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  ROZHODNUTIE 
 

    

 

Číslo: 529/14/2005                                                                          Bratislava 13. júla 2005 

 

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len 

„úrad“) ako orgán štátnej správy príslušný na konanie podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) 

zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon“) a  § 5 a § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v konaní začatom na podnet správneho orgánu voči 

spoločnosti Slovak Telecom, a.s., so sídlom Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, IČO 

35 763 469, vo veci určenia významného podniku na maloobchodnom relevantnom trhu 

pripojenia bytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete, ktorý je definovaný ako 

poskytovanie služby bytovým zákazníkom spočívajúce v zriadení prístupu k pevnej verejnej 

telefónnej sieti a sprístupnení verejnej telefónnej služby (ďalej len „maloobchodný trh č.1“) 

 

rozhodol podľa § 17 ods. 1 zákona takto: 

 

1) spoločnosť Slovak Telecom, a.s., so sídlom Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava 

(ďalej len „spoločnosť ST“) má podľa § 16 ods. 3 zákona na maloobchodnom trhu č.1 

také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv jej 

v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov, 

a teda spoločnosť ST je významným podnikom na maloobchodnom trhu č.1, 

    

2) spoločnosť ST ako významný podnik na maloobchodnom trhu č.1 nesmie pri 

poskytovaní služby pripojenia bytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej 

siete podľa § 23 ods.1 zákona: 

 

a) nenáležito uprednostňovať určitú skupinu bytových zákazníkov, 

 

b) bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb bytovým zákazníkom na 

poskytovanie služby pripojenia do pevnej verejnej telefónnej siete s výnimkou 

služby sprostredkovania prístupu do siete internet a prístupu do verejných 

dátových sietí  prostredníctvom čísel 019XY, ani bezdôvodne a neoprávnene 
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viazať poskytovanie služby pripojenia do pevnej verejnej telefónnej siete na 

poskytovanie  inej služby, 

 

3) spoločnosť ST ako významný podnik na maloobchodnom trhu č.1 je povinná 

najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia podľa § 27 ods.1 

zákona umožniť svojim bytovým zákazníkom uskutočňujúcim volania zo všetkých 

prístupových liniek s výnimkou voliteľného volacieho programu „ST Mini“                  

a „Zvýhodneného voliteľného volacieho programu“ podľa Tarify ST, a.s. na 

poskytovanie verejnej telefónnej služby VTS - časť B, účinnej od 01.07.2005, podľa 

ich výberu prístup k službám ktoréhokoľvek prepojeného podniku poskytujúceho 

verejne dostupné telefónne služby, a to: 

  

a) individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania a 

 

b) predvoľbou čísla vybraného podniku s  možnosťou zmeniť túto predvoľbu           

individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania.  

  

 

Odôvodnenie: 

 

Úrad podľa § 17 ods. 1 zákona začal na základe výsledkov analýzy maloobchodného 

trhu č.1 podľa § 16 zákona správne konanie voči spoločnosti ST podľa § 18 ods. 1 správneho 

poriadku z vlastného podnetu vo veci určenia významného podniku na maloobchodnom trhu 

č.1. Oznámenie o začatí správneho konania bolo spoločnosti ST doručené dňa 20.05.2005 

listom č. 388/14/2005. Zároveň úrad podľa ustanovenia § 33 ods. 1 v spojení s ustanovením          

§ 32 ods. 2, § 34 a ďalších správneho poriadku požiadal spoločnosť ST, aby sa k predmetu 

konania vyjadrila, navrhla dôkazy, prípadne ich doplnila. 

 

Podľa § 16 ods. 1 zákona úrad najmenej raz za dva roky analyzuje relevantné trhy.  

Cieľom analýzy je zistiť, či na relevantnom trhu je efektívna súťaž. Zoznam relevantných trhov 

v SR určil úrad rozhodnutím zo dňa 28. januára 2004 vyhláseným v Zbierke zákonov              

č. 57/2004 zo dňa 12. februára 2004. Relevantným trhom z geografického hľadiska je celé 

územie Slovenskej republiky. 

 

Efektívnou súťažou je podľa § 16 ods. 2 zákona taký stav, pri ktorom ani jeden podnik 

pôsobiaci na príslušnom relevantnom trhu nemá významný vplyv. 

 Významný vplyv na relevantnom trhu má podľa § 16 ods. 3 zákona podnik, ktorý sám 

alebo spoločne s inými podnikmi má na tomto trhu také postavenie, že nie je vystavený 

efektívnej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle 

od konkurentov a užívateľov (ďalej len „významný podnik“). 

 

V záujme zistenia skutočného stavu na maloobchodnom trhu č.1 úrad v rámci analýzy 

oslovil, okrem spoločnosti ST, ktorá pôsobí na maloobchodnom trhu č.1 aj spoločnosti eTel 

Slovensko s.r.o., GlobalTel Slovakia s.r.o., GTS Slovakia s.r.o., Aliatel Slovakia s.r.o., Dial 

Telecom, a.s., Nextra s.r.o., GlobalTel, a.s., Option One s.r.o.  

Úrad uvedené spoločnosti oslovil v záujme preverenia a zistenia, ako sú alternatívni 

operátori pripravení na poskytovanie verejných hlasových služieb bytovým zákazníkom.  

 

V čase vykonávania analýzy žiadna z uvedených spoločností nemala uzavretú zmluvu    

o prepojení sieti so spoločnosťou ST ani podľa § 23 zákona č.195/2000 Z.z. 
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o telekomunikáciách v znení zákona č.308/2000 Z.z. (ďalej len „zákon o telekomunikáciách“) 

ani podľa § 28 ods. 1 zákona, ktorá by umožňovala komunikáciu medzi účastníkmi 

jednotlivých sietí. Uvedené spoločnosti neboli konkurentmi spoločnosti ST, na relevantnom 

trhu nepôsobili, nemajú vybudovanú pevnú verejnú telekomunikačnú sieť s účastníckym 

vedením, nemajú prístup k účastníckemu vedeniu (tým aj ku koncovým účastníkom ST, ktorý 

je nevyhnutnou podmienkou pre poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom 

verejnej telefónnej siete a účastníckeho vedenia.) 

Uzavretím zmlúv o prepojení sietí a následnou realizáciou prepojenia sa pre vyššie 

uvedené spoločnosti vytvorí možnosť vstupu na predmetný relevantný trh. 

 

Poskytovanie predmetných služieb na maloobchodnom trhu č. 1 je podmienené 

existenciou súťaže na súvisiacich veľkoobchodných trhoch č. 1 a  č. 2.  

 

Úrad v rámci analýzy zhromaždil a skúmal všetky dostupné relevantné údaje 

a podklady súvisiace so stavom súťaže na predmetnom relevantnom trhu.  

 

Pri posudzovaní, či ide o významný podnik úrad vyhodnotil najmä kritériá podľa § 16 

ods. 4 zákona. 

 

Kritérium § 16 ods. 4 písm. a) zákona - veľkosť podniku vo vzťahu k relevantnému trhu, ako aj 

zmeny jeho relatívnej podielovej pozície v časovom priebehu  

Vzhľadom na to, že maloobchodný trh č. 1 je služba pripojenia bytových zákazníkov     

do pevnej verejnej telefónnej siete spočívajúca v zriadení prístupu k pevnej verejnej telefónnej 

sieti a sprístupnení verejnej telefónnej služby bytovým zákazníkom, úrad ako rozhodujúce 

kritérium pre posúdenie veľkosti podniku vo vzťahu k relevantnému trhu, použil ukazovateľ 

celkový počet bytových účastníkov (zákazníkov) pripojených k verejnej telefónnej sieti. 

   

Službu pripojenia bytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete spočívajúcu 

v zriadení prístupu k pevnej verejnej telefónnej sieti a sprístupnení verejnej telefónnej služby 

v pevnom umiestnení môže poskytovať výhradne len podnik, do siete ktorého je pripojený 

volajúci účastník.  

 

Vzhľadom na neexistenciu zmluvy o prepojení medzi spoločnosťou ST                          

a alternatívnymi operátormi (ktorá by zabezpečila plnohodnotný prístup k verejnej telefónnej 

službe) v sledovanom období žiaden alternatívny operátor nepridelil čísla (pridelené mu 

úradom) a žiaden alternatívny operátor neposkytoval v tomto období službu pripojenia 

bytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete. 

 

 Úrad vyhodnotením získaných informácií a podkladov zistil, že spoločnosť ST má na 

predmetnom relevantnom trhu  podiel 100%. 

Veľkosť spoločnosti ST z pohľadu jej relatívnej podielovej pozície sa v časovom 

priebehu nemenila.  

Vzhľadom na uvedené v rámci vyhodnotenia tohto kritéria úrad podrobnejšie 

nekomentoval zmeny relatívnej podielovej pozície v časovom priebehu a veľkosť spoločnosti 

ST  vo vzťahu k relevantnému trhu. 

 

Kritérium § 16 ods. 4 písm. b) zákona - ovládanie unikátneho zariadenia, rozsah obmedzení 

vstupu na relevantný trh a z toho vyplývajúca miera efektívnej súťaže 

Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže unikátne 

zariadenie je zariadenie, infraštruktúra alebo jej časť, miesto alebo právo, ktorých vybudovanie 
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alebo nadobudnutie iným podnikateľom nie je objektívne možné a bez prístupu ku ktorým 

alebo bez uplatnenia ktorého by došlo alebo mohlo dôjsť k obmedzeniu súťaže na príslušnom 

relevantnom trhu. 

V zmysle  § 4 ods. 11 zákona je účastnícke vedenie fyzické spojenie koncového bodu 

siete v priestoroch účastníka s hlavným rozvádzačom alebo rovnocenným zariadením  v pevnej 

verejnej telefónnej sieti.  

 

Do 31.12.2002 mala spoločnosť ST exkluzivitu na poskytovanie verejnej telefónnej 

služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete, tento stav však prakticky 

naďalej pretrváva, nakoľko v sledovanom období nedošlo k uzavretiu zmluvy o prepojení sietí 

podľa § 28 ods. 1 zákona medzi spoločnosťou ST a alternatívnymi operátormi, ktorá by 

zaručovala vznik konkurenčného prostredia na trhu. 

 

Za súčasného stavu na trhu poskytovať elektronické služby prostredníctvom telefónnej 

siete bez spoluúčasti spoločnosti ST nie je možné, nakoľko prístup k účastníckym vedeniam 

má výlučne spoločnosť ST, ktorá je výlučným vlastníkom, správcom a potenciálnym 

prenajímateľom účastníckych vedení v celom rozsahu práv a povinností.  

Bezpodmienečnou podmienkou každého prenosu hlasu, dát a pripojenia do Internetu je  

prístup do pevnej verejnej telefónnej siete, ktorej súčasťou sú účastnícke vedenia. Alternatívny 

operátor na to, aby mohol koncovým užívateľom v  pevnej verejnej telefónnej sieti poskytovať 

elektronické služby, potrebuje prístup k infraštruktúre a účastníckym vedeniam spoločnosti 

Slovak Telecom, a.s.  

Úrad dospel k záveru, že účastnícke vedenie je unikátnym zariadením, nakoľko:  

 

- podniky poskytujúce verejné elektronické služby (hlas, dáta, Internet) nemajú možnosť        

v krátkom čase vybudovať paralelné účastnícke vedenia,  

- bez prístupu k účastníckemu vedeniu by došlo k obmedzeniu súťaže na príslušnom 

relevantnom trhu,  

- vybudovanie alebo nadobudnutie účastníckeho vedenia iným podnikom nie je 

objektívne možné. 

 

Úrad skonštatoval, že vybudovanie paralelného účastníckeho vedenia s priamym 

prístupom k účastníkom je z hľadiska časového, investičného, technického, stavebného             

a strategického veľmi náročné a jeho vybudovanie preto nie je efektívne  a objektívne možné.  

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad dospel k záveru, že jediným podnikom 

ovládajúcim unikátne zariadenie je spoločnosť ST.   

 

Kritérium § 16 ods. 4 písm. c) zákona -  existencia technologicky podmienených výhod 

Úrad je toho názoru, že technologicky podmienené výhody ST na predmetnom trhu sú 

dané vlastníctvom a prevádzkovaním unikátnej celoplošnej verejnej telefónnej siete s priamym 

prístupom k účastníkom prostredníctvom účastníckeho vedenia a tým, že spoločnosť ST           

s ohľadom na historický vývoj bola ako jediný podnik zodpovedná za budovanie                      

a prevádzkovanie verejnej telefónnej siete. Na trhu elektronických komunikácií pôsobí 

najdlhšie zo všetkých podnikov, z čoho vyplýva úroveň  jej infraštruktúry a zariadení, čo sa 

prejavuje vysokou mierou pokrytia územia a obyvateľstva SR.  

Existujúca dlhodobo budovaná verejná telefónna sieť vrátane účastníckych vedení 

umožňuje spoločnosti ST pomerne rýchlo sa prispôsobiť požiadavke trhu, vyhovieť potrebám 
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zákazníka a  tak získať výhodu pred konkurenčnými podnikmi, ktoré v budúcnosti vstúpia na 

predmetný trh. 

Vysoká miera digitalizácie siete (k 31.12.2004 dosiahla miera digitalizácie 100 %) 

umožňuje spoločnosti ST ponúknuť užívateľom výhody služieb digitálnej siete a zároveň 

umožňuje ostatným podnikom ponúknuť účastníkom spoločnosti ST svoje služby 

prostredníctvom individuálnej voľby alebo predvoľby  čísla vybraného podniku.  

 

Kritérium § 16 ods. 4 písm. d) zákona - zodpovedajúca vyjednávacia sila na strane dopytu 

Vyjednávacia sila bytových zákazníkov na predmetnom trhu je obmedzená vzhľadom 

na skutočnosť, že spoločnosť ST je v súčasnosti jediným podnikom poskytujúcim 

plnohodnotnú verejnú telefónu službu, prostredníctvom pripojenia do verejnej telefónnej 

siete v pevnom umiestnení. 

Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť nemajú bytoví zákazníci, v prípade záujmu 

o pripojenie do verejnej telefónnej siete v pevnom umiestnení inú možnosť ako použiť  

pripojenie prostredníctvom spoločnosti ST.    

Sprístupnenie služieb ostatných podnikov bytovým zákazníkom spoločnosti ST je 

podmienené podpísaním zmluvy o prepojení sietí medzi ST a alternatívnymi operátormi ako 

aj sprístupnením služby výberu podniku individuálnou voľbou a predvoľbou. 

 

Kritérium § 16 ods. 4 písm. e) zákona - prístup k zdrojom financovania 

Prístup k zdrojom financovania na predmetnom relevantnom trhu v súčasnej situácii 

nie je určujúcim kritériom. Napriek tomu úrad dospel v rámci prieskumu k názoru, že 

vlastnícka štruktúra, objem majetku, objem vykázaných tržieb ako aj objem zisku po zdanení 

a z toho vyplývajúci prístup k zdrojom financovania výrazne prispieva k upevneniu pozície 

spoločnosti ST na maloobchodnom trhu č. 1.  

 

Kritérium § 16 ods. 4 písm. f) zákona miera diverzifikácie služieb. 

Na území Slovenskej republiky poskytuje spoločnosť ST najširšie portfólio 

elektronických komunikačných služieb, ktoré § 5 ods. 1 zákona charakterizuje ako službu 

obvykle používanú za úhradu, ktorá spočíva úplne alebo prevážne v prenose signálov 

v sieťach, vrátane telekomunikačných služieb v sieťach používaných na rozhlasové 

a televízne vysielanie, spomedzi všetkých podnikov poskytujúcich elektronické komunikačné 

služby. Spoločnosť ST poskytuje služby prenájmu okruhov, dátové služby, služby miestnych, 

medzimestských a medzinárodných volaní, služby prenosu, vysielania a príjmu 

rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných signálov. Z uvedeného vyplýva, že 

spoločnosť ST má najvyššiu mieru diverzifikácie služieb (rozsah sortimentu ponúkaných 

služieb) v elektronických komunikáciách.      

 

Kritérium § 16 ods. 4 písm. g) zákona úspory z rozsahu. 

Úspory z rozsahu predstavujú zníženie jednotkových nákladov v dôsledku vysokého 

objemu produkcie, ich využívanie je príznačné pre sektor elektronických komunikácií. 

Vysoké investičné náklady súvisiace s budovaním a prevádzkovaním elektronických 

komunikačných sietí sa rozpočítavajú na príslušný objem prenesenej prevádzky. Pozitívny 

účinok úspor z rozsahu sa prejavuje tak, že s rastúcou prevádzkou siete sa znižujú jednotkové 

náklady a to až do chvíle, kedy je potrebné ďalšie rozšírenie siete. Efektívne rozšírenie siete 

je také, pri ktorom nenastane nárast jednotkových nákladov. Objem prevádzky, ako aj to, že 

spoločnosť ST bola do 31.12.2002 jedinou spoločnosťou oprávnenou poskytovať verejnú 

telefónnu službu prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete na území Slovenskej 

republiky spôsobuje, že uvedená spoločnosť dosahuje úspory z  rozsahu pri poskytovaní 

elektronických komunikačných služieb.     
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Kritérium § 16 ods. 4 písm. h) zákona úspory zo sortimentu. 

Úspory zo sortimentu predstavujú zníženie jednotkových nákladov v dôsledku 

poskytovania rôznych druhov služieb prostredníctvom toho istého zariadenia resp. 

technológie. Využívanie úspor zo sortimentu je príznačné pre sektor elektronických 

komunikácií za predpokladu, že daný podnik poskytuje široké portfólio elektronických 

komunikačných služieb prostredníctvom tej istej infraštruktúry, resp. jej časti. Úrad 

konštatuje, že spoločnosť ST má najlepšiu pozíciu (oproti prípadnej budúcej konkurencii) na 

dosahovanie úspor zo sortimentu.     

 

Kritérium § 16 ods. 4 písm. i) zákona miera vertikálnej integrácie. 

Uvedený ukazovateľ vzhľadom na daný stav súťaže na predmetnom trhu nie je 

rozhodujúcim kritériom. Napriek tomu úrad dospel k záveru, že spoločnosť ST tým, že 

prevádzkuje vlastnú pevnú verejnú telefónnu sieť, prenajíma časti tejto siete iným podnikom 

a poskytuje prostredníctvom tejto siete služby svojim účastníkom, spĺňa podmienku 

vertikálne integrovanej spoločnosti. 

 

Kritérium § 16 ods. 4 písm. j) zákona vysokorozvinutá distribučná a predajná sieť. 

Vysoko rozvinutá distribučná a predajná sieť je v prípade spoločnosti ST  vyjadrená 

počtom a rozmiestnením zákazníckych stredísk - Infotelov na celom území SR. Zákazníci 

(bez ohľadu či sa jedná o maloobchodných alebo veľkoobchodných zákazníkov) majú 

vzhľadom na počet a rozmiestnenie Infotelov dostupný a rýchly kontakt so spoločnosťou ST. 

Spoločnosť ST disponuje najväčším počtom zákazníckych miest zo všetkých podnikov 

oprávnených poskytovať verejnú telefónnu službu prostredníctvom pevnej verejnej 

telefónnej siete. 

  

Kritérium § 16 ods. 4 písm. k) zákona existencia potenciálnej konkurencie. 

Podniky, ktoré sú držiteľmi licencie na poskytovanie elektronických komunikačných 

služieb neposkytujú v súčasnosti bytovým zákazníkom pripojenie do verejnej telefónnej siete 

v pevnom umiestnení. 

Základný rozdiel medzi aktuálnym a potenciálnym konkurentom spočíva v čase vstupu 

na trh a nákladoch, ktoré je treba vynaložiť za účelom vstupu na trh. 

Aktuálny konkurent je podnik, ktorý pôsobí na tom istom tovarovom a priestorovom 

trhu ako posudzovaný podnik.  

Potenciálny konkurent je podnik, u  ktorého je zrejmé, že by nevyhnutne vynaložil 

dodatočné investície alebo náklady, aby vstúpil na relevantný trh. 

Úrad zastáva názor, že je potrebné rozlišovať medzi aktuálnym a potenciálnym 

konkurentom. Teoretická možnosť vstupu ďalšieho operátora na trh nie je sama o sebe 

postačujúca na to, aby boli vytvorené podmienky pre efektívnu súťaž.  

Vstup potenciálnej konkurencie na maloobchodný trh č. 1 je v prvom rade podmienený 

podpisom zmluvy o prepojení medzi spoločnosťou ST a alternatívnymi operátormi. 

Podpisom zmluvy o prepojení sa vytvorí priestor pre alternatívnych operátorov na 

poskytovanie plnohodnotnej telefónnej služby, ktorá okrem možnosti uskutočňovať volania 

zabezpečí aj dovolateľnosť účastníkov pripojených do siete alternatívnych operátorov zo 

siete spoločnosti ST, ktorá je momentálne podnikom s najväčším počtom pripojených 

účastníkov. 

Ďalším významným faktorom pre vstup potenciálnej konkurencie je sprístupnenie 

účastníckych vedení spoločnosťou ST. Účastnícke vedenia predstavujú v súčasnosti 

najrozšírenejší spôsob pripojenia účastníkov do verejnej telefónnej siete.    
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Úrad dospel k záveru, že vstup potenciálnej konkurencie je do značnej miery 

ovplyvnený správaním spoločnosti ST. Potenciálny konkurent svojim vstupom na predmetný 

trh sa nestáva okamžite plnohodnotným konkurentom pre spoločnosť ST.  

   

Kritérium § 16 ods. 4 písm. l) zákona  prekážky vstupu na relevantný trh. 

Prekážky vstupu na predmetný relevantný trh úrad rozčlenil podľa jednotlivých kategórií 

bariér vstupu na: 

 

Ekonomické bariéry: 

- vstup na trh si vyžaduje veľké kapitálové investície do výstavby elektronických 

komunikačných sietí a  nákupu technológie, vysoká investičná náročnosť je spojená                

s veľkým rizikom, že vynaložené investície sa podniku nevrátia (prudký technický rozvoj 

odvetvia, orientácia zákazníkov na nové služby a technológie), 

- vybudovanie pevnej verejnej telefónnej siete a  následný vstup na trh vyžaduje vysoké 

počiatočné náklady (náklady na reklamu, získanie zákazníka, neustály rozvoj atď.), 

 

Časové bariéry: 

- krátkosť času pre vstup a  zavedenie sa podniku na relevantnom trhu (návratnosť investícií, 

konkurencie schopnosť),  

- krátky čas na získanie dostatočného počtu užívateľov (užívateľov je možné získať nižšími 

cenami a vyššou kvalitou služieb, čo predlžuje návratnosť investícií),  

- dlhé časové administratívne lehoty a  technicky náročná výstavba elektronických 

komunikačných sietí (povolenia na rozkopávky, výstavba v meste, veľké množstvo 

súkromných vlastníkov pozemkov).  

 

Technické bariéry: 

-  prístup k unikátnemu zariadeniu,  

-  dynamika technického vývoja a rýchle zmeny v telekomunikačnom odvetví,  

-  penetrácia trhu. 

 

Strategické bariéry: 

- vyplývajúce z pozície spoločnosti ST na trhu, zotrvačnosť užívateľov pri zmene 

poskytovateľa služieb, ak nový podnik na trhu neponúka (najmä cenovo) výhodnejšie služby, 

-  pomerne malý a saturovaný trh Slovenskej republiky, 

-  pridelenie obmedzených zdrojov. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti úrad dospel k záveru, že vstup na 

maloobchodný trh č. 1 je v podstatnej miere ovplyvnený správaním sa spoločnosti ST.   

  

Kritérium § 16 ods. 4 písm. m) zákona  súčasný stav súťaže na relevantnom trhu. 

Úrad vydal licenciu dňa 19.07.2000  (platnosť nadobudla 24.07.2000), podľa ktorej je 

spoločnosť ST oprávnená zriaďovať, prevádzkovať a udržiavať pevnú verejnú telefónnu sieť, 

poskytovať všetky druhy telekomunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej 

siete, prostredníctvom rádiových telekomunikačných zariadení a poskytovať tie 

telekomunikačné služby, ktoré oprávnene poskytoval pred dňom vydania predmetnej 

licencie.   

Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka      

č: 2081/B zo dňa 09.03.2004, spoločnosť ST, je právnická osoba s právnou formou akciová 

spoločnosť. V predmete činnosti má zapísané široké spektrum činností, predovšetkým prenos, 

vysielanie a príjem rozhlasových, televíznych a  ostatných komunikačných signálov pre 
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prevádzkovateľov zo zákona  a  prevádzkovateľov na základe udelených licencií, poskytovanie 

telekomunikačných a rádiokomunikačných služieb za úhradu, prenos, spracovanie 

a sprostredkovanie informácií pre potreby  právnických a fyzických osôb. 

  

Uzatvorením zmlúv o prepojení sietí podľa § 28 zákona sa vytvorí pre alternatívnych 

operátorov priestor pre vstup na trh a pre koncových účastníkov sa tým vytvorí možnosť 

výberu pri poskytovaní pripojenia do verejnej telefónnej siete. 

Žiaden z alternatívnych operátorov sa  však okamžite nestane plnohodnotnou 

konkurenciou pre spoločnosť ST.  

 

Na maloobchodnom trhu č. 1 v sledovanom období nepôsobil okrem spoločnosti ST, 

ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom celoplošnej verejnej telefónnej siete, vzhľadom na 

neexistenciu zmluvy o prepojení, žiaden ďalší podnik.  

Vzhľadom na uvedené žiaden alternatívny operátor v sledovanom období nebol 

schopný poskytovať svojim účastníkom plnohodnotnú verejnú telefónnu službu, preto podľa 

názoru úradu ani nebol konkurentom spoločnosti ST.  

V Slovenskej republike žiaden podnik nie je schopný konkurovať spoločnosti ST na 

maloobchodnom trhu č. 1. 

 Spoločnosť ST, bola s prihliadnutím na historický vývoj ako jediný podnik 

zodpovedná za vybudovanie a prevádzkovanie verejnej telefónnej siete s priamym prístupom 

ku koncovým užívateľom.  

Spoločnosť ST poskytuje službu miestnych, medzimestských a medzinárodných 

volaní, služby prenájmu okruhov, dátových sietí, prenos, vysielanie a príjem rozhlasových, 

televíznych a ostatných komunikačných signálov pre prevádzkovateľov zo zákona 

a prevádzkovateľov na základe udelených licencií, poskytovanie telekomunikačných                   

a rádiokomunikačných služieb za úhradu, prenos, spracovanie a sprostredkovanie informácií pre 

potreby fyzických a právnických osôb.  

Nevyhnutnou podmienkou  a  súčasťou každého prenosu hlasu je verejná telefónna 

sieť, ktorá sa používa na poskytovanie verejne dostupných telefónnych služieb, umožňuje 

prenos hlasovej komunikácie medzi koncovými bodmi siete alebo iné formy komunikácie. 

Prístup účastníkov k verejnej telefónnej službe v pevnom umiestnení bez spoluúčasti 

spoločnosti ST nie je možný, pretože na predmetnom relevantnom trhu v súčasnosti pôsobí 

len spoločnosť ST. Aj keď spoločnosť ST  mala exkluzivitu na poskytovanie hlasovej služby 

do 31.12.2002, tento stav prakticky naďalej pretrváva, nakoľko v sledovanom období 

nedošlo k uzavretiu zmlúv o prepojení sietí podľa § 28 ods. 1 zákona medzi spoločnosťou ST 

a ďalšími  alternatívnymi operátormi.  

 

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad dospel k záveru, že podľa § 16 ods. 2 

zákona na maloobchodnom trhu č. 1 nie je efektívna súťaž, nakoľko na uvedenom 

relevantnom trhu pôsobí len jeden podnik – spoločnosť ST. Pri absencii ostatných podnikov 

na maloobchodnom trhu č. 1 neexistuje žiadna konkurencia a tým ani súťaž. 

Samotná možnosť vstupu na trh nie je podľa úradu dostatočná podmienka na 

vytvorenie súťažného prostredia a konkurencie. Ostatné podniky sú zatiaľ  len v pozícii 

potenciálneho konkurenta.  

 

Úrad na základe kritérií podľa §16 ods. 4 zákona dospel k týmto záverom :  

 

a) spoločnosť ST  má 100% podiel na maloobchodnom trhu č. 1, 

b)   spoločnosť ST je jediným podnikom ovládajúcim unikátne zariadenie,       
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c)  existujúca celoplošná elektronická komunikačná sieť, vrátane účastníckych vedení,  

prevádzkovaná spoločnosťou ST predstavuje technologickú výhodu oproti ostatným 

podnikom, 

d) vyjednávacia sila, vzhľadom na pozíciu ST na predmetnom trhu,  je zo strany 

bytových zákazníkov obmedzená, 

 

Spoločnosť ST: 

e) poskytuje diverzifikované portfólio služieb,  

f) dosahuje úspory z rozsahu,  

g) dosahuje úspory zo sortimentu, 

h) je vertikálne integrovanou spoločnosťou, 

i) má najväčšiu distribučnú a predajnú sieť spomedzi všetkých podnikov oprávnených 

poskytovať verejnú telefónnu službu prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete, 

j) vstup iného podniku na relevantný maloobchodný trh č. 1  je ovplyvnený správaním 

sa spoločnosti ST,   

k) súťaž na  maloobchodnom trhu č. 1 neexistuje.  

 

 

Úrad na základe vykonaného šetrenia a výsledkov analýzy maloobchodného trhu č. 1 

skonštatoval, že v zmysle § 16 ods. 2 zákona na maloobchodnom trhu č. 1 nie je efektívna 

súťaž.  

 

Úrad na základe vykonaného šetrenia a výsledkov analýzy maloobchodného trhu č. 1 

skonštatoval, že v zmysle § 16 ods. 3 zákona má spoločnosť ST na maloobchodnom trhu č. 1 

významný vplyv a také postavenie, že nie je vystavená efektívnej súťaži a ekonomický vplyv 

jej v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov. 

 

 Úrad listom č. 105/14/2004 zo dňa 07.02.2004 oboznámil v súlade s § 10 ods. 2 zákona 

spoločnosť ST s výsledkami analýzy ako aj s navrhovanými povinnosťami a stanovil 

spoločnosti ST lehotu 30 dní na vyjadrenie. 

 Spoločnosť ST listom č. 2377-ORZ-2004/I zo dňa 07.03.2005 predložila úradu svoje 

pripomienky k výsledkom analýzy maloobchodného trhu č.1 a k jednotlivým povinnostiam.  

 

 Úrad listom č. 106/14/2005 zo dňa 09.02.2005 predložil v súlade s § 8 ods.1 písm. b) 

zákona výsledky analýzy Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ 

SR“). PMÚ SR listom č. 998/PMÚSR/2005 zo dňa 22.02.2005 predložil úradu svoje 

stanovisko. 

 

 Úrad podľa § 10 ods. 2 zákona zohľadnil v čo najväčšej možnej miere stanovisko 

spoločnosti ST k analýze maloobchodného trhu č.1 tak, že akceptoval pripomienku spoločnosti 

ST voči uloženiu povinnosti oddelenej evidencie a túto povinnosť do výslednej analýzy 

nezahrnul.  

 

 Analýza maloobchodného trhu č.1, stanovisko spoločnosti ST, stanovisko PMÚ  SR, 

vrátane stanoviska úradu, boli v súlade s § 10 ods. 3 zákona predložené Európskej komisii 

(ďalej len „EK“). Všetky dokumenty s výnimkou stanoviska spoločnosti ST (bolo označené 

spoločnosťou ST za predmet obchodného tajomstva) a stanoviska úradu (obsahovalo citácie zo 

stanoviska spoločnosti ST) boli zverejnené na verejne dostupnej stránke EK.  

 EK listom zn.SG-Grefe (2005)D/202092 zo dňa 04.05.2005 vyjadrila svoje 

pripomienky k procesu a výsledkom analýzy a návrhu povinností podľa §18 až 22 a §27 
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zákona. 

 

 Podľa § 10 ods. 4 zákona úrad v čo najväčšej možnej miere zohľadní stanovisko EK 

a národných regulačných orgánov. 

  

 Podľa § 17 ods.1 zákona ak úrad na základe analýzy podľa § 16 zistí, že na príslušnom 

relevantnom trhu nie je efektívna súťaž, po skončení konzultácií podľa § 10 určí rozhodnutím 

významný podnik, a zároveň mu v tomto rozhodnutí uloží aspoň jednu povinnosť podľa § 18 

až 24 a § 27. Tieto povinnosti musia vychádzať zo zisteného stavu a musia byť oprávnené 

a primerané účelu a princípom regulácie, ktorými sú podpora efektívnej súťaže a rozvoj 

vnútorného trhu.    

  

V súlade s § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, úrad listom č. 388/14/2005 zo dňa 

17.05.2005 upovedomil podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku spoločnosť ST o začatí 

správneho konania vo veci určenia spoločnosti ST ako významného podniku a uloženia 

povinností v zmysle zákona a stanovil 10 dňovú lehotu na uplatnenie práva podľa § 33 ods. 1 

v spojení s ustanovením § 32 ods. 2, § 34 a ďalších správneho poriadku. 

     Spoločnosť ST toto svoje právo využila a listom zo dňa 30.05.2005 č. 9142-ORZ-2005 

predložila úradu svoje vyjadrenie, pričom uviedla: 

a) Úrad nezačal správne konanie v súlade so zákonom, pretože podľa § 17 ods. 1 zákona 

úrad začína správne konanie vo veci určenia významného podniku a uloženia 

povinností podľa zákona až „po ukončení konzultácií podľa § 10“. Úrad podľa 

spoločnosti ST náležite neukončil proces konzultácií. 

b) Pri nahliadnutí do spisu zástupcom ST spis neobsahoval návrh vo veci s odôvodnením, 

ktorý následne notifikoval EK, ani žiadne stanoviská subjektov, ktorým bol návrh vo 

veci adresovaný, ako ani posúdenie stanovísk úradom. 

c) Úrad mal pred začatím konania postupovať podľa § 10 ods. 7 zákona. Výsledky 

konzultácií neboli zverejnené na internetovej stránke úradu ani vo vestníku úradu. 

d) Spoločnosť ST žiada na základe zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám o poskytnutie informácií a podkladov (napr. stanoviská EK a národných 

regulačných orgánov, posúdenie stanovísk k návrhu vo veci úradom podľa § 10 ods. 4 

zákona) vrátane analýzy s návrhom vo veci s odôvodnením, ktoré úrad zaslal EK. 

Dňa 07.06.2005 zástupca spoločnosti ST využil svoje právo a nahliadol do spisu, 

pričom v zápisnici (je súčasťou spisu) konštatuje, že spis obsahuje: závery analýzy, stanovisko 

úradu k vyjadreniu spoločnosti ST, stanovisko EK, oznámenie o začatí správneho konania, 

vyjadrenie spoločnosti ST k oznámeniu o začatí správneho konania, žiadosť spoločnosti ST 

o poskytnutie informácií a stanovisko úradu k žiadosti spoločnosti ST o poskytnutie informácií. 

 Úrad listom zo dňa 17.06.2005 č.466/14/2005 vyzval podľa § 33 ods. 2  správneho 

poriadku spoločnosť ST, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrila k jeho podkladu, 

k spôsobu jeho zistenia, prípadne aby navrhla jeho doplnenie.     

 Dňa 23.06.2005 zástupca spoločnosti ST využil svoje právo nahliadnuť do spisu, 

pričom mu boli poskytnuté fotokópie požadovaných spisov.  

 Listom č.11441-ORZ-2005 zo dňa 27.06.2005 predložila spoločnosť ST svoje 

vyjadrenie úradu. V rámci svojho vyjadrenia spoločnosť ST: 

1. Poukazuje na pomerne dlhú dobu troch týždňov, ktorá uplynula od doručenia 

žiadosti ST (list č.2192/3-ORZ-2005, zo dňa 16.05.2005) úradu, do dňa 
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odoslania analýz, ktoré boli poslané ST až po oznámení úradu o začatí 

správneho konania (list úradu č.388/14/2005, zo dňa 17.05.2005) a po vyjadrení 

ST k začatému správnemu konaniu. Spoločnosť ST namieta voči niektorým 

vyjadreniam úradu, ktoré uviedol vo svojom liste č.396/14/2005, zo dňa 

06.06.2005, ktorým reagoval na žiadosť spoločnosti ST (list č.2192/3-ORZ-

2005, zo dňa 16.05.2005).    

2. Namieta skutočnosť, že úrad sa v liste č. 396/14/2005 zo dňa 10.06.2005 

nevysporiadal s námietkou spoločnosti ST uvedenou v liste č.9142-ORZ-2005, 

zo dňa 30.05.2005 a opätovne uvádza, že úrad konal v rozpore s § 10 ods. 7 

zákona. 

3. Tvrdí, že úrad sa v „Stanovisku úradu k vyjadreniu spoločnosti ST k výsledkom 

analýzy maloobchodných trhov č.1 a 2“, ktoré bolo zaslané EK, nevysporiadal 

s argumentom spoločnosti ST, v ktorom poukazovala na ustanovenie § 23 

zákona, podľa ktorého je možné uložiť povinnosti podľa § 23 ods. 1 písm. a) 

a písm. b) zákona vtedy, ak povinnosti uložené podľa § 18 až 22  a § 27 

nezabezpečia účel podľa § 1 ods. 2 zákona.  

 

Spoločnosť ST doplnila svoje vyjadrenie k výzve pred vydaním rozhodnutia listom 

č.11441-ORZ-2005/II., v ktorom upozorňuje úrad na neopodstatnenosť uloženia povinnosti 

výberu podniku individuálnou voľbou a predvoľbou čísla pre „Zvýhodnený voliteľný volací 

program“.   

Úrad zásadne nesúhlasí s vyjadrením spoločnosti ST, podľa ktorého úrad náležite 

neukončil proces konzultácií podľa § 10 zákona. Úrad vykonal všetky potrebné kroky, ktoré 

mu zákon v súvislosti s konzultáciami podľa § 10 zákona ukladá tak, aby neboli porušené 

práva spoločnosti ST ako dotknutého podniku. Úrad pred začatím konania predložil 

spoločnosti ST návrh analýzy a určil spoločnosti ST tridsať dňovú lehotu na vyjadrenie sa 

k návrhu analýzy, ktorá mala všetky náležitosti návrhu opatrenia podľa § 10 ods. 2 zákona. 

Analýza obsahovala definíciu trhu, zistenia týkajúce sa významného vplyvu na 

maloobchodnom trhu č.1, označenie podniku s významným vplyvom na trhu, uloženie 

povinností podľa § 23 a 27 ako aj odôvodnenie uvedených skutočností. Spoločnosť ST sa 

k analýze vyjadrila v stanovenej lehote, pričom úrad toto vyjadrenie v čo najväčšej možnej 

miere zohľadnil tak, ako mu to ukladá § 10 ods. 2 zákona. Výsledkom bola záverečná analýza 

a stanovisko úradu k vyjadreniu spoločnosti ST, ktoré úrad spolu s vyjadrením PMÚ SR 

predložil v súlade s § 10 ods. 3 EK a všetkým národným regulačným orgánom členských 

štátov Európskej únie. Záverečná analýza ako aj vyjadrenie PMÚ SR boli zverejnené na 

verejne dostupnej stránke EK, takže spoločnosť ST k týmto dokumentom mala neobmedzený 

prístup aj pred začatím samotného správneho konania zo strany úradu. Spoločnosť ST svoje 

vyjadrenie označila za predmet obchodného tajomstva, preto na verejne dostupnej stránke EK 

nebolo zverejnené.    

 EK predložila úradu listom zn. SG-Greffe (2005) D/202092, zo dňa 04.05.2005 svoje 

stanovisko k analýze maloobchodných trhov č.1 a 2, obsahom ktorého boli pripomienky 

k obom analýzam. Úrad sa so stanoviskom EK oboznámil a zároveň posúdil toto stanovisko 

tak, že na jeho základe je možné uložiť spoločnosti ST povinnosti, voči ktorým EK nemala 

žiadne pripomienky, teda povinnosť výberu operátora individuálnou voľbou a predvoľbou čísla 

vybraného podniku, zákaz nenáležito uprednostňovať určitú skupinu koncových užívateľov  

a neoprávnene viazať poskytovanie služieb koncovým užívateľom na poskytovanie služby 

pripojenia do pevnej verejnej telefónnej siete. Úrad postupoval v súlade s § 10 ods. 4 zákona, 
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podľa ktorého úrad v čo najväčšej možnej miere zohľadní stanovisko EK a národných 

regulačných orgánov. Úrad po posúdení stanovísk začne konanie alebo konzultácie ukončí.   

Následne úrad listom č.388/14/2005, zo dňa 17.05.2005 oznámil spoločnosti ST, že 

začína správne konanie vo veci určenia spoločnosti ST za významný podnik na 

maloobchodnom trhu č. 1 a uloženia povinností podľa zákona.  

 

Spoločnosť ST v liste č.9142-ORZ-2005, zo dňa 30.05.2005 namieta nenáležité 

ukončenie procesu konzultácií, pričom túto námietku spoločnosť ST uviedla aj v liste     

č.11441-ORZ-2005 zo dňa 27.06.2005. Úrad vzhľadom na to, že vykonal všetky potrebné 

úkony, ktoré mu ukladá § 10 zákona v rámci konzultácií a ktoré majú predchádzať začatiu 

správneho konania podľa § 17 ods. 1 zákona, považuje námietku za neodôvodnenú.   

  

Spoločnosť ST v liste č.9142-ORZ-2005, zo dňa 30.05.2005 ďalej uvádza, že pri 

nahliadnutí do spisu, tento neobsahoval návrh vo veci s odôvodnením, ktorý úrad následne 

notifikoval EK ani žiadne stanoviská subjektov, ktorým bol návrh vo veci adresovaný ako ani 

posúdenie stanovísk úradom. Považujeme za potrebné zdôrazniť, že spoločnosť ST si 

v predmetnom liste zamieňa pojmy „nazeranie do spisu“ a „sprístupnenie informácií 

zhromaždených úradom“ podľa § 9 zákona. Zástupca spoločnosti nenazeral do spisu 

k správnemu konaniu, ako sa to snaží spoločnosť ST vo svojom vyjadrení prezentovať, ale 

úrad zástupcovi spoločnosti ST sprístupnil na jeho požiadanie podľa § 9 zákona informácie, 

ktoré zhromaždil v súvislosti s analýzou maloobchodných trhov č.1 a 2. Vzhľadom na to, že 

išlo iba o informácie zhromaždené v rámci analýzy, teda informácie predložené jednotlivými 

podnikmi, nebol dôvod na to, aby súčasťou týchto informácií bol akýkoľvek návrh vo veci 

s odôvodnením resp. stanoviská subjektov, ktorým bol návrh vo veci adresovaný. 

Zdôrazňujeme, že v čase od oznámenia o začatí konania až po doručenie listu spoločnosti ST, 

ktorým sa vyjadrila k začatiu konania neprebehlo žiadne stretnutie, ktorého náplňou by bolo 

nazeranie do spisu k správnemu konaniu. Spoločnosť ST mohla riadne využiť svoje právo 

a nahliadnuť do spisu ešte pred vypracovaním listu č.9142-ORZ-2005, zo dňa 30.05.2005 a tak 

sa presvedčiť, že spis k správnemu konaniu obsahuje všetky relevantné dokumenty vrátane 

návrhu vo veci spolu s odôvodnením. 

Zákon v § 10 ods. 7 žiadnym spôsobom nepodmieňuje začatie konania zverejnením 

výsledkov konzultácií a správy o postupe podľa odsekov 2 až 6. Naopak podľa § 10 ods. 4 

zákona úrad začne konanie po posúdení stanovísk EK a národných regulačných orgánov. Ako 

je uvedené vyššie, úrad tento postup plne rešpektoval. 

Úrad nesúhlasí s konštatovaním spoločnosti ST, podľa ktorého úrad neodpovedal na list 

spoločnosti ST č.2192/3-ORZ-2005, zo dňa 16. mája 2005, ktorým žiadala o poskytnutie 

relevantných informácií. Spoločnosť ST v uvedenom liste okrem iného namieta, že zástupca 

spoločnosti pri nahliadnutí do spisu dňa 27.04.2005 zistil, že spis neobsahoval záverečnú 

analýzu úradu, ktorú úrad notifikoval EK.  

Považujeme za potrebné upozorniť na nesúlad, ktorý je z uvedeného listu zjavný. 

Spoločnosť ST sa odvoláva na nahliadnutie do spisu, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.04.2005. 

V žiadnom prípade však nešlo o nahliadnutie do spisu k správnemu konaniu, ako by mohlo 

vyplynúť z „nejednoznačnej“ terminológie použitej spoločnosťou ST. Úrad oznámil 

spoločnosti ST začatie správneho konania (ide o konanie začaté z vlastného podnetu) listom 

č.388/14/2005, zo dňa 17.05.2005, ktorý bol spoločnosti ST doručený 20.05.2005. Samotné 

oznámenie začatia správneho konania teda nasledovalo až cca 15 dní po takzvanom 

„nahliadnutí do spisu“ zástupcom spoločnosti ST. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že 

zástupca spoločnosti ST dňa 27.04.2005 nenahliadal do spisu k správnemu konaniu, ale do 

iného spisu, preto námietky uvedené v liste č.2192/3-ORZ-2005, v liste č. 9142-ORZ-2005 ako 

aj v liste č.11441-ORZ-2005, týkajúce sa obsahu spisu sú neodôvodnené.  
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Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že úrad na list spoločnosti ST č.2192/3-ORZ-2005, 

zo dňa 16.05.2005 odpovedal, a to listom č.396/14/2005, zo dňa 06.06.2005, pričom v prílohe 

tohto listu poskytol spoločnosti ST požadované informácie. 

Úrad nerozumie dôvodom, ktoré vedú spoločnosť ST k tomu, aby sa v rámci správneho 

konania resp. v rámci vyjadrenia k výzve pred vydaním rozhodnutia (list č.11441-ORZ-2005 

zo dňa 27.06.2005) zaoberala vyjadreniami úradu, ktoré poskytol ako reakciu na list, ktorý 

spoločnosť ST predložila ešte pred samotným začatím správneho konania (list č.2192/3-ORZ-

2005 zo dňa 16.05.2005). V tejto súvislosti upozorňujeme, že úrad ako štátny orgán je viazaný 

lehotou 30 dní na zasielanie stanovísk resp. odpovedí na doručené listy. Z tohto hľadiska 

považujeme trojtýždňovú lehotu, v ktorej úrad poskytol odpoveď na vyššie uvedený list za 

primeranú.  

Taktiež považujeme za neadekvátne, aby sa úrad vo svojich listoch (konkrétne v liste 

č.396/14/2005 zo dňa 10.06.2005) vysporiadal s akýmikoľvek námietkami spoločnosti ST 

vznesenými voči spôsobu, akým vedie správne konanie. Na vysporiadanie sa s námietkami 

účastníka konania je určené odôvodnenie rozhodnutia, v rámci ktorého správny orgán podľa     

§ 47 ods. 3 správneho poriadku okrem iného uvedie, ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami 

účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.     

Je nespochybniteľné, že spis k správnemu konaniu obsahoval od samého začiatku (od 

oznámenia o začatí konania spoločnosti ST) všetky relevantné podklady vrátane výsledných 

analýz, stanovísk úradu k vyjadreniam spoločnosti ST, ktoré predložila v rámci konzultačného 

procesu, ako aj stanovisko EK. O tejto skutočnosti sa spoločnosť ST mohla kedykoľvek 

presvedčiť využitím svojho zákonného práva nahliadnuť do spisu k správnemu konaniu, ktoré 

však spoločnosť ST využila až 18 dní po doručení oznámenia o začatí správneho konania 

a sedem dní po tom, ako úradu predložila svoje vyjadrenie k začatiu správneho konania.  

 Nie je pravdou tvrdenie spoločnosti ST, ktoré uviedla v bode 3 svojho vyjadrenia sa 

k výzve pred vydaním rozhodnutia (list č.11441-ORZ-2005 zo dňa 27.06.2005), v ktorom 

tvrdí, že úrad sa vo svojom stanovisku k vyjadreniu spoločnosti ST k výsledkom analýz 

maloobchodných trhov č.1 a 2, ktoré zaslal EK, nevysporiadal s argumentom uvedeným v bode 

6 vyjadrenia spoločnosti ST. Úrad sa s týmto argumentom vysporiadal, tým že okrem iného 

uviedol, že uloženie akejkoľvek povinnosti na veľkoobchodnom trhu, okrem veľkoobchodného 

trhu č. 4, nemá žiaden dopad na vytvorenie konkurenčného prostredia na maloobchodných 

trhoch č. 1 a 2. Dôkazom toho, že vysporiadanie sa úradu s argumentmi spoločnosti ST bolo 

dostatočné je skutočnosť, že samotná EK, ktorá je garantom dodržiavania zásad jednotlivých 

smerníc regulačného rámca Európskej únie, nemala žiadne pripomienky voči označeniu 

spoločnosti ST za významný podnik na maloobchodnom trhu č. 1 a následnému uloženiu 

vybraných povinností, určených pre významné podniky na maloobchodných trhoch.       

   

Úrad k jednotlivým uloženým povinnostiam uvádza: 

 Spoločnosť ST nesmie nenáležito uprednostňovať určitú skupinu bytových zákazníkov.  

Uložením tejto povinnosti chce úrad vytvoriť také podmienky, v rámci ktorých bude 

spoločnosť ST povinná poskytovať službu pripojenia bytových zákazníkov do pevnej verejnej 

telefónnej siete za rovnakých resp. porovnateľných podmienok, tak aby ktorákoľvek skupina 

bytových zákazníkov nebola zvýhodňovaná, čím by sa vytvorili predpoklady pre posilnenie 

pozície spoločnosti ST na relevantnom trhu. Akékoľvek uprednostnenie jednotlivých 

zákazníkov resp. skupín zákazníkov musí byť odôvodnené a primerané, pričom nesmie ísť 

o také uprednostnenie, ktoré by malo za následok vylúčenie súťaže.    

Spoločnosť ST nesmie bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb 

bytovým zákazníkom na poskytovanie služby pripojenia do pevnej verejnej telefónnej siete 

s výnimkou služby sprostredkovania prístupu do siete internet a prístupu do verejných 
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dátových sietí prostredníctvom čísel 019XY. Cieľom úradu uložením tejto povinnosti je 

zabrániť spoločnosti ST v prípadnom zneužití jej významného postavenia na trhu tým, že by 

podmienila poskytovanie vybraných služieb odobratím služby pripojenia do pevnej telefónnej 

siete resp. poskytnutie služby pripojenia do pevnej telefónnej siete odobratím takých služieb, 

ktoré účastník – bytový zákazník môže získať od iných podnikov samostatne, bez ohľadu na 

to, ktorý podnik mu poskytuje službu pripojenia do pevnej telefónnej siete.       

 

 Existencia služby výberu operátora je jedným zo základných predpokladov úspešného 

rozvoja konkurenčného prostredia v oblasti hlasových služieb poskytovaných prostredníctvom 

pevnej telefónnej siete. Vzhľadom na to, že do dnešného dňa nedošlo k faktickej liberalizácii 

hlasovej služby poskytovanej prostredníctvom pevnej telefónnej siete pokladá úrad uloženie 

povinnosti umožniť výber operátora za nevyhnutný predpoklad na vznik konkurenčného 

prostredia pri poskytovaní hlasovej služby prostredníctvom pevnej telefónnej siete.    

 

  Na základe uzatvorených zmlúv o prepojení (tieto zmluvy boli uzatvorené až v marci 

roku 2005, pričom analýza sa týkala stavu do 31.12.2004) medzi spoločnosťou ST 

a spoločnosťami eTel Slovensko, s.r.o., AmTel Slovensko, s.r.o. a Železnice Slovenskej 

republiky, Dial Telecom, a.s., Nextra, s.r.o., Slovanet, a.s., Global Tel Slovakia, a.s., bude 

spoločnosť ST poskytovať službu výber podniku individuálnou voľbou od 1.8.2005 a službu 

výber podniku predvoľbou čísla v prípade, že úrad určí spoločnosť ST za významný podnik 

a uloží jej takúto povinnosť. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti považuje úrad za nevyhnutné uložiť 

spoločnosti ST obe povinnosti s cieľom urýchliť ich zavedenie zo strany spoločnosti ST ako 

významného podniku. 

 

Program „ST Mini“ predstavuje volací program, ktorý spoločnosť ST prezentuje ako 

volací program určený predovšetkým na príjem volaní. 

V rámci tohoto volacieho programu získa účastník 30 voľných minút miestnych alebo 

medzimestských volaní v rámci siete spoločnosti ST, pri mesačnom poplatku 169 Sk, čo 

predstavuje zhruba 68% mesačného poplatku štandardného volacieho programu. Cena 

miestnych a medzimestských volaní a volaní do mobilných sietí je pri programe „ST Mini“ 

dvojnásobne vyššia v porovnaní so štandardným volacím programom. Nízky mesačný poplatok 

je tak „dotovaný“ vyššími cenami volaní po pretelefonovaní voľných minút.  

„Zvýhodnený voliteľný volací program“ je určený presne definovanému okruhu 

účastníkov, pričom mesačný poplatok je stanovený na 33,10 Sk za mesiac bez DPH resp. 

39,40,Sk s DPH. Ide o tzv. sociálny volací program, teda program určený pre sociálne slabšie 

vrstvy obyvateľstva. Rozdiel medzi mesačným poplatkom hradeným účastníkom a skutočnými 

nákladmi znáša v plnej výške spoločnosť ST, pričom ceny volaní sú rovnaké ako pri 

štandardnom volacom programe.    

Vzhľadom na to, že ide o voliteľné volacie programy, ktoré si účastník môže zvoliť na 

základe vlastného uváženia resp. po splnení stanovených podmienok („Zvýhodnený voliteľný 

volací program“), pričom následná zmena na iný volací program nie je zo strany spoločnosti 

ST ničím obmedzená, dospel úrad k záveru, že pri týchto volacích programoch nie je účelné 

uložiť povinnosť výberu operátora individuálnou voľbou a predvoľbou.  

     

Na základe výsledkov analýzy maloobchodného trhu č.1 úrad uložil spoločnosti ST ako 

významnému podniku na tomto trhu podľa § 17 ods. 1 zákona pri dodržaní postupu podľa § 10 

ods. 2 zákona  povinnosti tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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Vzhľadom na zistený skutkový stav úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia.  

 
 
P o u č e n i e : 

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie, Továrenská 7,  PO 

BOX 18, 810 06 Bratislava 16. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadneho opravného prostriedku a nadobudnutí jeho právoplatnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Ing. Pavol Gerhat  

riaditeľ odboru  ekonomickej  regulácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


