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s zastáva názor, že dlhodobo budovaná verejná telefónna 

sieť vrátane účastníckych vedení nie je až takou výhodou ako konštatuje úrad. Mnoho našich 

účastníckych vedení na úrovni local segmentu je už zastaraných a ich prenosová kapacita je 

už obmedzená a prekonaná. Ako sme už uviedli, na úrovni local – tandem a inter – tandem je 

konkurencia vysoká, keďže viacero operátorov disponuje vlastnými rozvinutými 

medzimestskými prenosovými trasami. Ako príklad uvádzame Orange, Energotel, SEPS 

a ŽSR. Novobudované prístupové siete sú budované efektívne a účelne, keďže ostatní 

operátori nemusia brať ohľad na povinnosti univerzálnej služby a s ňou spojené náklady. Úrad 

pri regulácii musí prihliadať na odporúčania a usmernenia Európskej komisie vrátane 

technických noriem a technických špecifikácií pre siete a služby, ktorých zoznam zverejňuje 

Európska komisia. Pri regulácii musí zohľadňovať technologickú neutralitu regulácie, ktorá 

neukladá ani nediskriminuje používanie konkrétneho typu technológie. Avšak máme 
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pochybnosti, či úrad neporušuje toto  ustanovenie obsiahnuté aj v Rámcovej smernici, keďže 

nám nie je známa ani jedna stať analýzy, kde by to úrad bral do úvahy. Z vykonanej analýzy 

vyplýva, že úrad sa zameral výlučne na existujúcu metalickú technológiu a vôbec nevzal do 

úvahy ostatné jestvujúce technológie. Pozitívne diskriminuje používanie výlučne „metalickej 

technológie“ v neprospech iných moderných riešení. Na zostavenie volaní je totiž možné 

použiť niekoľko ciest od koncovému užívateľa ako len účastnícke vedenie či dokonca len 

účastnícke vedenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Technológia metalického skrúcaného 

páru je v súčasnosti už prekonaná a alternatívni operátori budujú prístupové a tranzitné siete, 

ktoré umožňujú väčšiu šírku pásma a omnoho rýchlejší prenos dát. Alternatívni operátori 

disponujú FWA prístupmi, rádiami a optickými vedeniami, ktoré dokážu plnohodnotne 

zastúpiť  zastarané metalické prístupové vedenie (napr. Ethernet cez metaliku, optiku, CATV, 

atď.). Dáta, ktoré  ST predložila úradu, sa týkajú hovorov originovaných v sieti ST pre účely 

verejnej telefónnej sieti, t.j. vrátane hovorov vznikajúcich v našej rádiovej prístupovej sieti. 

Preto opäť je potrebné, aby sa úrad s touto námietkou vysporiadal a jasne zadefinoval 

a následne pri zbere údajov usmernil operátorov, ktoré originačné volania na relevantný trh 

patria. V závislosti od toho treba následne buď dáta ST znížiť alebo dáta operátorov navýšiť. 

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. pripomína, že podľa článku 8 Rámcovej smernice majú 

národné regulačné orgány povinnosť zvyšovať konkurenciu na trhu, inter alia aj podporou 

efektívnych investícií do infraštruktúry. Úrad nezobral do úvahy ani fakt, že väčšina 

uvedených spoločnosti ponúka hlasové služby svojim korporátnym koncovým užívateľom  

prostredníctvom svojich vlastných fixných sietí. Operátori majú vybudovanú sieť 

prostredníctvom WAN/VAN siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo FWA siete, resp. 

mikrovlnné siete v nelicencovanom pásme rôznych malých operátorov vzdušných sietí. 

Navyše vďaka existencii veľkoobchodného konkurenčného trhu prenajatých okruhov sa 

vytvorila konkurencia aj v  maloobchode. Poskytovanie telefónnych služieb na prenajatých 

okruhoch (aj keď môže ísť o okruhy, ktoré podnikom prenajíma aj spoločnosť Slovak 

Telekom, a.s.) koncovým užívateľov totiž takisto patrí na tento trh, čo opäť dokazuje, že ST 

nemôže mať na tomto trhu 95,5%.    

 

Stanovisko úradu: K tejto pripomienke spoločnosti Slovak Telekom úrad zastáva rovnaké 

stanovisko, ako uviedol k pripomienke tejto spoločnosti k bodu 1. a k bodu 7.  uvedené vyššie. 

 

 

10. Podľa spoločnosti Slovak Telekom úrad tvrdí, že vyjednávacia sila alternatívnych 

operátorov bola v sledovanom období minimálna, aby vzápätí ďalej uviedol, že zmeny nastali 

až na základe regulačných opatrení uložených po prvom kole analýzy. Spoločnosť Slovak 

Telekom, a.s si nevie vysvetliť túto časť analýzy, pretože tieto dve vety si odporujú. Úrad 

vôbec neuviedol kritéria merateľnosti vyjednávacej sily. Podniky poskytujúce služby na 

telekomunikačnom trhu stabilne a dlhodobo rastú, čo by malo znamenať, že vyjednávacia sila 

ostatných súťažiteľov rastie. Ak vyjednávacia sila ostala podľa úradu minimálnou a zároveň 

rastú výnosy konkurentov, značí to, že vyjednávacia sila asi nemôže byť minimálna. Úrad by 

mal predpovedať budúci vývoj na trhu, hlavne, či vôbec niekedy v budúcnosti sa 

vyjednávacia sila zvýši.  

 

Odporúčanie Európskej komisie o analýze relevantných trhoch, ktoré úrad musí pri 

vykonávaní analýzy brať v maximálnej možnej miere do úvahy uvádza, že regulačné orgány 

by sa pri analýze relevantných trhov mali dopracovať k jednému z týchto výsledkoch: 

„efektívna súťaž existuje, efektívna súťaž je predvídateľná a efektívna súťaž nie je 
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predvídateľná v dohľadom čase“. Úrad sa vo svojej analýze nedopracoval ani k jednému 

výsledku. Avšak konštatovanie, že pozitívne zmeny na trhu sa udiali na základe regulačných 

opatrení, evokuje výsledok, že „efektívna súťaž buď existuje, alebo je predvídateľná“. Aj toto 

konštatovanie úradu potvrdzuje naše tvrdenie o kontraproduktivite ďalších regulačných 

opatrení.  

Stanovisko úradu: Úrad v záveroch analýzy v kritériu §16 ods. 4 písm. d) zákona – 

zodpovedajúca vyjednávacia sila na strane dopytu v poslednom odstavci skonštatoval, že táto 

bola u alternatívnych operátorov vzhľadom na pozíciu spoločnosti Slovak Telekom 

obmedzená. Počas analyzovaného obdobia sa podľa názoru alternatívnych operátov 

nezmenila a dokonca podľa vyjadrení niektorých z nich sa  dokonca znížila. Spoločnosť 

Slovak Telekom pri rokovaniach s jednotlivými operátormi sa naďalej správala rovnako, 

využívala svoje významné postavenie. Podľa vyjadrenia spoločnosti Slovak Telekom 

v predmetnej analýze absentujú kritériá merateľnosti vyjednávacej sily, akoby ani 

nerozumela pojmu vyjednávacia sila. Podľa vyjadrenia operátorov nebola vyjednávacia sila 

akéhokoľvek podniku samostatne v sledovanom období prakticky žiadna, podnik samostatne 

bez pomoci Telekomunikačného úradu SR nemal takmer žiadnu vyjednávaciu silu, platilo 

jedno pravidlo zo strany spoločnosti Slovak Telekom – „alebo zoberiete tak ako to 

ponúkame, alebo sa nedohodneme“. Argument, že „podniky poskytujúce služby na 

telekomunikačnom trhu stabilne a dlhodobo rastú“, z čoho spoločnosť Slovak Telekom 

dedukuje, že „toto by malo znamenať, že vyjednávacia sila ostatných súťažiteľov rastie“ sa 

nevzťahuje k veľkoobchodnému trhu č. 1. Len spoločnosť Slovak Telekom je podnikom, ktorý  

predáva veľkoobchodnú službu iným podnikom. Čiže na tomto trhu nemožno hovoriť 

o ďalších súťažiteľoch, pretože žiadny iný podnik nekonkuruje svojou ponukou spoločnosti 

Slovak Telekom na predmetnom trhu.   

Na základe vyhodnotenia jednotlivých kritérií úrad dospel k jednoznačnému záveru a preto 

 uviedol, že „na veľkoobchodnom trhu č. 1 neexistuje konkurencia a tým ani súťaž.“ Zároveň 

pri vyhodnotení kritéria § 16 ods. 4 písm. m) zákona úrad konštatoval, že: „vznik 

alternatívnej ponuky v krátkej budúcnosti je reálne veľmi malá“. Zistenia a závery úradu 

uvedené v analýze sú jednoznačné. Z kritérií uvedených v analýze vyplýva, že efektívna súťaž 

na tomto trhu neexistuje a nemožno predpokladať, že v nasledujúcich dvoch rokoch bude 

skutočne efektívna. Spoločnosť Slovak Telekom uviedla, že podľa odporúčania EK by sa 

regulačné orgány mali dopracovať k výsledku, či „efektívna súťaž existuje, efektívna súťaž je 

predvídateľná a efektívna súťaž nie je predvídateľná“. Úrad vo svojich  záveroch v analýze 

zhrnul všetky výsledky a závery z jednotlivých kritérií a v súlade s odporúčaním EK je 

výsledok jednoznačný: efektívna súťaž na veľkoobchodnom trhu č. 1  neexistuje a efektívna 

súťaž na tomto trhu nie je predvídateľná.  

 

11. Úrad je oprávnený, podľa názoru spoločnosti Slovak Telekom, vstúpiť do rokovaní o 

uzatváraní zmlúv o prístupe, prepojení alebo spoločnom používaní zariadení z vlastného 

podnetu alebo na požiadanie ktorejkoľvek zo zmluvných strán. Ak úrad zistí, že navrhované 

zmluvy sú v rozpore s týmto zákonom začne konanie a vydá rozhodnutie vo veci. Z tohto 

vyplýva, že ostatní operátori mohli v prípade nespokojnosti využiť legálne možnosti nápravy 

a obrátiť sa na úrad s podnetom na začatie konania vo veci úpravy RIO. Dňa 15.08.2007 bolo 

vydané rozhodnutie úradu, na základe ktorého je spoločnosť Slovak Telekom, a.s. povinná 

upraviť ceny za ukončenie volaní vo svojej sieti. Ceny za ukončenie volaní v strednej 
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prevádzke klesli na základe rozhodnutia o cca 54% a pri silnej prevádzke o viac ako 40%. 

Podľa stanoviska úradu to v praxi bude znamenať zníženie cien za prepojenie pevných sietí 

a vytvoria sa predpoklady na zníženie cien pre koncových užívateľov. Vo svetle vyššie 

uvedeného rozhodnutia sa jednoznačne javí, že závery analýzy sú predčasné a návrh 

ukladaných povinnosti nie je v súlade s Regulačným rámcom. Podľa nášho názoru, by 

navrhovaná povinnosť mala byť vypustená a s jej uložením by malo sa počkať na reakciu 

trhu. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. preto požaduje, aby sa úrad v rámci analýzy 

vysporiadal s touto námietkou a pri ukladaní ex ante povinnosti vzal do úvahy predpokladaný 

rozvoj trhu po znížení cien o viac ako 50%. V opačnom prípade je táto analýza v rozpore s 

tvrdením úradu v právoplatnom rozhodnutí. 

 

Stanovisko úradu:  Úrad je povinný konať vždy v zmysle zákona tak, ako mu tento ukladá. 

Úrad v druhom kole analýzy zisťoval, či na predmetnom trhu je efektívna súťaž a či nápravné 

opatrenia podľa osobitných predpisov alebo právne záväzných aktov Európskych 

spoločenstiev a Európskej únie v oblasti súťažného práva pri poskytovaní sietí a služieb boli 

dostatočné na jej zabezpečenie. Úrad dospel k jednoznačnému záveru: na veľkoobchodnom 

trhu č. 1 naďalej pôsobila len spoločnosť Slovak Telekom. Naďalej si táto spoločnosť 

udržala svoje významné postavenie a uložené povinnosti neboli dostatočne primerané účelu 

a princípom regulácie, pretože v druhom kole analýzy sa nedokázala existencia súťaže na 

veľkoobchodnom trhu. Podľa § 17 ods. 1) zákona úrad významnému podniku existujúce 

povinnosti ponechá, zmení alebo doplní.  

 

Úrad na základe všetkých vyššie uvedených skutočností a záveroch analýzy 

veľkoobchodného trhu č. 1 trvá na svojom jednoznačnom závere. Na jednej strane 

v sledovanom období na veľkoobchodnom trhu č. 1 konkurencia neexistovala a teda 

neexistovala ani súťaž a na druhej strane efektívna súťaž nie je predvídateľná a teda je 

malý predpoklad pre vznik alternatívnej ponuky.  Z tohto dôvodu sú všetky navrhované 

povinnosti v súlade s Regulačným rámcom. Povinnosti uložené úradom v rozhodnutí 

o rozklade č. 64/01/2005 zo dňa 16.06.2005 neboli dostatočne primerané účelu a princípom 

regulácie na veľkoobchodnom trhu, čo sa v konečnom dôsledku prejavilo v plnom rozsahu 

napr. pri poskytovaní služieb na súvisiacich maloobchodných trhoch.  

 

 

12. V priebehu analyzovaného obdobia nedošlo, podľa spoločnosti Slovak Telekom, na 

tomto trhu k riešeniu sporov podľa § 75 zákona Aj to je jeden z dôkazov, že dnes existujúce 

regulačné opatrenia na trhu zostavenia volania sú prinajmenšom postačujúce… S tým súvisí 

aj skutočnosť, že akékoľvek uloženie opatrenia musí vychádzať zo zisteného stavu, 

odpovedajúceho problému, ktorý sa má riešiť. Ďalej musí byť oprávnené a primerané účelu a 

princípom regulácie, ktorými sú podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. 

 

Stanovisko úradu:  Úrad na základe analýzy veľkoobchodného trhu č. 1 dospel k záverom, 

ktoré sú stručne zhrnuté v časti III. Časť – Záver v bode 1. Závery analýzy na strane 19 a 20.  

Stav súťaže  v analyzovanom období v porovnaní s prvým analyzovaným obdobím sa na 

predmetnom trhu nezmenil, naďalej si spoločnosť Slovak Telekom udržiavala  svoje 

významné postavenie. Na tomto trhu žiadny podnik ani nevytvoril konkurenčnú ponuku 

služieb zostavenia a ukončovania volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení 

pre ostatných odberateľov. Na tomto trhu teda neexistuje konkurencia, preto nemôže 
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fungovať ani efektívna súťaž a v takomto prípade je úrad povinný postupovať v zmysle 

zákona.  

Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom  zhrnuté vo vyššie uvedených dvanástich bodoch len 

potvrdzuje, že podnik s významným vplyvom argumentuje všeobecne a svoje argumenty 

nahrádza len všeobecnými informáciami, nepodloženými faktami a vyhláseniami. Preto úrad 

nemá dôvod doplniť údaje, korigovať ich, resp. prehodnotiť svoje závery tak, ako požaduje 

spoločnosť Slovak Telekom. 

 

 

 

V Bratislave  30.11.2007 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Juraj Michňa 

                                                                                       poverený riadením odboru 

                                                                                          ekonomickej regulácie 

 


