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EURÓPSKA KOMISIA 

Brusel, 21/11/2007 

SG-Greffe (2007) D/207109 

Telekomunikačný úrad  
Slovenskej republiky 
Továrenská 7 
810 06 Bratislava 
Slovenská republika 
 
Do rúk: 
Mgr. Branislav Máčaj  
predseda  
Fax: +421 2 52 932 096 
 

 
Vážený pane, 
 
 
Vec: Vec SK/2007/0696: Prístup k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení 

pre nebytových zákazníkov na Slovensku  
 

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

I. POSTUP 

Dňa 22. októbra 2007 Komisia zaregistrovala pod číslom SK/2007/0696 oznámenie 
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky („TÚSR“) týkajúce sa prístupu k verejnej 
telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre nebytových zákazníkov na Slovensku2. 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 25. júna do 25. 
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 2 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/2005/0173, SG-Greffe (2005) D/202092.  
4  V súlade s článkom 6 rámcovej smernice. 
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Dňa 30. októbra 2007 bola TÚSR zaslaná žiadosť o informácie a odpoveď bola prijatá dňa 8. 
novembra 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 definuje trh maloobchodného prístupu k verejnej telefónnej sieti v pevnom 
umiestnení pre nebytových zákazníkov na Slovensku5.  

Vo svojej odpovedi na žiadosť o informácie TÚSR vysvetlil, že hlavným typom 
maloobchodného prístupu v pevnom umiestnení existujúcom na Slovensku pre nebytových 
zákazníkov je ten, ktorý je poskytovaný prostredníctvom metalických vedení vlastnených 
bývalým monopolným prevádzkovateľom, spoločnosťou Slovak Telekom. Podľa TÚSR 
žiadna z alternatívnych technológií (káblové a optické siete, FWA alebo WiMAX) v 
súčasnosti dostupných na Slovensku nie je úplnou alternatívou prístupu k sieti, ktorú vlastní 
Slovak Telekom. Väčšina alternatívnych sietí (káblové, bezdrôtové alebo optické) sú len 
miestne alebo regionálne a rozširujú sa veľmi pomaly. Okrem toho alternatívne siete sa stali 
dostupnými len veľmi nedávno medzi druhou polovicou roka 2006 a začiatkom roka 2007. 

TÚSR takto vylúčil alternatívne prístupové siete z navrhovanej definície trhu, ale ničmenej 
ich zobral do úvahy pri výpočte trhových podielov.    

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

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

TÚSR určil Slovak Telekom za podnik s významným vplyvom na tomto trhu. Toto určenie 
je založené inter alia na trhových podieloch, vysokých prekážkach vstupu na trh, úsporách z 
rozsahu a zo sortimentu a na vertikálnej integrácii. 

Pokiaľ ide o trhové podiely, podiel spoločnosti Slovak Telekom sa v sledovanom období (1. 
január 2005 – 31. december 2006) vyjadrený celkovým počtom účastníckych nebytových 
prípojok sa znížil z 93,46 % na 84,63 %; podiel na výnosoch zo zriadenia nebytových 
prípojok sa v sledovanom období (30. jún 2005 – 31. december 2006) znížil zo 100 % na 
79,35 % a podiel na výnosoch z mesačného poplatku bez volaní sa v sledovanom období 
(30. jún 2005 – 31. december 2006) znížil iba nepatrne a to z  99,95 % na 99,78 %. 

II.3. Regulačné opatrenia 

TÚSR navrhuje spoločnosti Slovak Telekom uložiť tieto povinnosti: 

                                                 

5  Maloobchodný trh 2 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 
s rámcovou smernicou („odporúčanie”). 
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• nediskriminácia koncových zákazníkov; 
• zákaz viazania iných služieb na prístup k verejnej telefónnej sieti v pevnom 

umiestnení; a 
• voľba operátora (CS) a predvoľba operátora (CPS).  
 

V porovnaní so súborom opatrení oznámených6 v prvom kole ide o menší počet opatrení, 
keďže TÚ SR nemá v úmysle uložiť nijakú povinnosť cenovej kontroly7. TÚ SR konštatuje, 
že hoci referenčné ponuky spoločnosti Slovak Telekom ohľadom voľby operátora (CS) a 
predvoľby operátora (CPS) existujú v Slovenskej republike, nijaký alternatívny operátor 
doteraz neakceptoval referenčnú ponuku ohľadom predvoľby operátora (CPS) pretože jej 
podmienky sú pre alternatívnych operátorov nevyhovujúce (maloobchodné ceny ponúkané 
spoločnosťou Slovak Telekom sú rovnaké ako veľkoobchodné ceny ponúkané pre 
alternatívnych operátorov). Voľba operátora je dostupná pre koncových zákazníkov, ale nie 
je rozsiahlejšie využívaná. Účastnícke vedenia spoločnosti Slovak Telekom nemôžu byť 
efektívne využívané alternatívnymi operátormi vzhľadom na referenčnú ponuku na prístup 
k účastníckym vedeniam. Referenčná ponuka obsahuje vysoké ceny za prístup k miestnym 
vedeniam a poskytnutie prístupu je podmienené zložitým procesom objednávania s veľkými 
možnosťami odmietnutia poskytnutia prístupu a obmedzenie ponuky vedení len na aktívne 
vedenia s existujúcou „hlasovou zmluvou“ spoločnosti Slovak Telekom.  

Navyše, alternatívni operátori počas vnútroštátneho konzultačného procesu uviedli, že 
Slovak Telekom stanovuje vysoké ceny za prepojenie, stláča obchodné marže, a ponúka 
viazané služby. Alternatívni operátori taktiež tvrdia, že Slovak Telekom účtuje 
maloobchodné ceny za volania pod úrovňou prepojovacích poplatkov. 

III. PRIPOMIENKY 

Na základe oznámenia a ďalších informácií predložených zo strany TÚSR má Komisia tieto 
pripomienky8: 
 
(1) Definícia trhu  

Komisia poznamenáva, že TÚSR vylúčil z definície trhu alternatívne prístupové 
siete ako sú káblové a optické siete, pevný bezdrôtový prístup (WFA) a WiMAX. 
Avšak TÚSR zahrnul tieto typy prístupu do výpočtu trhových podielov. Komisia 
žiada TÚSR, aby v konečnom opatrení vyjasnil, či sú alternatívne prístupové 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 by rada zdôraznila, že zahrnutie 
alternatívnych prístupových technológií by v tomto prípade nemalo vplyv na 
hodnotenie VVT. 

 (2) Efektívnosť navrhovaných opatrení  

                                                 

6  Vec SK/2007/0173. 
7  TÚ SR nakoniec neuložil povinnosť cenovej kontroly vo svojom prijatom opatrení napriek tomu, že táto 

povinnosť bola oznámená Komisii v rámci procedúr v zmysle článku 7 rámcovej smernice. 
8 Podľa článku 7(3) rámcovej smernice. 
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Berúc do úvahy nedostatok súťaže na maloobchodnom trhu prístupu, Komisia má za 
to, že riziko požadovania nadmerných cien spoločnosťou Slovak Telekom nie je 
možné vylúčiť. Preto z dôvodu ochrany spotrebiteľov proti tomuto riziku by TÚSR 
mal zvážiť uloženie efektívneho mechanizmu cenovej kontroly ex ante. Tento 
mechanizmus cenovej kontroly by mal byť doprevádzaný primeranou metodiku pre 
výpočet nákladov a v tomto ohľade Komisia pripomína TÚSR pripomienky vo veci 
SK/2005/0173 a SK/2005/06769 a žiada TÚSR, aby uložil primeranú metodiku pre 
výpočet nákladov. TÚSR by v tomto ohľade mal taktiež zvážiť uloženie povinnosti 
oddelenia účtovníctva spoločnosti Slovak Telekom. Bez uloženia takejto povinnosti 
sa zdá byť pre TÚSR ťažké efektívne vykonávať akúkoľvek cenovú kontrolu. 
Takáto povinnosť oddelenia účtovníctva sa zdá byť taktiež nevyhnutnou pre 
efektívnu implementáciu povinnosti nákladovej orientácie pre službu voľby 
operátora (CS) a predvoľby operátora (CPS) ako to požaduje článok 19(3) smernice 
univerzálnej služby10. Okrem toho, povinnosť nákladovej orientácie pre prístup a 
prepojenie na účely služieb voľby operátora (CS) a predvoľby operátora (CPS) sa 
môže efektívne realizovať tiež len použitím primeranej metodiky pre výpočet 
nákladov.  

Komisia poznamenáva, že opatrenia uložené zo strany TÚSR v prvom kole neboli 
účinné pri riešení problémov súťaže na oznámených trhoch. Komisia teda vyzýva 
TÚSR, aby prehodnotil podrobnosti navrhnutých povinností. TÚSR by mal 
predovšetkým prehodnotiť podmienky existujúcich referenčných ponúk spoločnosti 
Slovak Telekom, cien za prepojenie a ostatných praktík spoločnosti Slovak Telekom 
rovnako ako aj v ostatných smeroch zaistiť efektívnu implementáciu povinností 
uložených spoločnosti Slovak Telekom na trhu maloobchodného prístupu k verejnej 
telefónnej sieti v pevnom umiestnení v Slovenskej republike.  

 

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/ES11 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 Komisiu12 , 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. 
 

                                                 

9  Oznámenie týkajúce sa trhu prístupu k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre bytových 
zákazníkov na Slovensku z druhého kola. 

10  Pozri taktiež rozhodnutie Komisie vo veci SK/2005/0173 a DE/2006/0402.  
11 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. 
12 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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Za Komisiu, 
Fabio Colasanti 
Generálny riaditeľ 
 

 


	I. POSTUP
	II. OPIS NÁVRHU OPATRENIA
	II.1. Definícia trhu
	II.2. Zistenie významného vplyvu na trhu („VVT“)
	II.3. Regulačné opatrenia

	III. PRIPOMIENKY

