
Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11. 

 

EURÓPSKA KOMISIA 

Brusel, 10/01/2008 

SG-Greffe (2008) D/200029 

Telekomunikačný úrad  
Slovenskej republiky 
Továrenská 7 
810 06 Bratislava 
Slovenská republika 
 
Do rúk: 
Mgr. Branislav Máčaj  
predseda  
Fax: +421 2 5293 2095 
 

 
Vážený pane, 
 
 
Vec: Vec SK/2007/0740: Zostavenie volania vo verejnej telefónnej sieti 

poskytované v pevnom umiestnení na Slovensku 
 

Pripomienky na základe článku 7(3) smernice 2002/21/ES1  
 

I. POSTUP 

Dňa 10. decembra 2007 Komisia zaregistrovala pod číslom SK/2007/0740 oznámenie 
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky („TÚSR“) týkajúce sa zostavenia volania 
vo verejnej telefónnej sieti poskytovanom v pevnom umiestnení na Slovensku2. TÚSR 
uskutočnil oznámenie týkajúce sa trhu zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti 
poskytovanom v pevnom umiestnení po prvýkrát v roku 20043. 
 

                                                 

1  Smernica 2002/21/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci 
pre elektronické komunikačné siete a služby („rámcová smernica”), Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33. 

2  Trh 8 v odporúčaní Komisie 2003/311/ES z 11. februára 2003 o relevantných trhoch výrobkov a služieb v 
rámci sektora elektronických komunikácií podliehajúcich ex ante regulácii v súlade so smernicou 
2002/21/ES Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické 
komunikačné siete a služby („odporúčanie”), Ú. v. ES L 114, 8.05.2003, s. 45. Revidované odporúčanie 
(Ú. v. ES L 344, 28.12.2007, s. 65) bolo oznámené členským štátom dňa 18. decembra 2007. Oznámenia 
doručené pred týmto dňom sú stále posudzované podľa odporúčania z roku 2003. 

3  V tomto oznámení TÚSR určil Slovak Telekom za podnik s významným vplyvom na trhu, pozri vec 
SK/2004/0103, SG-Greffe(2004)D/205361.  
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Vnútroštátna konzultácia4 podľa článku 7 rámcovej smernice sa konala od 31. júla do 30. 
augusta 2007.  
 
Dňa 12. decembra 2007 bola TÚSR zaslaná žiadosť o informácie a odpoveď bola prijatá dňa 
17. decembra 2007. 

Podľa článku 7(3) rámcovej smernice môžu národné regulačné orgány („NRO“) a Komisia 
vzniesť pripomienky o oznámených návrhoch opatrení príslušnému NRO. 

II. OPIS NÁVRHU OPATRENIA 

II.1. Definícia trhu 

Relevantný produktový trh je definovaný ako prenos hlasových a dial-up volaní z 
koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete so špecifickou sieťovou adresou do 
spojovacieho bodu medzi dvomi pevnými sieťami alebo medzi pevnou a mobilnou sieťou. 
Podľa TÚSR, trh zahŕňa taktiež služby umožňujúce voľbu operátora a/alebo predvoľbu 
operátora („CS/CPS“)5.  

TÚSR považuje geografický rozsah relevantného trhu za celoštátny.  

II.2. Zistenie významného vplyvu na trhu („VVT“) 

TÚSR navrhuje určiť Slovak Telekom za podnik s VVT na tomto trhu. Kritériá, ktoré 
TÚSR zobral do úvahy pri svojom vyhodnocovaní VVT sú inter alia trhové podiely, 
ovládanie unikátneho zariadenia, zodpovedajúca vyjednávacia sila na strane dopytu, úspory 
zo sortimentu, existencia potenciálnej konkurencie a prekážky vstupu na trh. 

Podľa TÚSR má spoločnosť Slovak Telekom na relevantnom obchodnom trhu podiel 
100%6. 

II.3. Regulačné opatrenia 

TÚSR navrhuje ponechať povinnosti, ktoré boli uložené spoločnosti Slovak Telekom po 
prvej analýze predmetného relevantného trhu, t.j.: 

• nediskriminácia; 

• transparentnosť;  

                                                 

4  V súlade s článkom 6 rámcovej smernice. 
5  Hoci referenčné ponuky Slovak Telekomu na CS a CPS existujú v Slovenskej republike, nijaký 

alternatívny operátor doteraz neakceptoval referenčnú ponuku na CPS. Podľa TÚSR sú podmienky 
referenčnej ponuky pre alternatívnych operátorov nevyhovujúce najmä kvôli vysokým cenám a 
komplikovanej procedúre týkajúcej sa zriadenia služieb CS/CPS stanovenej spoločnosťou Slovak 
Telekom.  

6  Podiel spoločnosti Slovak Telekom po zahrnutí služieb poskytnutých pre svoju vlastnú potrebu je blízky 
100%.   
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• oddelená evidencia; a 

• povinnosť poskytnúť prístup k určitým sieťovým prostriedkom a ich použitie.  

Navyše, TÚSR navrhuje uloženie povinnosti stanovenia nákladovo orientovaných cien za 
služby zostavenia volania na základe metódy dlhodobých priemerných prírastkových 
nákladov (Forward Looking Long Run Average Incremental Costs – FL LRAIC bottom 
up)7.  

III. PRIPOMIENKY 

Na základe oznámenia a ďalších informácií predložených zo strany TÚSR má Komisia tieto 
pripomienky8: 
 
(1) Nedostatok efektívnej implementácie služieb CS/CPS  

Komisia poznamenáva, že služby CS/CPS neboli na Slovensku efektívne zavedené. 
TÚSR tvrdí, že podmienky referenčnej ponuky na CS/CPS sú pre alternatívnych 
operátorov nevyhovujúce a že bývalý monopolný operátor používa stratégie na 
oneskorenie implementácie týchto služieb. Preto Komisia vyzýva TÚSR, aby zaistil 
modifikovanie existujúcich referenčných ponúk na CS/CPS a aby zaistil efektívnu 
implementáciu služieb CS/CPS. 

 (2) Neuloženie opatrenia veľkoobchodného prenájmu liniek (WLR)  

TÚSR nezvažuje uloženie opatrenia veľkoobchodného prenájmu liniek (WLR). 
Avšak, berúc do úvahy skutočnosť, že súťaž založená na infraštruktúre, ktorá je 
založená inter alia na uvoľnení miestnych vedení sa na Slovensku doteraz 
nerozvinula, WLR by mohol podporiť súťaž v krátkej dobe tým, že by uľahčil 
alternatívnym operátorom postupné zvyšovanie objemu investícií pričom zároveň 
môže byť primeraným opatrením pre adresovanie nedostatku súťaže na súvisiacich 
maloobchodných prístupových trhoch. WLR ďalej umožňuje konkurentom viazanie 
ich produktov a služieb na maloobchodných trhoch za účelom vyrovnania sa ponuke 
operátora s VVT. V dôsledku toho Komisia vyzýva TÚSR, aby zvážil uloženie 
opatrenia WLR, ktoré by taktiež malo urobiť povinnosti CS/CPS efektívnejšími.  

(3) Včasné presadenie povinnosti cenovej kontroly  

Komisia má za to, že vysoké ceny za služby zostavenia volania ponúkané 
spoločnosťou Slovak Telekom sa zdajú byť medzi hlavnými príčinami nedostatku 
súťaže na maloobchodných trhoch volaní na Slovensku. 

Alternatívni operátori by mali byť stimulovaní na začatie ich aktivity čo najskôr, a 
preto Komisia vyzýva TÚSR na implementovanie a presadenie povinnosti cenovej 
kontroly bez odkladu. 

 
                                                 

7  TÚSR v predchádzajúcom kole neuložil povinnosť cenovej kontroly. Komisia už v prvom kole vyzvala 
TÚSR, aby zvážil uloženie povinnosti nákladovej orientácie - pozri vec SK/2004/0103. 

8 Podľa článku 7(3) rámcovej smernice. 
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Na základe článku 7(5) rámcovej smernice TÚSR musí v čo najväčšej miere zohľadniť 
pripomienky ostatných NRO a Komisie a môže prijať výsledný návrh opatrenia a ak tak 
urobí, informovať o tom Komisiu.  

Stanoviskom Komisie k tomuto konkrétnemu oznámeniu nie sú dotknuté žiadne stanoviská, 
ktoré Komisia môže prijať k iným oznámeným návrhom opatrení. 

Na základe bodu 12 odporúčania 2003/561/ES9 Komisia uverejní tento dokument na svojej 
webovej stránke. Komisia nepovažuje v ňom obsiahnuté informácie za dôverné. Do troch 
pracovných dní po doručení máte možnosť informovať Komisiu10 , či považujete, v súlade s 
právom Spoločenstva alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa obchodného tajomstva, že 
tento dokument obsahuje dôverné informácie, ktoré si želáte vymazať pred jeho 
uverejnením. Akákoľvek takáto žiadosť by mala obsahovať odôvodnenie. 
 

 

Za Komisiu, 
Fabio Colasanti 
Generálny riaditeľ 
 

 

                                                 

9 Odporúčanie Komisie 2003/561/ES z 23. júla 2003 o notifikáciách, časových limitoch a konzultáciách v 
zmysle článku 7 smernice 2002/21/ES, Ú. v. EÚ L 190, 30.7.2003, s. 13. 

10 Vaša žiadosť má byť zaslaná buď e-mailom: INFSO-COMP-ARTICLE7@ec.europa.eu alebo faxom: 
+32.2.298.87.82. 
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