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Do rúk: 
Mgr. Branislav Máčaj  
predseda  
Fax: +421 2 52 932 096 
 

 
Vážený pane, 
 
 
Vec: Vec SK/2007/0676: Prístup k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení 

pre bytových zákazníkov na Slovensku  
 

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

I. POSTUP 

Dňa 22. augusta 2007 Komisia zaregistrovala pod číslom SK/2007/0676 oznámenie 
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky („TÚSR“) týkajúce sa prístupu k verejnej 
telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre bytových zákazníkov na Slovensku 2 . TÚSR 
uskutočnil oznámenie týkajúce sa trhu prístupu k verejnej telefónnej sieti v pevnom 
umiestnení po prvýkrát v roku 20053. 
 
Vnútroštátna konzultácia4 podľa článku 7 rámcovej smernice sa konala od 11. júna do 11. 
júla 2007. Národný orgán pre ochranu hospodárskej súťaže (NOOHS) nenamietal proti 
návrhu opatrenia predloženému TÚSR. 
                                                 

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 1 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. 

3  Pozri vec SK/2005/0172, SG-Greffe (2005) D/202092.  
4  V súlade s článkom 6 rámcovej smernice. 



2 

 
Dňa 29. augusta 2007 bola TÚSR zaslaná žiadosť o informácie a odpoveď bola prijatá dňa 7. 
septembra 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 

TÚSR vyhlásil, že hlavným typom maloobchodného prístupu v pevných umiestneniach 
existujúcich na Slovensku je prístup cez metalické linky PSTN/ISDN. Podľa TÚSR žiadna z 
alternatívnych technológií (káblové televízne siete, FWA alebo WiMAX) v súčasnosti 
dostupná na Slovensku nie je úplnou alternatívou prístupu k sieti, ktorú vlastní bývalý 
monopolný prevádzkovateľ, spoločnosť Slovak Telekom. Väčšina alternatívnych sietí 
(káblová, bezdrôtová alebo optická) je len miestna alebo regionálna a rozširujú sa veľmi 
pomaly. Okrem toho alternatívne siete sa stali dostupnými len nedávno medzi druhou 
polovicou roka 2006 a začiatkom roka 2007.  

Zdá sa, že TÚSR vylučuje alternatívne prístupové siete z navrhovanej definície trhu, ale 
berie ich do úvahy pri výpočte podielu na trhu.  

TÚSR konštatoval, že geografický rozsah relevantného trhu tvorí územie Slovenskej 
republiky.  

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

Vo svojej analýze trhu berie TÚSR do úvahy hlavne tieto faktory: podiely na trhu, prekážky 
vstupu v spojení s vlastníctvom jedinečnej infraštruktúry, existencia technologicky 
podmienených výhod na strane spoločnosti Slovak Telekom, zodpovedajúca vyjednávacia 
sila na strane dopytu, miera diverzifikácie služieb, úspory z rozsahu a sortimentu, existencia 
vysoko rozvinutých distribučných a predajných sietí, existencia potenciálnej konkurencie.  

Na základe týchto faktorov TÚSR usudzuje, že Slovak Telekom sa má považovať za podnik 
s VVT na trhu prístupu k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre bytových 
zákazníkov na Slovensku.  

II.3. Regulačné opatrenia 

TÚSR navrhuje spoločnosti Slovak Telekom uložiť tieto povinnosti: 

• nediskriminácia koncových zákazníkov; 
• cenová regulácia (Slovak Telekom nemá účtovať neúmerné ceny);  
• voľba operátora (CS) a predvoľba operátora (CPS); cena za prepojenie a služby 

súvisiace s CS a CPS má byť nákladovo orientovaná; a   
• zákaz viazania iných služieb na prístup k verejnej telefónnej sieti v pevnom 

umiestnení.  
 

Navrhované opatrenia sú tie isté, aké boli uložené v prvom kole. TÚSR tvrdí, že hoci v 
Slovenskej republike existujú referenčné ponuky na CS a CPS od spoločnosti Slovak 



3 

Telekom, zatiaľ žiadny alternatívny operátor neprijal referenčnú ponuku na CPS, pretože jej 
podmienky sú pre alternatívnych operátorov obchodne neprijateľné. Okrem toho 
alternatívni operátori počas vnútroštátnej konzultácie vyhlásili, že Slovak Telekom určuje 
vysoké ceny za prepojenie a ponúka balíky služieb, ktoré spájajú prístup k verejnej 
telefónnej sieti v pevnom umiestnení s inými službami. Alternatívni operátori tiež 
vyhlasujú, že Slovak Telekom účtuje maloobchodné ceny, ktoré sú nižšie ako poplatky za 
prepojenie.  

III. PRIPOMIENKY 

Na základe oznámenia a ďalších informácií predložených zo strany TÚSR má Komisia tieto 
pripomienky5: 
 
(1) Definícia trhu  

Komisia poznamenáva, že TÚSR vynechal z definície trhu alternatívne siete ako 
káblové televízne siete, optické siete, bezdrôtový pevný prístup (WFA) a WiMAX. 
Avšak TÚSR zahrnul tieto siete do výpočtu trhových podielov. Komisia žiada TÚSR, 
aby v konečnom opatrení vyjasnil, či sú alternatívne siete zahrnuté do definície trhu, 
keďže pri výpočte podielu na trhu sa môžu brať do úvahy len poskytovatelia služieb, 
ktorí podnikajú na tom istom relevantnom produktovom a geografickom trhu. 
Každopádne Komisia zdôrazňuje, že zahrnutie alternatívnych sietí by v tomto 
prípade nemalo vplyv na hodnotenie VVT. 

(2) Efektívnosť navrhovaných opatrení  

TÚSR nestanovil vo svojom oznámení, ako sa bude navrhovaná regulácia cien 
uskutočňovať, ani nenavrhol metodiku pre výpočet nákladov. Komisia pripomína 
TÚSR pripomienky vo veci SK/2005/0172 a žiada TÚSR o uloženie primeranej 
metodiky pre výpočet nákladov. Povinnosť nákladovej orientácie pre prístup a 
prepojenie na účely služieb CS a CPS sa môže efektívne realizovať len použitím 
primeranej metodiky pre výpočet nákladov.  

Vzhľadom na to, že opatrenia uskutočnené v prvom kole neboli účinné pri riešení 
problémov súťaže na spomínanom trhu, Komisia vyzýva TÚSR aby prehodnotil 
podrobnosti týchto povinností. TÚSR by mal predovšetkým prehodnotiť podmienky 
existujúcich referenčných ponúk spoločnosti Slovak Telekom a jej cien za 
prepojenie. Ostatné praktiky spoločnosti Slovak Telekom na trhu sa majú tiež 
sledovať a hodnotiť z hľadiska ich vplyvu na súťaž. Ďalej sa má zaistiť uplatnenie 
povinností uložených spoločnosti Slovak Telekom na trhu maloobchodného prístupu 
k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre bytových zákazníkov v 
Slovenskej republike, v zmysle ich účinnosti. 

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. 

                                                 

5 Podľa článku 7(3) rámcovej smernice. 
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Na základe bodu 12 odporúčania 2003/561/ES6 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 Komisiu7 , 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, 
Philip Lowe 
Generálny riaditeľ 
 

 

                                                 

6 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. 

7 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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