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Číslo:  433/OER/2012                                                       v Bratislave, 30. apríla 2012 

 

 

Účastník konania: 

Slovak Telekom, a.s. 

Karadžičova 10 

825 13  Bratislava 

 

 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie 

(ďalej len „úrad“), ako orgán štátnej správy príslušný na konanie podľa § 6 ods. 1 

písm. b) a ods. 3 písm. a) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

(ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) a podľa § 5 a § 6 ods. 2 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 

poriadok“), rozhodol v konaní so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. so sídlom 

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35 763 469 (ďalej len „spoločnosť ST, a.s.“) 

vo veci určenia významného podniku podľa § 18 ods. 1 zákona o elektronických 

komunikáciách a uloženia povinností podľa § 19 až 23 zákona o elektronických 

komunikáciách na relevantnom trhu služby veľkoobchodného zostavenia volania vo 

verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení (ďalej len „relevantný trh č. 2“) 

nasledovne: 

 

 

1) Spoločnosť ST, a.s. má podľa § 17 ods. 3 zákona o elektronických 

komunikáciách na relevantnom trhu č. 2 také postavenie, ţe nie je 

vystavená efektívnej hospodárskej súťaţi a ekonomický vplyv jej v 

podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a 

uţívateľov, teda spoločnosť ST, a.s. je významným podnikom na 

relevantnom trhu č. 2. 

 

 

2) Úrad ukladá spoločnosti ST, a.s. ako významnému podniku na relevantnom 

trhu č.  2 nasledujúce povinnosti: 

 

a) Povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia podľa § 19 zákona o 

elektronických komunikáciách. Spoločnosť ST, a.s. je povinná zverejniť 
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na svojom verejne dostupnom webovom sídle referenčnú ponuku na 

prepojenie a referenčnú ponuku na prístup, ktorý umoţní ponúkať 

účastnícku prípojku za veľkoobchodných podmienok na ďalší  predaj 

tretími osobami (ďalej len „referenčná ponuka na poskytovanie WLR“)              

(WLR - Wholesale Line Rental) a predloţiť ich úradu v písomnej aj                   

v  elektronickej forme najneskôr do 60 dní od právoplatnosti rozhodnutia 

úradu o určení spoločnosti ST, a.s. za významný podnik na relevantnom 

trhu č. 2 a uloţení povinností. Referenčná ponuka na prepojenie musí 

byť dostatočne štruktúrovaná a musí obsahovať podmienky pre sluţby 

veľkoobchodného zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v 

pevnom umiestnení, vrátane podmienok pre výber podniku 

individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania 

(ďalej aj „CS“), (CS - Carrier Selection) a výber podniku predvoľbou čísla 

vybraného podniku (ďalej aj „CPS“) (CPS - Carrier Pre-Selection). 

Referenčná ponuka na poskytovanie WLR musí byť taktieţ dostatočne 

štruktúrovaná a musí obsahovať podmienky pre ponuku 

veľkoobchodného prenájmu účastníckej prípojky vo verejnej telefónnej 

sieti v pevnom umiestnení (ďalej aj „ WLR“) spoločnosti ST, a.s. 

Spoločnosť ST, a.s. je povinná zverejniť v referenčnej ponuke na 

prepojenie všetky špecifické informácie, najmä informácie o účtovaní, 

technické špecifikácie, charakteristiky siete, zmluvné podmienky, ako aj 

informácie týkajúce rozsahu jednotlivých sluţieb odchádzajúcich volaní, 

informácie o sluţbách súvisiacich s implementáciou siete týkajúcich sa 

sluţieb CS a CPS, vrátane cien, opisu jednotlivých bodov prepojenia, 

kvality, lehôt a podmienok, jednorazových a pravidelných poplatkov. 

Spoločnosť ST, a.s. je povinná v samostatnej referenčnej ponuke na 

poskytovanie WLR zverejniť všetky špecifické informácie, najmä 

informácie  o účtovaní, technické špecifikácie, charakteristiky siete, 

zmluvné podmienky, ako aj informácie týkajúce sa rozsahu ponuky WLR.   

Zverejniť akýkoľvek návrh na zmenu referenčnej ponuky na prepojenie, 

ako aj referenčnej ponuky na poskytovanie WLR zo strany podniku         

s významným vplyvom, ktorý bude mať vplyv na podniky definované               

v § 5 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách najneskôr 45 dní 

pred zamýšľanou zmenou na svojom verejne dostupnom webovom sídle 

a predloţiť ho úradu v písomnej aj v elektronickej forme. 

 

b) Povinnosť nediskriminácie prístupu a prepojenia podľa § 20 ods. 1 a 2 

zákona o elektronických komunikáciách. Spoločnosť ST, a.s. je povinná 

uplatňovať voči iným podnikom pri poskytovaní sluţby zostavenia 

volania vo svojej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ako aj pri 

sluţbách CS a CPS a pri ponuke WLR, porovnateľné podmienky za 

porovnateľných okolností a poskytovať informácie a sluţby iným 

podnikom za rovnakých podmienok a s rovnakou kvalitou, ako keby ich 
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vyuţívala pre vlastnú potrebu alebo ich poskytovala podniku v postavení 

ovládanej osoby alebo podniku, v ktorom má právo spolurozhodovať. 

 

c) Povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom podľa § 22 zákona 

o elektronických komunikáciách. Spoločnosť ST, a.s. je povinná:  

 Poskytovať tretím osobám prístup, ktorý umoţní poskytovať výber 

podniku individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre 

jednotlivé volania, predvoľbou čísla vybraného podniku a umoţní 

ponúkať účastnícku prípojku za veľkoobchodných podmienok na 

ďalší predaj tretími osobami.  

 Prepojiť siete alebo sieťové prostriedky.  

 Viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi ţiadajúcimi o 

prepojenie siete.  

 Umoţniť spoločné vyuţívanie infraštruktúry, vrátane stavieb, 

priestorov a častí vedení. 

 

d) Povinnosť viesť oddelenú evidenciu podľa § 21 ods. 1 zákona 

o elektronických komunikáciách. Spoločnosť ST, a.s. je povinná: 

Viesť oddelenú evidenciu tak, aby táto poskytla úradu objektívne a 

prehľadné informácie o štruktúre nákladov, výnosov a vloţenom 

kapitále, ktoré súvisia s poskytovaním sluţby zostavenia volania v sieti 

významného podniku, zvlášť pre zostavenie volania na miestnej úrovni a 

zvlášť pre zostavenie volania cez jeden tranzit. Náklady, výnosy a objem 

vloţeného kapitálu na sluţbu zostavenia volania v sieti významného 

podniku musia vychádzať z účtovnej závierky podniku s významným 

vplyvom  overenej audítorom. Pri alokácii nákladov na sluţby zostavenia 

volania je spoločnosť ST, a.s. povinná vychádzať z princípu nákladovej 

príčinnosti, to znamená, ţe do nákladov na konkrétnu sluţbu sa 

započítajú iba tie náklady, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním tejto 

sluţby. Spoločnosť ST, a.s. je povinná náklady priradiť metódou ABC 

(Activity Based Costing). Informácie o nákladoch, výnosoch a vloţenom 

kapitále týkajúce sa daného účtovného obdobia spolu s podrobným 

popisom alokácie nákladov, vrátane pouţitých alokačných metód a 

postupov spolu s podrobnou špecifikáciou priamych nákladov (náklady, 

ktoré je moţné priamo priradiť na sluţbu zostavenia volania), 

nepriamych nákladov súvisiacich so sluţbou zostavenia volania 

(náklady vzťahujúce sa na činnosti, ktoré súvisia so sluţbami zostavenia 

volaní) a ostatných spoločných, resp. reţijných nákladov (náklady, ktoré 

nie je moţné alokovať na sluţbu zostavenia volania, avšak sú z hľadiska 

fungovania podniku nevyhnutné), rešpektujúc zásady proporcionality a 

transparentnosti, je spoločnosť ST, a.s. povinná podľa § 21 ods. 2 

zákona o elektronických komunikáciách predloţiť úradu najneskôr do 

30.06. nasledujúceho roka; vţdy však aj do 30 dní po nadobudnutí 

platnosti rozhodnutia o metóde kalkulácie cien podľa § 12 ods. 5 zákona 
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o elektronických komunikáciách (ďalej len „rozhodnutie o metóde 

kalkulácie cien“), pričom lehota na splnenie tejto povinnosti neuplynie 

skôr ako 30.06. roka, v ktorom rozhodnutie o metóde kalkulácie cien 

nadobudlo platnosť. Náklady musia byť členené v súlade s platným 

rozhodnutím o metóde kalkulácie cien za zostavenie volania v pevnom 

mieste pripojenia v sieti významného podniku. 

  Informácie o nákladoch, výnosoch a vloţenom kapitále vo vyššie 

uvedenom členení za rok 2011 v súlade s Rozhodnutím 

Telekomunikačného úradu SR zo dňa 20. júna 2008, ktorým sa určuje 

metóda kalkulácie cien za sluţby zostavenia volaní vo verejnej telefónnej 

sieti v pevnom umiestnení v sieti významného podniku je spoločnosť ST, 

a.s. povinná predloţiť úradu najneskôr 30.6.2012.  

Spoločnosť ST, a.s. je povinná viesť oddelenú evidenciu tak, aby boli 

sprehľadnené veľkoobchodné a vnútropodnikové ceny za účelom 

preukázania, ţe nedochádza k porušovaniu povinnosti nediskriminácie 

podľa § 20 zákona o elektronických komunikáciách a aby sa zabránilo 

zvýhodňovaniu alebo znevýhodňovaniu niektorých sluţieb 

prerozdeľovaním nákladov a výnosov z iných sluţieb a medzi sluţbami 

navzájom.  

 

e) Povinnosť regulácie cien prístupu a prepojenia podľa § 23 zákona o 

elektronických komunikáciách v súlade s postupom podľa § 12 ods. 3 

písm. c) zákona o elektronických komunikáciách. Spoločnosť ST, a.s. je 

povinná stanoviť ceny za zostavenie volania vo verejnej telefónnej sieti v 

pevnom umiestnení tak, ako mu určí úrad v rozhodnutí o regulácii cien 

podľa § 12 zákona o elektronických komunikáciách.  

 

Odôvodnenie: 

 

 

Po prvom kole analýzy boli spoločnosti ST, a.s. ako podniku s významným 

vplyvom rozhodnutím č. 196/14/2005 zo dňa 03.03.2005 a rozhodnutím                              

č. 64/01/2005 zo dňa 16.06.2005 uložené nasledujúce povinnosti – povinnosť 

nediskriminácie, transparentnosti, oddelenej evidencie a povinnosť včas a za 

primeraných a objektívnych podmienok splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o 

používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a o prepojenie sietí  

I. zabezpečiť otvorený prístup k rozhraniam, protokolom a kódovacím 

zariadeniam, ktoré sú potrebné na prevádzkyschopnosť služieb,  

II. umožniť spoločné používanie infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a 

častí vedení,  

III. poskytnúť špecifikované služby potrebné na prevádzkyschopnosť služieb 

medzi koncovými užívateľmi vrátane poskytnutia zariadení pre služby 

inteligentných sietí,  
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IV. zabezpečiť prístup k systémom na podporu prevádzky alebo k podobným 

softvérovým systémom nevyhnutným na zabezpečenie efektívnej súťaže pri 

poskytovaní služieb.  

 

Po druhom kole analýzy rozhodnutím č. 592/14/2008 zo dňa 10.11.2008 úrad 

rozhodol vo veci doplnenia týchto povinností a uložil spoločnosti ST, a.s. povinnosť 

nákladovej orientácie a cenovej regulácie podľa metódy kalkulácie cien vydanej 

úradom samostatným rozhodnutím. 

 

Úrad určil zoznam relevantných trhov v Slovenskej republike rozhodnutím zo 

dňa 20. januára 2011, kde je relevantný trh č. 2 definovaný ako „služba zostavenia 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktorou je 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.“ V zozname relevantných trhov 

určených v Slovenskej republike je relevantný trh z geografického hľadiska 

definovaný ako celé územie Slovenskej republiky. 

 

Úrad vykonal podrobnú analýzu vecného vymedzenia trhu z hľadiska 

zastupiteľnosti na strane dopytu i ponuky s cieľom, aby trhová definícia služieb 

zahŕňala služby, ktoré sú na danom trhu zastupiteľné hlavne z hľadiska technických 

charakteristík, ceny a účelu použitia. Úrad zohľadnil aj požiadavku prístupu 

zameraného do budúcnosti (forward looking approach), pričom vychádzal zo 

súčasných a očakávaných trendov vývoja trhu v strednodobom časovom horizonte. 

 

 

Prvým krokom analýzy relevantného trhu bolo definovanie veľkoobchodného 

trhu č. 2 v národných podmienkach Slovenskej republiky z vecného aj územného 

hľadiska. 

 

Úrad do definície trhu zahŕňa aj službu vzniku volania využívanú podnikom 

pre poskytovanie svojich vlastných maloobchodných služieb volaní, teda vlastné 

veľkoobchodné dodávky významného podniku a ostatných podnikov.   

Úrad sa pri vecnom vymedzení zaoberal aj zastupiteľnosťou verejnej 

telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telefónnej siete v pevnom 

umiestnení na základe dopytovej a ponukovej substitúcie. 

 

Pri posudzovaní zastupiteľnosti na strane ponuky úrad skúmal 

prostredníctvom akých sietí sa poskytuje verejná telefónna služba na pevnom 

mieste. 

 

Verejná telefónna služba v pevnom mieste môže byť poskytovaná 

prostredníctvom pevných sietí – klasické PSTN siete a prostredníctvom dátových 

sietí – manažovatelný VoIP (Voice over Internet Protocol). Pri poskytovaní služby 
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zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení prostredníctvom 

IP protokolu na geografických číslach (pri štandarde verejnej telefónnej služby) 

poskytovateľ kontroluje kvalitu služieb (QoS) poskytovaných cez IP sieť, čiže služba 

VoIP je manažovatelná (s riadenou kvalitou) a umožňuje uskutočňovať miestne, 

medzimestské a medzinárodné volania do pevných i mobilných sietí, teda poskytuje 

prístup do PSTN siete, zabezpečuje bezplatný a nepretržitý prístup k tiesňovým 

volaniam a jej poskytovateľ musí zabezpečiť každému užívateľovi, ktorý o to požiada, 

ponechať si svoje telefónne číslo nezávisle od podniku poskytujúceho službu. V 

nadväznosti na uvedené úrad konštatuje, že služby ako napr. Skype, ICQ, MSN, 

Yahoo a pod., t.j. nemanažovatelné VoIP služby a tzv. „peer-to-peer služby“ neboli 

predmetom analýzy.  

 

Podľa § 3 zákona č. 136/2001 Z. z o ochrane hospodárskej súťaže v znení 

neskorších predpisov je relevantný trh priestorový a časový súbeh ponuky a dopytu 

takých tovarov, ktoré sú na uspokojenie určitých potrieb z hľadiska užívateľa zhodné 

alebo vzájomne zastupiteľné. Tovarový relevantný trh zahŕňa zhodné alebo 

vzájomne zastupiteľné tovary schopné uspokojiť určitú potrebu užívateľov. Vzájomne 

zastupiteľné tovary sú tovary, ktoré sú zastupiteľné najmä z hľadiska ich fyzikálnych 

a technických charakteristík, ceny a účelu použitia. 

 

Pri vecnom vymedzení predmetného trhu úrad vychádzal zo zastupiteľnosti 

technológií, pričom zohľadnil princíp technologickej neutrality. Ako bolo uvedené 

v analýze úrad musí pri regulácii zohľadňovať technologickú neutralitu regulácie, 

ktorá neukladá ani nediskriminuje používanie konkrétneho typu technológie.  

Podľa princípu technologickej neutrality je možné na poskytovanie verejnej 

telefónnej služby využívať okrem klasickej telefónnej siete tvorenej metalickými 

účastníckymi vedeniami aj optickú sieť, televízne káblové rozvody i bezdrôtové siete 

v pevnom umiestení, napr. FWA a WiFi a aj mobilné siete, ale len v takom prípade, 

ak je koncovému užívateľovi poskytovateľom služby technickým alebo 

technologickým riešením koncového bodu prístupovej siete zrušená alebo 

obmedzená mobilita služieb, čiže sa nejedná o verejnú mobilnú telefónnu službu. 

Uvedené technológie úrad zahrnul do predmetného trhu z dôvodu zastupiteľnosti 

poskytovaných služieb veľkoobchodného zostavenia volania tak na strane dopytu, 

ako aj na strane ponuky. 

 

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava (ďalej 

len „spoločnosť Orange Slovensko, a.s.“) upravila obmedzenie mobility v zmluvách, v 

ktorých sú zakotvené sankčné mechanizmy pri nedodržaní geografického 

obmedzenia poskytovania služby. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. 

implementovala aj systém kontroly dodržiavania zmluvnej podmienky využívať službu 

len na určenom mieste pripojenia. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. je oprávnená 

pri zistení využívania služby mimo odbernej jednotky poskytovanú verejnú telefónnu 

službu prerušiť alebo obmedziť a pri opakovanom porušení od uzavretej zmluvy o 

pripojení odstúpiť.  
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Pokiaľ ide o technické obmedzenie mobility, úrad zistil, že spoločnosť Orange 

Slovensko, a.s. používa pri poskytovaní služieb Domáca linka/Firemná linka 

technické riešenie, ktoré fyzicky obmedzuje mobilitu koncového užívateľa podľa 

miesta pripojenia k verejnej telefónnej službe s využitím zoskupovania základňových 

staníc mobilnej siete do oblastí označených Location Area Code (LAC). LAC je 

menší ako primárna oblasť a zoskupenie viacerých LAC aproximuje geograficky 

územie primárnej oblasti, aj keď nie je s primárnou oblasťou totožné. Oblasť LAC je 

prezentovaná prepojením oblastí niekoľkých Base Transceiver Station (BTS) a 

NodeB s veľkosťou desiatok km2. Účastník sa vzhľadom na regionálne obmedzenie 

môže pohybovať iba v pokrytí definovanom vybranými oblasťami LAC. Napr. v meste 

Bratislava (primárna oblasť 02) je zriadených 6 LAC. Dosah koncového zariadenia je 

tak v praxi merateľný v jednotkách až desiatkach km od fyzickej adresy.  

Na základe vyššie uvedených zistení úrad dospel k záveru, že služba verejná 

telefónna služba poskytovaná prostredníctvom Domácej linky a Firemnej linky pri 

dodržiavaní zmluvných a technických obmedzení je z hľadiska ponuky zastupiteľná s 

verejnou telefónnou službou poskytovanou prostredníctvom metalickej, či optickej 

siete.  

Úrad sa zaoberal aj substitúciou služby Domáca linka a Firemná linka z hľadiska 

dopytu, to znamená, či je možné túto službu považovať za zastupiteľnú aj z pohľadu 

koncového užívateľa, zákazníka tejto služby.  

Službu Domáca linka a Firemná linka poskytuje spoločnosť Orange 

Slovensko, a.s., ktorá v roku 2010 zahájila veľkú reklamnú kampaň na získanie 

nových zákazníkov tak, aby zmenila práve spotrebiteľské zvyklosti koncových 

užívateľov. Spoločnosť novým zákazníkom garantuje:  

→ podobný komfort ako s pevnou linkou od spoločnosti ST, a.s., ale o polovicu nižší 

mesačný poplatok,  

→ rovnaké telefónne číslo v pevnej verejnej telefónnej sieti,  

→ platbu len za to, čo zákazník pretelefonuje, to znamená sekundová tarifikácia od 

prvej sekundy volania,  

→ nerozlišuje pri tarifikácii cenu miestnych a medzimestských volaní,  

→ ako bonus moderný telefón.  

 

Úrad sa pri substitúcii na strane dopytu zameral na cenový aspekt dopytu, t.j., 

či zákazník spoločnosti ST, a.s. pri zmene poskytovateľa a prechode k spoločnosti 

Orange Slovensko, a.s. ušetrí na mesačných poplatkoch, či je pre neho mesačné 

zníženie poplatkov zaujímavé a je ochotný zmeniť poskytovateľa hlasovej služby 

pevnej verejnej telefónnej siete. Úrad porovnal mesačné poplatky jednotlivých 

volacích programov pre bytových zákazníkov spoločnosti ST, a.s. a zistil, že 

spoločnosť Orange Slovensko, a.s. ponúka polovičné mesačné poplatky za každý 

jednotlivý program. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. ponúka rovnaké ceny za 

volania pre bytových aj nebytových zákazníkov.  
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Rovnaké volacie programy FiberTel za úplne rovnakých podmienok, t.j. aj za 

polovičné mesačné poplatky ponúka mobilný operátor prostredníctvom optickej siete 

(prostredníctvom FTTH).  

Garancia rovnakého telefónneho čísla znamená, že pôvodné geografické číslo 

zákazníka bude za poplatok prenesené k spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Podiel 

prenesených geografických čísel k spoločnosti Orange Slovensko, a.s. za 1. polrok 

2011 na celkovom počte pripojení tejto spoločnosti k 30.6.2011 bol na úrovni 6,72 %.  

Na základe vyhodnotenia substitúcie na strane dopytu, t.j. z pohľadu zákazníka, úrad 

dospel k záveru, že služba Domáca linka a Firemná linka spoločnosti Orange 

Slovensko, a.s. poskytovaná prostredníctvom GSM/UMTS siete je zastupiteľná s 

verejnou telefónnou službou v pevnom mieste pripojenia.  

Na základe vyššie uvedenej analýzy zastupiteľnosti tak z hľadiska ponuky ako 

aj dopytu úrad dospel k celkovému záveru, že verejnú telefónnu službu poskytovanú 

prostredníctvom optickej a mobilnej siete na pevnom mieste pripojenia (pri dodržaní 

technických a technologických podmienok pre obmedzenie mobility koncového bodu) 

považuje za vzájomne zastupiteľné pri poskytovaní verejnej telefónnej služby 

prostredníctvom pevnej verejnej elektronickej komunikačnej siete v prípade, ak je 

koncovému užívateľovi poskytovateľom služby technickým alebo technologickým 

riešením koncového bodu prístupovej siete zrušená alebo obmedzená mobilita 

služieb, čiže sa nejedná o verejnú mobilnú telefónnu službu.  

 

Podľa názoru úradu, z hľadiska zastupiteľnosti na strane dopytu a ponuky k 

službe zostavenia volania v pevnom mieste pripojenia neexistuje žiaden substitút. 

Služba zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení zahŕňa 

všetky volania na geografické aj negeografické čísla v rámci Slovenska. Podmienkou 

pôsobenia na predmetnom trhu je, že poloha koncového bodu sa nemení a je 

definovaná konkrétnym geografickým číslom. 

 

Úrad skúmal nasledovné služby poskytované na veľkoobchodnej úrovni: 

 základné zostavenie volania - výber podniku individuálnou voľbou čísla 

vybraného podniku pre jednotlivé volania (ďalej len „služba CS“) 

a výber podniku predvoľbou čísla vybraného podniku (ďalej len „služba 

CPS“), 

 zostavenie volania na čísla služby volanie na účet volaného ICP, 

 zostavenie volania na informačné čísla ICP, 

 zostavenie volania na čísla ICP  pre Internet Dial-Up,  

 zostavenie volania na čísla služieb ICP s rozdelením poplatkov 

a  zvýšenou tarifou.  

ICP – podnik, ktorý má s originujúcim podnikom uzavretú zmluvu o prepojení. 

Originujúci podnik – podnik zostavujúci volanie. 

 

Základné zostavenie volania je poskytnuté, ak si koncový zákazník 

odoberajúci pripojenie k verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti ST, a.s. 
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vyberie iný podnik (ďalej len „vybraný podnik“) za podnik poskytujúci národné volania 

(t.j. miestne, medzimestské volania na geografické čísla, vrátane volaní na čísla 

účastníkov mobilných sietí podnikov v SR) a/alebo medzinárodné volania. Výber je 

možné uskutočniť prostredníctvom individuálnej voľby čísla vybraného podniku, 

alebo prostredníctvom predvoľby čísla vybraného podniku.  

Spoločnosti ST, a.s. ako významnému podnik na maloobchodných trhoch 

pripojenia bytových a nebytových zákazníkov do pevnej verejnej telefónnej siete bola 

úradom rozhodnutiami č. 529/14/2005 zo dňa 13.07.2005 a č. 92/01/2005 zo dňa 

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

20.10.2005 uložená povinnosť umožniť svojim bytovým a nebytovým zákazníkom 

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 (ďalej len 

„CS“) a, 

 

b) predvoľbou čísla vybraného podniku s možnosťou zmeniť túto predvoľbu 

individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania (ďalej len 

„CPS“). 

 

Volania prostredníctvom CPS neodoberá na území Slovenska ani jeden 

z podnikov. Službu CS využívajú 3 ICP partneri pre poskytovanie služieb národných 

a medzinárodných volaní pre bytových aj nebytových zákazníkov. Pre poskytovanie 

služieb  CS bol každému jednotlivému operátorovi pridelený štvormiestny kód – 

Carrier Selection Code (tzv. CS – kód).  

 

Na zjednodušenie procesu volania ICP podniky poskytujú svojím koncovým 

zákazníkom s väčším množstvom objemov hovorov hardwarové riešenie tzv. dialery, 

ktoré vytočia smerovací kód pred volaným číslom. Tieto mechanizmy vytáčania 

kódov nahrádzajú CPS -  trvalú predvoľbu čísla vybraného podniku.  

 

V prípade, že bytový alebo nebytový zákazník uskutočňuje volania CS/CPS, 

platí 2 faktúry - jednu spoločnosti ST, a.s. za poskytnutie pripojenia k pevnej verejnej 

elektronickej komunikačnej sieti a druhú vybranému podniku za poskytnuté volania. 

Vybraný podnik platí spoločnosti ST, a.s. za zostavenie uskutočnených volaní.   

 

Grafické zobrazenie zúčtovacích vzťahov pri CS/CPS môžeme vidieť na 

obrázku č. 1.   
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Obrázok č. 1  Zúčtovacie vzťahy – volania prostredníctvom CS/CPS - základné 
odchádzajúce volanie 

 
 

 
Ďalším typom odchádzajúcich volaní, ktoré zostavuje jeden podnik druhému 

a za toto zostavenie si účtuje, je volanie na čísla služby volanie na účet volaného 

(tzv. zelené čísla 0800, resp. freephone čísla).  

 

Pri tomto type volaní je výnos poberaný tým podnikom, v sieti, ktorého sa číslo 

nachádza (obrázok č. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smerovanie hovoru 

Peňažné toky medzi podnikmi 
 

ST, a.s. ICP  
 

 

Zákazník 
prístupu ST, a.s. 

(volajúci 
účastník) 

 
 

Peňažné toky od koncového užívateľa 
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Obrázok č. 2  Zúčtovacie vzťahy pri volaniach na čísla sluţby volanie na účet 
volaného 

 
 

Ako môžeme vidieť na obrázku č. 2 volajúci zákazník pri tomto type volaní 

neplatí žiadny poplatok za volanie na zelené čísla (freephone čísla). Náklady volania 

znáša volaná spoločnosť t.j. poskytovateľ služby, ktorý platí ICP podniku za 

uskutočnené volanie. V tomto prípade zúčtovacie vzťahy medzi podnikmi sa realizujú 

tak, že ICP podnik platí originujúcemu podniku za službu zostavenia volania na čísla 

na účet volaného. ICP podnik a poskytovateľ služby môže byť tá istá spoločnosť.  

Spôsobom zúčtovania volaní na čísla volanie na účet volaného je tak ako 

v prvom prípade originačný model, to znamená, že ICP podnik platí za zostavenie 

volania originujúcemu podniku.  

Zúčtovací model používaný v súčasnosti pri zostavení volaní na čísla 

prepojeného podniku pre Internet Dial-Up nám ilustruje obrázok č. 3. Podnik 

poskytujúci zostavenie volania poskytuje prenos volania z koncového bodu do 

elektronickej komunikačnej siete ICP podniku, pričom volaný účastník je číslo pre 

Dial-Up vo formáte (0) 819 000XY alebo (0) 19XY.  Koncový užívateľ platí podniku 

poskytujúcemu zostavenie volania za pripojenie a poskytovanie hlasových služieb 

(paušál) a poskytovateľovi internetu platí poplatok za poskytovanie internetu 

(sekundová tarifikácia). Poskytovateľ služby (ISP) má teda priamy zúčtovací vzťah 

s koncovým zákazníkom. ICP podnik a poskytovateľ služby ISP môže byť tá istá 

spoločnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Maloobchodná cena= 0  

Podnik 
poskytujúci 
zostavenie 

volania 

 

ICP 
 

Poskytovateľ 

služby 
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Obrázok č. 3  Zúčtovacie vzťahy pri volaniach na čísla ICP pre Internet Dial-Up   

 
 

V minulosti sa používal odlišný spôsob zúčtovania pri volaniach na čísla (0) 

819 000XY (originačný) a pri volaniach na čísla (0) 19XY (terminačný).   

Obrázok č. 4 nám ilustruje zúčtovacie vzťahy pri volaniach na informačné čísla 

ICP, pri volaniach na čísla ICP služieb s rozdelením poplatkov (modré čísla) a 

zvýšenou tarifou. Do tejto skupiny volaní patria aj služby hlasovania, ako aj volania 

na audiotexové čísla.  

 
Obrázok č. 4 Zúčtovacie vzťahy pri volaniach na informačné čísla, čísla sluţieb 

s rozdelením poplatkov a zvýšenou tarifou  

 
 
            Podnik poskytujúci zostavenie volania, t.j. poskytujúci koncovému užívateľovi 

odchádzajúce volania na predmetné čísla, účtuje tomuto koncovému užívateľovi 

poplatok za uskutočnené volania na tieto čísla. Časť z tohto výnosu zaplatí podnik 
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poskytujúci zostavenie volania ICP podniku, ktorý určitú časť zo svojho výnosu 

zaplatí poskytovateľovi služby (poskytovateľovi obsahu). Pri veľkoobchodných 

zúčtovacích vzťahoch operátor zostavenia volania platí poplatok ICP podniku vo 

výške zodpovedajúcemu maloobchodného výnosu zníženého o zmluvne dohodnutý 

podiel na týchto volaniach, ktorý obsahuje platbu za zostavenie volania. Súčasťou 

podielu je aj výber platieb za vykonanie maloobchodného odúčtovania a tzv. odplata 

za riziko nevýberu. Platba za zostavenie volania je len jednou jeho časťou. Ak cieľ 

volania nie je v sieti ICP podniku, ale v sieti poskytovateľa služby, ktorý je finálnym 

poskytovateľom obsahu, tak prevádzkovateľ cieľovej siete posúva platbu zníženú 

o svoj podiel z „tranzitu“ prevádzkovateľovi obsahu.  

Takáto forma odúčtovania pri daných typoch volaní sa realizuje formou 

zúčtovania obvyklou pri ukončovaní volaní (tzv. terminačný model zúčtovania), keďže 

prevažujúca platba smeruje od podniku zostavujúceho volanie. 

          Ak by volania na takéto čísla boli zúčtované originačným modelom zúčtovania, 

podnik poskytujúci zostavenie volania by celý výnos za uskutočnené volania na tieto 

čísla získaný od koncového užívateľa, posunul ICP podniku, ktorý by zaplatil za 

zostavenie volania podniku poskytujúcemu odchádzajúce volania. Podniku 

zostavujúcemu volanie rovnako prináleží platba za vykonanie maloobchodného 

odúčtovania a tzv. odplata za riziko nevýberu, avšak tu sú platby týkajúce sa 

zostavenia volania účtované transparentne oddelene od ostatných platobných tokov. 

 

Všetky vyššie uvedené volania, t.j. zostavenie volania CS/CPS, zostavenie 

volania na čísla služby volanie na účet volaného ICP, na informačné čísla ICP, na 

čísla ICP pre Internet Dial-Up, na čísla služieb ICP s rozdelením poplatkov 

a  zvýšenou tarifou sú charakterom volania zostavené v rámci prepojenia sietí  

s iným podnikom – teda ide o zostavenie volaní poskytované inému podniku, ale 

medzi operátormi nie je uplatňovaný rovnaký zúčtovací model pri všetkých 

volaniach.  

 

 

Priestorový relevantný trh (geografický trh) je všeobecne vymedzený územím, 

na ktorom dotknuté subjekty vystupujú na strane ponuky a dopytu danej služby, 

pričom súťažné podmienky sú také homogénne, že toto územie môže byť odčlenené 

od ostatných území s odlišnými súťažnými podmienkami. Úrad pri územnom 

vymedzení trhu vychádzal z vecného vymedzenia relevantného trhu. Predmetné 

služby nie sú ponúkané v jednotlivých územných celkoch, resp. lokalitách za výrazne 

rozdielnych podmienok. 

 

Vzhľadom k tomu, že úrad neidentifikoval v rámci územia Slovenskej republiky 

jednoznačne ohraničené územie, na ktorom by boli súťažné podmienky výrazne 

odlišné od ostatných lokalít, tak vymedzil trh z geografického hľadiska ako celé 

územie Slovenskej republiky. 
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Úrad v rámci analýzy oslovil spoločnosť ST, a.s. ako aj ostatné spoločnosti 

poskytujúce službu zostavenia volania v pevnom umiestnení na území Slovenskej 

republiky, ktoré mali v danom čase uzatvorenú zmluvu o prepojení verejných 

telefónnych sietí s iným podnikom. Z doručených odpovedí, ako aj na základe 

výsledkov elektronického zberu údajov zistil, že k 1.polroku 2011 na 

veľkoobchodnom trhu č. 2 pôsobilo 11 podnikov, ktoré poskytovali službu 

veľkoobchodného zostavenia volania v pevnom umiestnení.  

 

Podľa § 17 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách, významný vplyv na 

relevantnom trhu má podnik, ktorý sám alebo spoločne s inými podnikmi má na 

tomto trhu také postavenie, že nie je vystavený efektívnej hospodárskej súťaži a 

ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od 

konkurentov a užívateľov.  

 

Pri posudzovaní významnosti podniku úrad vyhodnotil nasledovné kritéria:  

 

 Vyhodnotenie trhových podielov,  

 Existencia technologicky podmienených výhod,  

 Zodpovedajúca vyjednávacia sila na strane dopytu,  

 Úspory z rozsahu,  

 Prekážky vstupu na relevantný trh,  

 Súčasný stav a vývoj.  

 

 

 Vyhodnotenie trhových podielov  

 

Úrad do definície trhu zahrnul aj službu zostavenia volania využívanú 

podnikom pre poskytovanie svojich vlastných maloobchodných služieb volaní, teda 

vlastné veľkoobchodné dodávky významného podniku aj ostatných podnikov.   

 

Graf č. 1 zobrazuje vývoj trhových podielov zostavených volaní spoločnosti 

ST, a.s. a ostatných podnikov pôsobiacich na tomto trhu sumárne, vrátane všetkých 

vlastných dodávok zostavenia volania poskytovaných vlastným maloobchodným 

úrovniam (self-supply) počas analyzovaného obdobia od roku 2008 do polovice roku 

2011. 

 

Do týchto volaní boli zahrnuté nasledujúce volania – miestne a medzimestské  

odchádzajúce volania do pevnej siete, odchádzajúce národné volania do mobilnej 

siete, odchádzajúce volania na čísla služby volanie na účet volaného, informačné 

čísla, čísla pre Internet Dial-Up, čísla s rozdelením poplatkov a zvýšenou tarifou. 

 

Ako vidieť z grafického znázornenia spoločnosť ST, a.s. dosahuje najvyšší 

trhový podiel vyjadrený počtom odchádzajúcich minút za celé sledované obdobie.  
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  Graf č. 1  

 

 
Vysvetlivky: ANO – alternatívni operátori; podniky majúce uzavretú zmluvu 

o prepojení svojej fixnej siete s iným podnikom  

 

Úrad v rámci vyhodnocovania služieb poskytovaných inému operátorovi, t.j. 

čistá veľkoobchodná úroveň bez samozásobovania, skúmal okrem služby zostavenia 

volania CS/CPS,  aj zostavenie volaní na čísla služieb volanie na účet volaného, na 

informačné čísla, čísla pre Internet Dial-Up, ako aj na čísla s rozdelením poplatkov 

a so zvýšenou tarifou. Konkrétne sa jedná o zostavenie volaní na nasledujúce čísla: 

 

 zostavenie volania na čísla služby volanie na účet volaného ICP tzv. zelené 

čísla, t.j. čísla z množiny 0800 XX XXX; 0801 XXX XXX – 0849 XXX XXX,                   

 zostavenie volania na informačné čísla ICP.  t.j. čísla z množiny 11 X (XXX), 

12 XXX a 14 XYZ. 

 zostavenie volania na čísla ICP pre Internet Dial-Up, t.j. čísla z množiny 

(0)819 000 0XY; (0)19XY.  

 zostavenie volania na čísla služieb ICP s rozdelením poplatkov a zvýšenou 

tarifou, t.j. čísla z množiny 0850 XXXXXX – 0899 XXXXXX (služby 

s rozdelením poplatkov tzv. modré čísla); 0890 XXXXXX (služba televoting); 

0900 XXXXXX, 097 X XXXXXX – 098X XXXXXX (služby so zvýšenou tarifou - 

audiotext). 

 

Úrad vyhodnotil trhové podiely jednotlivých podnikov na základe počtu 

zostavených minút.  
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Spoločnosť ST, a.s., ktorá bola na základe predchádzajúcej analýzy 

predmetného trhu určená za významný podnik na tomto trhu ponúka v rámci 

Referenčnej ponuky na prepojenie (ďalej len „RIO“) tzv. službu odchádzajúcich 

volaní ST, a.s., ktorou je prenos volania z telefónnej siete ST, a.s. do telefónnej siete 

ICP podniku, ide teda o zostavenie volania v sieti spoločnosti ST, a.s. v pevnom 

umiestnení. Bod vzniku volania sa nachádza v telefónnej sieti ST, a.s. Týmto je 

umožnený koncovým užívateľom spoločnosti ST, a.s. prístup k službám ponúkaným 

poskytovateľom služby alebo ICP podnikom.  

 

Jednou zo služieb odchádzajúcich volaní spoločnosti ST, a.s. je služba                 

ST- A1 základné odchádzajúce volanie (CS/CPS).  

Služba ST-A1 je poskytovaná, ak si zákazník prístupu ST, a.s. vyberie ICP za 

podnik poskytujúci národné volania (t.j. miestne, medzimestské volania na 

geografické čísla, vrátane volaní na čísla účastníkov mobilných sietí v SR) a/alebo 

medzinárodné volania. Výber je možné uskutočniť prostredníctvom individuálnej 

voľby čísla vybraného podniku CS alebo prostredníctvom predvoľby čísla vybraného 

podniku CPS.  

 

Službu CS od spoločnosti ST, a.s. v súčasnosti odoberajú len 3 alternatívni 

operátori (GTS Slovakia, a.s., Slovanet, a.s. a SWAN, a.s.). Na Slovensku 

alternatívni operátori neprejavili záujem odoberať službu výberu podniku predvoľbou 

čísla vybraného podniku a namiesto toho využívajú iné alternatívy zabezpečujúce 

rovnaký užívateľský komfort pre koncových užívateľov ako pri službe CS. Ide o  tzv. 

dialery, ktoré automaticky vytočia príslušný kód, čím vytvárajú nahraditeľnosť služby 

CPS. Služba CS s využitím dialerov je z pohľadu koncového užívateľa náhradou 

služby CPS. 

 

Spoločnosť ST, a.s. je jediným podnikom poskytujúcim službu CS na území 

Slovenskej republiky. Veľkoobchodný vývoj „odoberaných“ minút od spoločnosti                 

ST, a.s. alternatívnymi operátormi zobrazuje graf č. 2. 

 

Najväčší objem zostavených minút od spoločnosti ST, a.s. do roku 2010 mala 

spoločnosť Dial Telecom, a.s. a to vo výške 57,8 % z celkových zostavených CS 

minút spoločnosťou ST, a.s. K prvému polroku 2011 spoločnosť ST, a.s. zostavila 

prostredníctvom služby CS najviac minút spoločnosti GTS Slovakia, a.s., ktorej 

výrazný rast v porovnaní s predchádzajúcimi sledovanými rokmi je spôsobený 

zlúčením sa so spoločnosťou Dial Telecom, a.s.  k 01.01.2011.  Ako druhý najväčší 

odber zostavených CS minút od spoločnosti ST, a.s. mala spoločnosť SWAN, a.s., 

konkrétne 24 % k 1. polroku 2011 a následne spoločnosť Slovanet, a.s. s podielom 

12,6 % z celkových zostavených  CS minút spoločnosťou ST, a.s.  
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Graf č. 2 

 

 
 

Nakoľko služby CS poskytuje na území Slovenskej republiky len spoločnosť 

ST, a.s., dosahuje 100 % trhový podiel pri poskytovaní zostavenia volaní 

prostredníctvom individuálnej voľby čísla vybraného podniku CS. 

 

V ďalšom kroku úrad vyhodnotil trhové podiely spoločnosti ST, a.s. a ostaných 

podnikov na základe počtu veľkoobchodne zostavených minút tých volaní, pri ktorých 

je uplatnený výhradne originačný model odúčtovania, t.j. zostavenie volania 

prostredníctvom služby CS a zostavené minúty volaní na účet volaného. Vývoj týchto 

minút nám ilustruje graf č. 3a.  

Spoločnosť ST, a.s. dosahovala najvyšší trhový podiel vypočítaný na základe 

počtu veľkoobchodne zostavených minút CS volaní a volaní na účet volaného počas 

celého sledovaného obdobia. V roku 2008 dosahovala spoločnosť ST, a.s. až 98,1 % 

zatiaľ čo ostatné podniky súhrne disponovali iba 1,9 % trhovým podielom. Napriek 

tomu, že trhový podiel spoločnosti ST, a.s. ku koncu prvého polroka 2011 klesol na 

úroveň 81,3 %, stále si táto spoločnosť udržiava významnú trhovú pozíciu.  

Alternatívni operátori spolu dosahovali k 30.6.2011 trhový podiel len na úrovni                   

18,7 %.  
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Graf č. 3a 

 

 
Vysvetlivky: ANO – alternatívni operátori; podniky majúce uzavretú zmluvu 

o prepojení svojej fixnej siete s iným podnikom  

 

Výška trhových podielov spoločnosti ST, a.s. a jednotlivých alternatívnych 

operátorov za rok 2010 a za 1. polrok 2011 pri volaniach CS a volaniach na účet 

volaného spolu je znázornený v grafoch č. 3b a č. 3c. Z grafického vyjadrenia je 

zrejmé, že za rok 2010 medzi alternatívnymi operátormi najvyšší trhový podiel 

dosahovala spoločnosti GTS Slovakia, a.s. a to vo výške 3,8 %, následne spoločnosť 

Dial Telecom, a.s. s 3,3 % trhovým podielom a spoločnosť Slovanet, a.s., ktorej 

trhový podiel bol na úrovni 0,7 %. Pri porovnaní s nasledujúcim grafom za 1.polrok 

2011 najvyšší trhový podiel medzi alternatívnymi operátormi opäť patril spoločnosti 

GTS Slovakia, a.s. vo výške 16,6 %. Nárast počtu zostavených minút je čiastočne 

spôsobený aj zlúčením sa spoločnosti GTS Slovakia, a.s. a spoločnosti Dial 

Telecom, a.s. k 01.01.2011. S druhým najvyšším trhovým podielom medzi ostatnými 

podnikmi za 1. polrok 2011 vystupuje spoločnosť Slovanet, a.s., ktorej trhový podiel 

bol na úrovni 1,2 %. Za celé analyzované obdobie si však významný trhový podiel 

stále udržiavala spoločnosť ST, a.s.  
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Graf č. 3b                                                        Graf č. 3c 

     
 

Graf č. 4a ilustruje podiel spoločnosti ST, a.s. a ostatných podnikov vypočítaný 

na základe objemu všetkých veľkoobchodne zostavených minút bez ohľadu na 

spôsob zúčtovania, t.j.  veľkoobchodné zostavenie volania CS, volania na účet 

volaného, na informačné čísla, na čísla pre Internet Dial-Up ako aj na čísla 

s rozdelením poplatkov a so zvýšenou tarifou. 

 

Graf č. 4a  
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Najväčší trhový podiel podľa objemu zostavených volaní si naďalej udržuje 

spoločnosť ST, a.s., ktorá k 30.06.2011 dosahovala 82 % trhový podiel, pričom 

trhový podiel všetkých ostatných podnikov spolu bol na úrovni 18 %. V porovnaní 

s rokom 2008 trhový podiel spoločnosti ST, a.s. mierne klesol, avšak naďalej 

dosahuje podiel, ktorý úrad považuje za významný na predmetnom trhu. Úrad 

skúmal vývoj trhových podielov všetkých veľkoobchodne zostavených volaní podľa 

objemu (vyjadrený v minútach) bez ohľadu na to, aký model odúčtovania týchto 

služieb bol uplatnený.  

Porovnanie trhových podielov za rok 2010 a 1. polrok 2011 medzi 

spoločnosťou ST, a.s. a alternatívnymi operátormi pri všetkých veľkoobchodne 

zostavených volaniach môžeme sledovať na nasledujúcich dvoch grafoch č. 4b a 4c.  

 

         Graf č. 4b                                                              Graf č. 4c 

      
 

Z grafického znázornenia je zrejmé, že spomedzi alternatívnych operátorov 

vyšší trhový podiel na veľkoobchodnej úrovni pri všetkých zostavených minútach 

dosahovala za rok 2010 spoločnosť GTS Slovakia, a.s. so 4 % trhovým podielom,  

následne spoločnosť Dial Telecom, a.s. s 3,1 % trhovým podielom zostavených 

minút a spoločnosť Slovanet, a.s., ktorej trhový podiel predstavoval iba 1 %. Pri 

pohľade na ďalší graf č. 4c, spomedzi alternatívnych operátorov najvyšší trhový 

podiel prislúchal opäť spoločnosti GTS Slovakia, a.s. vo výške 14,35 %. Tento nárast 

k 1. polroku 2011 oproti roku 2010 je spôsobený aj zlúčením spoločnosti GTS 

Slovakia, a.s. so spoločnosťou Dial Telecom, a.s. k 01.01.2011. Druhú pozíciu medzi 

alternatívnymi operátormi zastávala spoločnosť Slovanet, a.s. s  trhovým podielom 

vo výške 1,61 %. Významný trhový podiel však patril len spoločnosti ST, a.s. za 

všetky sledované časové obdobia.  

Pre úplnosť úrad vyhodnotil aj celkový objem zostavených volaní na 

súvisiacom maloobchodnom trhu národných odchádzajúcich volaní, vrátane volaní 

na účet volaného, na informačné čísla, na  čísla pre Internet Dial-Up, volaní 

s  rozdelením poplatkov a zvýšenou tarifou za rok 2010 a za 1. polrok 2011. 
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Graf č. 5a                                                         Graf č. 5b 

 

      
 

V grafickom zobrazení vidíme, že spomedzi alternatívnych operátorov najvyšší 

trhový podiel za rok 2010 dosahovala spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, 

s.r.o. s výškou trhového podielu 2,4 %. Následne to bola spoločnosť Dial Telecom, 

a.s., ktorej prislúchal trhový podiel na úrovni 1,8 % a spoločnosť GTS Slovakia 

s  1,6  % trhovým podielom. Pri porovnaní s 1. polrokom 2011, kedy došlo k zlúčeniu 

spoločnosti GTS Slovakia, a.s. a spoločnosti Dial Telecom, a.s., najvyšší trhový 

podiel už patril spoločnosti GTS Slovakia, a.s. s výškou trhového podielu na úrovni 

4,1 %. Nasleduje spoločnosť Orange Slovensko, a.s. s percentuálnym trhovým 

podielom vo výške 2,4 %, ktorá od 01. 07. 2009 začala poskytovať na 

maloobchodnej úrovni hlasové služby (Domáca linka a Firemná linka) v pevnom 

umiestnení prostredníctvom svojej mobilnej siete. Ostatní alternatívni operátori 

pôsobiaci na predmetnom trhu dosahovali spolu 4,8 %. Spoločnosti ST, a.s. patril pri 

všetkých sledovaných obdobiach najväčší trhový podiel.  

 

 

 Existencia technologicky podmienených výhod 

 

Poskytovanie verejnej telefónnej služby je možné prostredníctvom metalickej a 

optickej siete, televíznych káblových rozvodov, bezdrôtových sietí v pevnom 

umiestnení a mobilnej siete, v prípade ak je koncovému užívateľovi zrušená alebo 

obmedzená mobilita služieb, čiže sa nejedná o verejnú mobilnú telefónnu službu. 

Úrad dospel k názoru, že najväčšími technologickými výhodami na 

veľkoobchodnom trhu č. 2 disponuje spoločnosť ST, a.s. Jej výhody sú dané 

vlastníctvom a  prevádzkovaním celoplošnej pevnej elektronickej komunikačnej siete. 

Na trhu elektronických komunikácií pôsobí najdlhšie, z čoho vyplýva úroveň  jej 

infraštruktúry a zariadení, ktorá sa prejavuje vysokou mierou pokrytia územia 

a obyvateľstva na celom území Slovenskej republiky.  Toto potvrdzujú aj   významné 

trhové podiely spoločnosti ST, a.s. v grafických zobrazeniach uvedené pri 

vyhodnotení trhových podielov a ich vývoj v čase. Účastnícke metalické vedenia 
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spoločnosti ST, a.s. sú dostupné pre približne xxxx všetkých domácností. [Predmet 

OT] 

Historicky dlhodobo  budovaná pevná sieť vo vlastníctve spoločnosti ST, a.s. 

predstavuje technologickú výhodu oproti ostatným podnikom, ktoré vstúpili na trh 

elektronických komunikácií neskôr a budovali si vlastné prístupové siete. Vlastníctvo 

elektronickej komunikačnej siete práve prostredníctvom  rozsiahlej siete 

účastníckych vedení (v rozsahu takmer celého územia Slovenskej republiky) 

umožňuje spoločnosti ST, a.s. pružnejšie a rýchlejšie sa prispôsobiť požiadavke trhu, 

vyhovieť potrebám zákazníka. Preto spoločnosť ST, a.s. disponuje  konkurenčnou 

výhodou na trhu v porovnaní s  inými podnikmi, ktoré na trhu už pôsobia alebo majú 

záujem vstúpiť na trh elektronických komunikačných služieb. Vybudovanie paralelnej 

elektronickej komunikačnej siete nie je ekonomicky efektívne tak v krátkodobom,  ale 

aj v dlhodobom časovom horizonte, t.j. neexistuje priestor ani ekonomické, technické, 

časové, stavebné ako aj strategické predpoklady na vybudovanie duplicitnej 

infraštruktúry.  

 

Od 1. júla 2009 začala spoločnosť Orange Slovensko, a.s. poskytovať služby 

Domáca linka/Firemná linka, ktoré poskytuje prostredníctvom verejnej mobilnej 

telefónnej siete v pevnom mieste pripojenia, pričom technickým a technologickým 

riešením je obmedzená mobilita služieb. Za rovnakých podmienok poskytuje svojim 

koncovým užívateľom takú istú službu aj prostredníctvom optickej siete (samozrejme 

len v prípade, že má v tejto oblasti pokrytie optickou sieťou). Spoločnosť Orange 

Slovensko, a. s. má takmer celoslovenské pokrytie verejnou mobilnou telefónnou 

sieťou. 

Pokiaľ ide o spoločnosť Telefónica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 

Bratislava (ďalej len spoločnosť „Telefónica“), prostredníctvom jej mobilnej siete nie 

sú poskytované služby na predmetnom trhu, pretože spoločnosť Telefónica  

neposkytuje verejnú telefónnu službu v pevnom umiestnení prostredníctvom svojej 

verejnej mobilnej telefónnej siete a fixnou sieťou nedisponuje vôbec. Z uvedeného 

dôvodu úrad nepokladá sieť spoločnosti Telefónica za technologickú výhodu na 

tomto trhu. 

 

Na základe  uvedeného úrad konštatuje, že vzhľadom na pokrytie územia 

sieťami podnikov poskytujúcich verejnú telefónnu službu v pevnom mieste pripojenia 

výraznými technologickými výhodami na území Slovenska disponujú dve spoločnosti 

a to spoločnosť ST, a.s. a  Orange Slovensko, a.s., pretože obidve spoločnosti majú 

takmer celoslovenské pokrytie. Avšak vzhľadom na  nízke trhové podiely spoločnosti 

Orange Slovensko, a.s., táto spoločnosť nepredstavuje reálneho konkurenta pre 

spoločnosť ST, a.s. na predmetnom veľkoobchodnom trhu a ani na súvisiacich 

maloobchodných trhoch. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. nemá také postavenie 

a pozíciu na trhu, ktorou by mohla ovplyvniť postavenie spoločnosti ST, a.s.  
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 Zodpovedajúca vyjednávacia sila na strane dopytu 

 

Doposiaľ 10 podnikov poskytujúcich verejnú telefónnu službu v pevnom mieste 

prepojenia uzatvorilo so spoločnosťou ST, a.s. zmluvu o prepojení. Od 1.08.2005 

začali reálne poskytovať služby na predmetnom veľkoobchodnom trhu: spoločnosť 

Dial Telecom, a.s., eTel Slovensko, s.r.o., GTS Slovakia, a.s., Swan, a.s. a ŽSR-ŽT, 

o.z. V prvej polovici 2006 pribudla spoločnosť UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 

a Slovanet, a.s., v druhej polovici 2006 spoločnosť Antik Telecom, s.r.o. a Orange 

Slovensko, a.s. Spoločnosť Trnavatel, s.r.o. podpísala zmluvu v prvom polroku 2007, 

spoločnosť VM Telekom, s.r.o. v roku 2010 a začiatkom roka 2011 spoločnosť DH 

Telekom, s.r.o.  Alternatívni operátori začali postupne uzatvárať zmluvy o prepojení 

sietí aj navzájom medzi sebou. V prípade, ak siete dvoch alternatívnych operátorov 

nie sú priamo prepojené, alternatívni operátori využívajú tranzit cez sieť spoločnosti 

ST, a.s. alebo cez sieť iného alternatívneho operátora, ktorý je prepojený s cieľovým 

aj zdrojovým podnikom.  

Pri vyhodnotení vyjednávacej sily podnikov na veľkoobchodnom trhu č. 2  úrad 

vychádzal z pozície jednotlivých podnikov, ktorá sa prejavuje na maloobchodnej 

úrovni. Úrad vykonal analýzu nasledovných ukazovateľov: počet pripojených 

účastníkov, celkový objem zostavených volaní na veľkoobchodnej úrovni a celkový 

objem volaní na maloobchodnej úrovni od roku 2008.   

 Celkový vývoj  účastníckych pripojení v pevnom umiestnení spoločnosti ST, 

a.s. a ostatných podnikov spolu znázorňuje graf č. 6.  

 

Graf č. 6  

  

 



24 

 

Ako vidieť z grafického zobrazenia, spoločnosť ST, a.s. k 30.06.2011 vlastnila 

85,35 % všetkých účastníckych pripojení na území Slovenskej republiky. Podiel 

ostatných 10 podnikov bol k tomuto dátumu len na úrovni 14,65 %.  

 

Vývoj ďalších ukazovateľov je vyhodnotený v rámci kritéria vyhodnotenie 

trhových podielov a ich vývoj v čase.   

 Analýzou celkového vývoja podielov podľa počtu pripojení koncových 

užívateľov do siete v pevnom umiestnení, podľa objemu zostavených volaní, podľa 

objemu odchádzajúcich volaní na súvisiacom maloobchodnom trhu úrad konštatuje, 

že z uvedeného pohľadu najväčšou vyjednávacou silou z hľadiska pozície na 

veľkoobchodnom trhu č. 2 disponovala spoločnosť ST, a.s., aj keď vyjednávacia sila 

ostatných konkurentov vzhľadom na dopyt zo strany koncových užívateľov na trhu 

mierne narástla, ako dokumentujú všetky príslušné grafické znázornenia. 

Vyjednávacia sila ostatných podnikov poskytujúcich službu zostavenia volania 

v pevnom mieste bola neporovnateľne menšia vzhľadom na počet pripojení 

koncových užívateľov do siete v pevnom umiestnení i vzhľadom na objem 

zostavených volaní. 

 

Ako už úrad uviedol,  spoločnosť Orange Slovensko, a.s. začala od 1. júla 

2009 ponúkať maloobchodným koncovým bytovým a nebytovým užívateľom službu 

Domáca linka a Firemná linka v pevnom mieste pripojenia a úrad tieto služby zahrnul 

do údajov, ale táto skutočnosť sa na vyjednávacej pozícii spoločnosti ST, a.s. 

neprejavila. Úrad nepokladá vyjednávaciu silu spoločnosti Orange Slovensko, a.s. na 

tomto relevantnom trhu za porovnateľnú s vyjednávacou silou spoločnosti ST, a.s. 

vzhľadom na výrazne nižší počet koncových užívateľov verejnej telefónnej služby 

v pevnom umiestnení. 

 

 

 Úspory z rozsahu 

 

Úspory z rozsahu predstavujú zníženie jednotkových nákladov v dôsledku 

vysokého objemu produkcie a 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. Týkajú sa teda tých úspor nákladov, ku ktorým dochádza vtedy, ak je 

vyšší objem danej služby, čo umožňuje poskytovateľovi znížiť náklady na 

poskytovanie služieb. Kladný 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.  

Úspory z rozsahu sú príznačné pre veľké spoločnosti, ktoré poskytujú široké 

portfólio elektronických komunikačných služieb, majú s rozsiahlu infraštruktúru 

a  veľký počet zákazníkov. Pre zákazníkov to v konečnom dôsledku znamená širšiu 

ponuku služieb zo strany takejto spoločnosti, výhodné volacie programy za nižšiu 

cenu v porovnaní s podnikmi, ktoré vzhľadom na svoj objem prevádzky, rozsah siete 
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a v neposlednom rade aj počtom zákazníkov, nemôžu dosahovať úspory z rozsahu, 

resp. aspoň v takej miere ako takýto podnik, ktorý v dôsledku týchto úspor môže 

rozčleniť svoje činnosti tak, aby dosiahol oveľa väčšiu efektívnosť.  

Vzhľadom na objem prevádzky všetkých podnikov poskytujúcich službu 

zostavenia volania v pevnom umiestnení úrad konštatuje, že spoločnosť ST, a.s. má 

podstatne väčšie predpoklady pre dosahovanie úspor z rozsahu pri poskytovaní 

verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení ako ostatné podniky pôsobiace na 

predmetnom trhu, keďže počas celého sledovaného obdobia dosahovala významné 

trhové podiely vypočítané na základe objemu zostavených volaní, ale aj počtu 

účastníckych pripojení.   

Vzhľadom na vyššie uvedené úrad dospel k záveru, že spoločnosť ST, a.s. 

dosahuje úspory z rozsahu pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb. 

 

 

 

 

 Diverzifikácia služieb na súvisiacom maloobchodnom trhu 

 

Miera diverzifikácie služieb spoločnosti ST, a.s. pri poskytovaní verejnej 

telefónnej služby v pevnom umiestnení v sledovanom období dosahovala najvyššiu 

úroveň. 

Spoločnosť, poskytujúca mnoho produktových radov môže ťažiť z úrovne 

obmedzeného rizika na základe diverzifikácie služieb. V prípade, že jeden jeho 

produktový rad „vypadáva z módy“ sa istí iným produktovým radom, resp. ho 

nahrádza novým.  

Rozsah diverzifikácie služieb pri poskytovaní verejnej telefónnej služby 

v pevnom umiestnení ostatných podnikov je podstatne nižší a užší ako u spoločnosti 

ST, a.s. 

 

Tabuľka č. 1 

 

Hlasové produkty spoločnosti ST, a.s.  

Hlasové produkty alternatívnych 

operátorov 

Názov produktu Názov produktu 

ST, a.s. Orange Slovensko, a.s. 

Doma Základ Domáca linka (pevné pripojenie) 

Biznis Standard Mesto a medzimesto 30+ 

Doma Standard Mesto a medzimesto 30 

VVP - Doma Mini Mesto a medzimesto Extra+ 

        - Doma Pohoda Mesto a medzimesto 60 

        - Doma Maxi Mesto a medzimesto Extra 

        - Doma Extra                  Všetky siete 120 
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        - Biznis Aktiv Všetky siete 60 

        - Biznis Partner   Všetky siete 40 

        - Biznis Partner 60 Všetky siete 20 

        - Biznis Partner 2Plus   Firemná linka (pevné pripojenie) 

        - Biznis Partner 300 Všetky siete 50 

Zvýhodnený volací program   Všetky siete 150 

VVP - Virtuálna linka    Mesto a medzimesto Štart 

VVP - UNI                              Mesto a medzimesto 100 

Optik Start  Mesto Klasik 

Optik Klasik  Mesto a medzimesto Premium  

Optik Komplet Fiber tel 

Volací balík Uni 20                    Biznis Slovensko 1000 

                   Uni 40                     Biznis Európa 1000 

                   Uni 60                     Paušály pre GSM brány 

                   Uni 120  Paušál 300 

VVP - Biznis Uni     Paušál 700 

Volací balík Biznis Uni 50 Paušál 1500 

Volací balík Biznis Uni 150   

VVP - Biznis Mesto UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 

VVP - Biznis Slovensko Telefón Basic 

VVP - Biznis partner nonstop   Telefón Freetime EU 

Volací balík BASIC Telefón Anytime EU 

Príplatkový balíkKOMPLET  

Príplatkový balík MOBIL    ŢSR - ŢT, o.z. 

Príplatkový balík Slovensko   ŢT Base phone 

Príplatkový balík MEDZIMESTO  +MOBIL ŢT Flat phone 

Príplatkový balík   MESTO+MOBIL ŢT PBX    

Príplatkový balík MEDZIMESTO   ŢT Home phone 

Príplatkový balík MESTO   ŢT IP Phone 

Príplatkový balík Uni 50 ŢT IP PBx 

Príplatkový balík Uni 150  

  

GTS Slovakia, a.s. 

IP Hlas 200 

ISDN hlasové služby IP Hlas 500 

Biznis ISDN Základ IP Hlas 1200 

Biznis ISDN Klasik CS Hlas 333 

Biznis ISDN Komfort CS Hlas 500 

VVP - Biznis ISDN Dynamik CS Hlas 100 

VVP - Biznis ISDN Profi CS Hlas Plus 

VVP - Biznis Partner:  

          BP ISDN - BRA Slovanet, a.s. 

          BP  Biznis ISDN Komfort Ušetrite viac doma 

          BP ISDN - PRA Ušetrite viac 
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          BP ISDN - PRA s viazanosťou 12 mesisacov Balík zahraničie 

          BP ISDN - PRA s viazanosťou 24 mesiacov Balík mobil 

          BP ISDN BRA s aktivovaným BP ISDN BRA-

200 
Balík Fix 1 

VVP - Biznis Partner 60: Balík Fix 2 

          BP 60 ISDN - BRA Ušetrite viac 

          BP  Biznis ISDN Komfort Ušetrite Dohodou 

          BP 60 ISDN - PRA  Ušetrite 400 

          BP ISDN - PRA s viazanosťou 12 mesiacov Ušetrite 1200 

          BP ISDN - PRA s viazanosťou 24 mesiacov Voice: LINK 

          BP ISDN BRA-200  

VVP - Biznis Partner 2Plus: ANTIK Telecom, s.r.o.  

          BP 2Plus ISDN - BRA Volám 30+10 

          BP 2Plus ISDN - PRA  Volám 70+30 

          BP ISDN - PRA s viazanosťou 12 mesiacov Volám 140+60 

          BP ISDN - PRA s viazanosťou 24 mesiacov Volám 500 

VVP - Biznis Partner 300: Volám Plus 

          BP 300 ISDN - BRA Volám Biznis 

          BP 300 Biznis ISDN Komfort  

          BP 300 ISDN - PRA   

          BP ISDN - PRA s viazanosťou 12 mnesiacov  

          BP ISDN - PRA s viazanosťou 24 mesiacov  

          BP 300 ISDN BRA-200  

VVP - Virtuálny prístup  

VVP - Biznis ISDN Uni  

Volací balíček Biznis ISDN Uni 100  

Volací baíček Biznis ISDN Uni 200  

Volací balíček Biznis Partner nonstop  

Biznis Partner nonstop ISDN BRA  

Biznis Partner  nonstop ISDN PRA  

Príplatkový balík KOMPLET:  

aktivovaného k ISDN BRA zaradenej do VVP 

BPnonstop  

aktivovaného k ISDN PRA zaradenej do VVP BP 

nonstop  

Príplatkový balík MOBIL:  

aktivovaného k ISDN BRA zaradenej do VVP BP 

nonstop  

aktivovaného k ISDN PRA zaradenej do VVP BP 

nonstop  

Príplatkový balík SLOVENSKO:  

aktivovaného k ISDN BRA zaradenej do VVP BP 

nonstop  
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aktivovaného k ISDN PRA zaradenej do VVP BP 

nonstop  

Príplatkový balík Medzimesto+Mobil:  

aktivovaného k ISDN BRA zaradenej do VVP BP 

nonstop  

aktivovaného k ISDN PRA zaradenej do VVP BP 

nonstop  

Príplatkový balík Mesto+Mobil:  

aktivovaného k ISDN BRA zaradenej do VVP BP 

nonstop  

aktivovaného k ISDN PRA zaradenej do VVP BP 

nonstop  

Príplatkový balík Medzimesto:  

aktivovaného k ISDN BRA zaradenej do VVP BP 

nonstop  

aktivovaného k ISDN PRA zaradenej do VVP BP 

nonstop  

Príplatkový balík Mesto:  

aktivovaného k ISDN BRA zaradenej do VVP BP 

nonstop  

aktivovaného k ISDN PRA zaradenej do VVP BP 

nonstop  

Príplatkový balík Uni 100  

Príplatkový balík UNI 200  

 

Vo vyššie uvedenej tabuľke je zobrazený sortiment ponuky verejnej telefónnej 

služby v pevnom umiestnení poskytovanej koncovým užívateľom spoločnosti ST, a.s. 

a niektorých alternatívnych operátorov. V tabuľke je vidieť  výrazný rozdiel na jednej 

strane v ponuke spoločnosti ST, a.s. a na druhej strane v ponuke významnejších 

alternatívnych operátorov.   

 

Úrad konštatuje širšiu diverzifikáciu služieb u všetkých podnikov pôsobiacich 

na predmetnom trhu. Výrazne širšou ponukou  portfólia služieb  

disponuje  spoločnosť ST, a.s., čo dokazuje  aj predchádzajúca tabuľka hlasových 

produktov.  

 

 

 Prekážky vstupu na relevantný trh 

Každý podnik, ktorý má záujem vstúpiť na predmetný trh potrebuje 

z legislatívneho hľadiska splniť bežné náležitosti dané legislatívou, ktoré netvoria 

prekážku pre vstup na trh (t.j. splnenie podmienok všeobecného povolenia na 

poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných 

služieb – najmä oznamovacej povinnosti a získanie individuálneho povolenia na 

používanie čísiel). Avšak okrem uvedeného podnik potrebuje disponovať funkčnou 
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verejnou elektronickou komunikačnou sieťou (s pripojenými účastníkmi), ktorej 

ústredňa spĺňa technické podmienky pre prepájanie so sieťami iných podnikov, s čím 

súvisia nasledujúce bariéry vstupu, ktoré bránia vytvoreniu efektívnej súťaže.  

Ekonomické bariéry: 

 

- investičné náklady spojené s vybudovaním funkčnej elektronickej komunikačnej 

siete,  

  Podnikov, ktoré majú vybudovanú sieť v pevnom umiestnení na 

poskytovanie iných, napr. širokopásmových služieb a nepotrebujú túto sieť 

budovať, sa uvedené netýka. Podniky, ktoré majú vybudovanú mobilnú 

UMTS/GSM sieť musia investovať do nadstavbovej platformy pre zamedzenie 

mobility pripojenia, roamingu, atď., aby dané služba mohla byť poskytovaná ako 

verejná telefónna služba v pevnom mieste pripojenia.  

 

- vybudovanie pevnej elektronickej komunikačnej  siete a následný vstup na trh 

vyžaduje vysoké počiatočné náklady (náklady na reklamu, získanie zákazníka, 

neustály rozvoj atď.).  

 

  Ak chce podnik vstúpiť na trh verejnej telefónnej služby v pevnom mieste 

pripojenia potrebuje si získať zákazníka, čo sa nedá bez nevyhnutne potrebných 

vynaložených nákladov. 

- vybudovanie verejnej telefónnej ústredne, ktorá spĺňa technické podmienky pre 

prepájanie so sieťami iných podnikov (t.j. najmä možnosť prepájania so 

signalizačnou sieťou SS7), 

 

- zabezpečenie prepojenia siete každého podniku za účelom zabezpečenia 

dovolateľnosti svojich účastníkov z/do vlastnej siete a aj na čísla poskytovateľov 

služieb. 

 

Časové bariéry: 

 

- krátkosť času pre vstup a zavedenie podniku na trh poskytovania verejnej 

telefónnej služby v pevnom mieste pripojenia, na získanie dostatočného počtu 

zákazníkov (návratnosť investícií, konkurencie schopnosť).  

 

Tieto časové bariéry sa dotýkajú tak podniku, ktorý má vybudovanú sieť 

za účelom poskytovania iných služieb ako aj podniku, ktorý si sieť za účelom 

poskytovania elektronických komunikačných služieb buduje. Každý podnik rieši 

do akej doby je schopný zabezpečiť návratnosť svojich investícií.  V prípade, že 

by sa napríklad prevádzkovatelia lokálnych sietí rozhodli poskytovať verejnú 

telefónnu službu v pevnom umiestnení, boli by nútení vynaložiť nemalé 

investičné prostriedky s cieľom vstúpiť na relevantný trh a prežiť na ňom pri 

silnom postavení spoločnosti ST, a.s. 
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- zákazníkov je možné získať nižšími cenami a vyššou kvalitou služieb, čo 

predlžuje návratnosť investícií,  

 

- veľká časová a administratívna náročnosť výstavby elektronickej komunikačnej 

siete (povolenia na rozkopávky, výstavba v meste, veľké množstvo súkromných 

vlastníkov pozemkov a s tým spojené časové lehoty).  

 

Uvedená časová bariéra sa týka výhradne podnikov, ktorí si budujú siete 

poskytovania elektronických komunikačných služieb, nevzťahuje sa však na 

podniky, ktoré už majú vybudovanú svoju sieť.  

 

Strategické bariéry: 

 

- pôsobenie 11 podnikov na tomto trhu, vyjednávacia sila a z toho vyplývajúci 

vplyv spoločnosti ST, a.s. pri rokovaniach a pri uzatváraní zmlúv, 

 

- pomerne malý  trh Slovenskej republiky.  

 

Pôsobenie 11 podnikov na tomto trhu vytvára strategickú bariéru vstupu 

na predmetný trh. Každý podnik, ktorý by zvažoval vstup na predmetný trh 

poskytovania verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení, musí zo 

strategického hľadiska zvážiť, či pri súčasnom poskytovaní týchto služieb 

jedenástimi podnikmi bude schopný získať dostatočnú zákaznícku základňu, aby 

poskytovanie týchto služieb bolo pre podnik rentabilné. 

V zmysle vyššie uvedeného úrad dospel k záveru, že vstup na predmetný 

veľkoobchodný trh č. 2 je v podstatnej miere ovplyvnený konaním spoločnosti ST, 

a.s. a existujúce bariéry predstavujú podstatné prekážky pre vstup na tento trh 

a možnosti vstupu naň sú obmedzené.  

 

 Súčasný stav  a vývoj 

  

 

Prvotným impulzom pre vznik prevádzky na predmetnom trhu bolo zriadenie 

prepojenia sietí alternatívnych operátorov, ktorí zahájili prevádzku vo svojich 

verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení prepojením so sieťou 

spoločnosti ST, a.s. Úrad rozhodnutím uložil podniku s významným vplyvom, 

spoločnosti ST, a.s., povinnosť zverejniť referenčnú ponuku na prepojenie za účelom 

zverejnenia podmienok prepojenia, ktoré je nevyhnutné na poskytovanie verejnej 

telefónnej služby. Postupne sa teda prepojili so sieťou spoločnosti ST, a.s. 

alternatívni operátori a následne sa začali prepájať aj medzi sebou. V prípade ak 

siete dvoch alternatívnych operátorov nie sú priamo prepojené, alternatívni operátori 
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využívajú tranzit cez sieť spoločnosti ST, a.s. alebo cez sieť iného alternatívneho 

operátora, ktorý je prepojený s cieľovým aj zdrojovým podnikom. 

 

V tabuľke č. 2 úrad zobrazuje, ktorí fixní operátori majú vzájomne medzi sebou 

uzatvorenú zmluvu o prepojení sietí.   

 

Tabuľka č. 2  - Zmluvy fixných operátorov o prepojení sietí  

 

  Antik GTS Orange Swan ŽSR Trnavatel UPC Slovanet VM Tel. DH Tel. 

ST, a.s.           

Antik                    

GTS             

Orange                 

Swan                  

ŽSR-ŽT                  

Trnavatel                     

UPC                    

Slovanet                 

VM Telecom                    

DH Telecom                    

 

Vysvetlivky:  ...podniky majú uzavretú zmluvu o vzájomnom prepojení sietí  

  

Najdôležitejšou poskytovanou službou veľkoobchodného zostavenia volania je 

umožniť bytovým a nebytovým zákazníkom podľa ich výberu prístup k službám 

ktoréhokoľvek prepojeného podniku poskytujúceho verejne dostupné telefónne 

služby individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania a 

predvoľbou čísla vybraného podniku s možnosťou zmeniť túto predvoľbu 

individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania. Uvedenú službu 

poskytuje len spoločnosť ST, a.s., čiže má pri poskytovaní tejto služby 100% trhový 

podiel. Tieto služby umožňujú alternatívnym operátorom, aby na základe zmluvy 

o prepojení so spoločnosťou ST, a.s. mohli v prípade záujmu poskytovať verejnú 

telefónnu službu tým koncovým užívateľom, ktorí sú pripojení do pevnej siete 

spoločnosti ST,  a.s.  

Počas uvedeného analyzovaného obdobia sa referenčná ponuka na 

prepojenie sietí spoločnosti ST, a.s. zásadne nemenila a princípy prepojenia 

zostávajú aj v súčasnom období nezmenené, ale dochádzalo k zmenám cien. 

 

Vývoj poplatkov, ktoré si účtuje spoločnosť ST, a.s. za origináciu hovorov v jej 

sieti za jednotlivé kategórie volaní nám zobrazujú nasledujúce tabuľky č. 3, 4 a 5.
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Tabuľka č. 3 

Vývoj poplatkov za zostavenie volania v sieti spoločnosti ST, a.s. v silnej prevádzke podľa referenčnej ponuky (bez DPH) 

Kategória volania Cena   

4.2.2008 1.1.2009 18.4.2009 1.9.2009 15.8.2010 1.5.2011 15.8.2011 

Poplatok 
za 

databázu 

Poplatok 
za 

zostavenie 
volania 

Poplatok 
za 

databázu 

Poplatok 
za 

zostavenie 
volania 

Poplatok 
za 

databázu 

Poplatok 
za 

zostavenie 
volania 

Poplatok 
za 

databázu 

Poplatok 
za 

zostavenie 
volania 

Poplatok 
za 

databázu 

Poplatok 
za 

zostavenie 
volania 

Poplatok 
za 

databázu 

Poplatok 
za 

zostavenie 
volania 

Poplatok za 
databázu 

Poplatok 
za 

zostavenie 
volania 

€ (Sk) 
€/min. 

(Sk/min.) € (Sk) 
€/min. 

(Sk/min.) € (Sk) 
€/min. 

(Sk/min.) € (Sk) 
€/min. 

(Sk/min.) € €/min € €/min € €/min 

ST - A1 
ST základné 

odchádzajúce 
volanie  

Miestna 
cena 

0,00553 
(0,1667) 

0,01157 
(0,3487) 0 

0,0086  
(0,2581) 0 

0,0086  
(0,2581) 0 

0,0086  
(0,2582) 0 0,0077 0 0,0077 0 0,007 

Cena za 
jeden 
tranzit 

0,00793 
(0,239) 

0,01416 
(0,4266)  0 

0,0131  
(0,3936) 0 

0,0131  
(0,3936) 0 

0,0128  
(0,3858) 0 0,0115 0 0,0115 0 0,0101 

ST - A2 

ST 
odchádzajúce 

volanie- 
volanie na 

účet 
volaného ICP 

Cena za 
jeden 
tranzit 

0,05275 
(1,589)  

0,01416 
(0,4266)  

0,0448  
(1,35) 

0,0131  
(0,3936) 

0,0448  
(1,35) 

0,0131  
(0,3936) 

0,0448  
(1,35) 

0,0128  
(0,3858) 

0,0448 0,0115 0,0448 0,0115 0,0448 0,0101 

ST - A3 

ST 
odchádzajúce 

volania na 
informačné 
čísla ICP  

Miestna 
cena 

0,05035 
(1,5167)  

0,01557 
(0,3487)  

0,0448  
(1,35) 

0,0086  
(0,2581) 

0,0448  
(1,35) 

0,0086  
(0,2581) 

0,0448  
(1,35) 

0,0086  
(0,2582) 0,0448 0,0077 0,0448 0,0077 0,0448 0,007 

Cena za 
jeden 
tranzit 

0,0527 
(1,589)  

0,01416 
(0,4266)  

0,0448  
(1,35) 

0,0131  
(0,3936) 

0,0448  
(1,35) 

0,0131  
(0,3936) 

0,0448  
(1,35) 

0,0128  
(0,3858) 0,0448 0,0115 0,0448 0,0115 0,0448 0,0101 

ST - A4 

ST 
odchádzajúce 

volania na 
čísla ICP pre 
Internet dial-

up 

Miestna 
cena 

0,00553 
(0,1667)  

0,01157 
(0,3487)  0 

0,0086  
(0,2581) 0 

0,0086  
(0,2581) 0 

0,0086  
(0,2582) 0 0,0077 0 0,0077 0 0,007 

Cena za 
jeden 
tranzit 

0,00793 
(0,239)  

0,01416 
(0,4266)  

0 
0,0131  

(0,3936) 0 
0,0131  

(0,3936) 0 
0,0128  

(0,3858) 0 0,0115 0 0,0115 0 0,0101 

ST - A5 

ST 
odchádzajúce 

volania na 
čísla ICP s 
rozdelením 
poplatkov a 
zvýšenou 

tarifou 

Cena za 
jeden 
tranzit 

0,05275 
(1,589)  

0,01416 
(0,4266)  

0,0448  
(1,35) 

0,0131  
(0,3936) 

0,0448  
(1,35) 

0,0131  
(0,3936) 

0,0448  
(1,35) 

0,0128  
(0,3858) 

0,0448 0,0115 0,0448 0,0115 0,0448 0,0101 

*prepočítané konverzným kurzom 30,126 SKK/€ 

SILNÁ PREVÁDZKA spoločnosti ST, a.s.: pracovné dni v čase 7:00-19:00 

Poplatok za databázu = prirážka za využitie centrálnej databázy 
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Tabuľka č. 4    Vývoj poplatkov za zostavenie volania v sieti spoločnosti ST, a.s. v slabej prevádzke podľa RIO (bez DPH) 

  
4.2.2008 1.11.2009 18.4.2009 1.9.2009 15.8.2010 1.5.2011 15.8.2011 

Kategória volania Cena 

Slabá prevádzka Slabá prevádzka Slabá prevádzka Slabá prevádzka Slabá prevádzka Slabá prevádzka Slabá prevádzka 

Poplatok 
za 

databázu 

Poplatok za 
zostavenie 

volania 

Poplatok 
za 

databázu 

Poplatok 
za 

zostavenie 
volania 

Poplatok 
za 

databázu 

Poplatok 
za 

zostavenie 
volania 

Poplatok 
za 

databázu 

Poplatok 
za 

zostavenie 
volania 

Poplatok 
za 

databázu 

Poplatok 
za 

zostavenie 
volania 

Poplatok 
za 

databázu 

Poplatok 
za 

zostavenie 
volania 

Poplatok 
za 

databázu 

Poplatok 
za 

zostavenie 
volania 

€ (Sk) €/min. (Sk/min.) € (Sk) 
€/min. 

(Sk/min.) € (Sk) 
€/min. 

(Sk/min.) € (Sk) 
€/min. 

(Sk/min.) €  €/min €  €/min €  €/min 

ST - A1 
ST základné 
odchádzajúce 
volanie  

Miestna 
cena 

0,00091 
(0,0274) 

0,00191 
(0,0574) 

0 
0,0017  

(0,0501) 
0 

0,0017  
(0,0501) 

0 
0,0017  

(0,0501) 
0 0,0015 0 0,0015 0 0,0014 

Cena 
za 

jeden 
tranzit 

0,00130 
(0,0393) 

0,00233 
(0,0702) 

0 
0,0025  

(0,0764) 
0 

0,0025  
(0,0764) 

0 
0,0025  

(0,0749) 
0 0,0022 0 0,0022 0 0,002 

ST - A2 

ST 
odchádzajúce 
volanie- 
volanie na 
účet 
volaného ICP 

Cena 
za 

jeden 
tranzit 

0,00861 
(0,2593) 

0,00233 
(0,0702) 

0,0073  
(0,22) 

0,0025  
(0,0764) 

0,0073  
(0,22) 

0,0025  
(0,0764) 

0,0073  
(0,22) 

0,0025  
(0,0749) 

0,0073 0,0022 0,0073 0,0022 0,0073 0,002 

ST - A3 

ST 
odchádzajúce 
volania na 
informačné 
čísla ICP  

Miestna 
cena 

0,00091 
(0,2474) 

0,00191 
(0,0574) 

0,0073  
(0,22) 

0,0017  
(0,0501) 

0,0073  
(0,22) 

0,0017  
(0,0501) 

0,0073  
(0,22) 

0,0017  
(0,0501) 

0,0073 0,0015 0,0073 0,0015 0,0073 0,0014 

Cena 
za 

jeden 
tranzit 

0,00861 
(0,2593) 

0,00233 
(0,0702) 

0,0073  
(0,22) 

0,0025  
(0,0764) 

0,0073  
(0,22) 

0,0025  
(0,0764) 

0,0073  
(0,22) 

0,0025  
(0,0749) 

0,0073 0,0022 0,0073 0,0022 0,0073 0,002 

ST - A4 

ST 
odchádzajúce 
volania na 
čísla ICP pre 
Internet dial-
up 

Miestna 
cena 

0,00091 
(0,0274) 

0,00191 
(0,0574) 

0 
0,0017  

(0,0501) 
0 

0,0017  
(0,0501) 

0 
0,0017  

(0,0501) 
0 0,0015 0 0,0015 0 0,0014 

Cena 
za 

jeden 
tranzit 

0,00130 
(0,0393) 

0,00233 
(0,0702) 

0 
0,0025  

(0,0764) 
0 

0,0025  
(0,0764) 

0 
0,0025  

(0,0749) 
0 0,0022 0 0,0022 0 0,002 

ST - A5 

ST 
odchádzajúce 
volania na 
čísla ICP s 
rozdelením 
poplatkov a 
zvýšenou 
tarifou 

Cena 
za 

jeden 
tranzit 

0,00861 
(0,2593) 

0,00233 
(0,0702) 

0,0073  
(0,22) 

0,0025  
(0,0764) 

0,0073  
(0,22) 

0,0025  
(0,0764) 

0,0073  
(0,22) 

0,0025  
(0,0749) 

0,0073 0,0022 0,0073 0,0022 0,0073 0,002 

*prepočítané konverzným kurzom 30,126 SKK/€   

SLABÁ PREVÁDZKA spoločnosti ST, a.s.: pracovné dni v čase 19:00-7:00, víkendy v čase 21:00-11:00 

Poplatok za databázu = prirážka za využitie centrálnej databázy 
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Tabuľka č. 5  Vývoj poplatkov za zostavenie volania v sieti spoločnosti ST, a.s. v strednej prevádzke podľa RIO (bez DPH) 

 

  
4.2.2008 1.11.2009 18.4.2009 1.9.2009 15.8.2010 1.5.2011 15.8.2011 

Kategória volania Cena 

Stredná prevádzka Stredná prevádzka Stredná prevádzka Stredná prevádzka Stredná prevádzka Stredná prevádzka Stredná prevádzka 

Poplatok 
za 

databázu 

Poplatok 
za 

zostavenie 
volania 

Poplatok za 
databázu 

Poplatok 
za 

zostavenie 
volania 

Poplatok za 
databázu 

Poplatok 
za 

zostavenie 
volania 

Poplatok za 
databázu 

Poplatok 
za 

zostavenie 
volania 

Poplatok za 
databázu 

Poplatok 
za 

zostavenie 
volania 

Poplatok za 
databázu 

Poplatok 
za 

zostavenie 
volania 

Poplatok za 
databázu 

Poplatok 
za 

zostavenie 
volania 

€ (Sk) 
€/min. 

(Sk/min.) € (Sk) 
€/min. 

(Sk/min.) € (Sk) 
€/min. 

(Sk/min.) € (Sk) 
€/min. 

(Sk/min.) €  €/min €  €/min €  €/min 

ST - A1 
ST základné 
odchádzajúce 
volanie  

Miestna 
cena 

0,00278 
(0,0837) 

0,00581 
(0,1751) 

0 
0,0034  

(0,1028) 
0 

0,0034  
(0,1028) 

0 
0,0034  

(0,1028) 
0 0,0034 0 0,0034 0 0,0034 

Cena 
za 

jeden 
tranzit 

0,00398 
(0,1200) 

0,00711 
(0,2142) 

0 
0,0052  

(0,1567) 
0 

0,0052  
(0,1567) 

0 
0,0052  

(0,1567) 
0 0,0052 0 0,0052 0 0,0052 

ST - A2 

ST 
odchádzajúce 
volanie- 
volanie na 
účet volaného 
ICP 

Cena 
za 

jeden 
tranzit 

0,03319 
(1,0000) 

0,00711 
(0,2142) 

0,0292  
(0,88) 

0,0052  
(0,1567) 

0,0292  
(0,88) 

0,0052  
(0,1567) 

0,0292  
(0,88) 

0,0052  
(0,1567) 

0,0292 0,0052 0,0292 0,0052 0,0292 0,0052 

ST - A3 

ST 
odchádzajúce 
volania na 
informačné 
čísla ICP  

Miestna 
cena 

0,03199 
(0,9637) 

0,00581 
(0,1751) 

0,0292  
(0,88) 

0,0034  
(0,1028) 

0,0292  
(0,88) 

0,0034  
(0,1028) 

0,0292  
(0,88) 

0,0034  
(0,1028) 

0,0292 0,0034 0,0292 0,0034 0,0292 0,0034 

Cena 
za 

jeden 
tranzit 

0,03319 
(1,0000) 

0,00711 
(0,2142) 

0,0292  
(0,88) 

0,0052  
(0,1567) 

0,0292  
(0,88) 

0,0052  
(0,1567) 

0,0292  
(0,88) 

0,0052  
(0,1567) 

0,0292 0,0052 0,0292 0,0052 0,0292 0,0052 

ST - A4 

ST 
odchádzajúce 
volania na 
čísla ICP pre 
Internet dial-
up 

Miestna 
cena 

0,00278 
(0,0837) 

0,00581 
(0,1751) 

0 
0,0034  

(0,1028) 
0 

0,0034  
(0,1028) 

0 
0,0034  

(0,1028) 
0 0,0034 0 0,0034 0 0,0034 

Cena 
za 

jeden 
tranzit 

0,00398 
(0,1200) 

0,00711 
(0,2142) 

0 
0,0052  

(0,1567) 
0 

0,0052  
(0,1567) 

0 
0,0052  

(0,1567) 
0 0,0052 0 0,0052 0 0,0052 

ST - A5 

ST 
odchádzajúce 
volania na 
čísla ICP s 
rozdelením 
poplatkov a 
zvýšenou 
tarifou 

Cena 
za 

jeden 
tranzit 

0,03319 
(1,0000) 

0,00711 
(0,2142) 

0,0292  
(0,88) 

0,0052  
(0,1567) 

0,0292  
(0,88) 

0,0052  
(0,1567) 

0,0292  
(0,88) 

0,0052  
(0,1567) 

0,0292 0,0052 0,0292 0,0052 0,0292 0,0052 

*prepočítané konverzným kurzom 30,126 SKK/€   

STREDNÁ PREVÁDZKA spoločnosti ST, a.s.: víkendy v čase 11:00-21:00 

Poplatok za databázu = prirážka za využitie centrálnej databázy 
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Tabuľky č. 3-5 zobrazujú prehľad poplatkov za origináciu volania v sieti 

spoločnosti ST, a.s. do siete ostatných podnikov prostredníctvom služby CS 

(kategória ST-A1) a na čísla s predvoľbou 0800 (t.j. volanie na účet volaného – 

kategória ST-A2), ako aj na informačné čísla (ST-A3), čísla pre Internet Dial-Up (ST-

A4) a čísla s rozdelením poplatkov a so zvýšenou tarifou (ST-A5) v jednotlivých 

časových pásmach. Poplatky platné pred dňom začlenenia Slovenska do eurozóny (1. 

1.2009) úrad kvôli porovnateľnosti prepočítal konverzným kurzom  medzi eurom a 

slovenskou korunou na úrovni 1 € = 30,1260 Sk. 

Výška veľkoobchodných poplatkov je  rozdielna v závislosti od rozdelenia 

prevádzky na jednotlivé časové okná. Tieto sa v referenčnej ponuke spoločnosti ST, 

a.s. postupne menili a v súčasnosti je prevádzka spoločnosti ST, a.s. rozdelená do 

troch časových pásiem,  a to nasledovne: 

Silná:   pracovné dni  7:00 - 19:00 

Stredná:   víkendy 11:00 - 21V00 

Slabá:  pracovné dni  19:00 - 7:00 

víkendy 21:00 - 11:00 

 

Rozdelenie prevádzky ostatných podnikov je rozčlenené individuálne. Zmeny 

rozdelenia prevádzky neboli časté, niektoré podniky v sledovanom období zmenili jej 

rozdelenie, ale väčšina podnikov mala počas celého analyzovaného obdobia 

nezmenené časové rozdelenie prevádzky. Okrem toho väčšina podnikov v zmluve 

o prepojení verejných telefónnych sietí uzavretou  so spoločnosťou ST, a.s. 

prispôsobila rozdelenie prevádzky na tri časové pásma podľa spoločnosti ST, a.s. 

Alternatívni operátori vzájomne medzi sebou rozdeľujú prevádzku na dve alebo tri 

časové pásma.  

Úroveň poplatkov ostatných podnikov bola dohodnutá individuálne na 

komerčnej báze.   

Alternatívni operátori v zásade veľmi neupravovali poplatky účtované vzájomne 

medzi sebou vzhľadom na malý objem prevádzky a vzájomne porovnateľný objem 

týchto volaní.  V tabuľke č. 6 je vidieť ceny účtované alternatívnym operátorom 

spoločnosťou GTS Slovakia, a.s., ktorú si úrad vybral na zdokumentovanie tejto 

situácie ako vzorový príklad. Ceny nie sú rovnaké pre všetky služby a všetkých 

operátorov, ale súvisia s tým ako postupne operátori uzatvárali zmluvy o prepojení.  

Z uvedeného dôvodu úrad nepovažoval za potrebné zobraziť ceny za zostavenie 

volania ostatných alternatívnych operátorov.  
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Tabuľka č. 6 Prehľad aktuálnych cien, ktoré účtuje spoločnosť GTS Slovakia, 

a.s. iným alternatívnym operátorom (bez DPH) 

GTS Slovakia, a.s.     

kategória volania  
Účtované spoločnosťou GTS Slovakia, a.s. pre nasledovné 

spoločnosti: 

prevádzka 

silná stredná slabá 

pracovné 

dni 07:00-

19:00 hod. 

víkendy a 

sviatky 11:00-

21:00 hod. 

pracovné 

dni 19:00-

07:00 hod, 

víkendy a 

sviatky 

21:00-

11:00hod. 

volanie na účet 

volaného - hradia 

GTS-ke, účtuje si to 

spoločnosť GTS 

  po celú dobu 

Orange Slovensko, a.s.  0,0169 

ŢSR-ŢT, o.z. 0,0115 

SWAN, a.s.  0,0115 

Slovanet, a.s.  0,012 

volanie na 

informačné čísla - 

platia GTS-ke 

(účtuje si to GTS) 

terminácia 

  Silná  Stredná  Slabá  

SWAN, a.s., UPC, VM Telecom, ŢSR-ŢT, DH Telecom 16xxx, 17xxx 0,0115 0,0052 0,0022 

SWAN, a.s., UPC, VM Telecom, ŢSR-ŢT, DH Telecom 18xxx 0,0144 0,0072 0,0028 

Slovanet, a.s. (ukončenie na negeografických skrátených číslach) 0,033 x 0,033 

volanie na čísla s 

rozdelením 

poplatkov (platia 

GTS-ke) účtuje si to 

GTS 

  Silná  Stredná  Slabá  

SWAN, a.s. 0,0115 0,0115 0,0115 

Slovanet, a.s.  0,012 x 0,012 

UPC 0,0115 0,0115 0,0115 

VM Telecom, s.r.o. 0,0115 0,0115 0,0115 

ANTIK Telecom, s.r.o.   0,0115 0,0115 0,0115 

ŢSR-ŢT, o.z.    0,0115 0,0115 0,0115 

Orange Slovensko, a.s.  0,0169 

DH Telecom, s.r.o.  0,0115 0,0115 0,0115 

volanie na čísla so 

zvýšenou tarifou - 

účtuje si to GTS 

SWAN, a.s.; UPC; VM Telecom, ANTIK Telecom; ŢSR; DH Telecom 

(volania na čísla so zvýšeným poplatkom v sieti GTS   T1 ) 0,272 0,272 0,272 

SWAN, a.s.; UPC; VM Telecom, ANTIK Telecom; ŢSR; DH Telecom  

(volania na čísla so zvýšeným poplatkom v sieti GTS   T2 ) 0,325 0,325 0,325 

SWAN, a.s.; UPC; VM Telecom, ANTIK Telecom; ŢSR; DH Telecom  

(volania na čísla so zvýšeným poplatkom v sieti GTS   T3) 0,4336 0,4336 0,4336 

SWAN, a.s.; UPC; VM Telecom, ANTIK Telecom; ŢSR; DH Telecom 

(volania na čísla so zvýšeným poplatkom v sieti GTS   T4) 0,5415 0,5415 0,5415 

SWAN, a.s.; UPC; VM Telecom, ANTIK Telecom; ŢSR; DH 

Telecom(volania na čísla so zvýšeným poplatkom v sieti GTS   T5) 0,65 0,65 0,65 

SWAN, a.s.; UPC; VM Telecom, ANTIK Telecom; ŢSR; DH Telecom 

(volania na čísla so zvýšeným poplatkom v sieti GTS   T6) 0,8665 0,8665 0,8665 

SWAN, a.s.; UPC; VM Telecom, ANTIK Telecom; ŢSR; DH Telecom 

(volania na čísla so zvýšeným poplatkom v sieti GTS   T7) 1,0836 1,0836 1,0836 

SWAN, a.s.; UPC; VM Telecom, ANTIK Telecom; ŢSR; DH Telecom 

(volania na čísla so zvýšeným poplatkom v sieti GTS   T8) 1,625 1,625 1,625 

Slovanet, a.s. (volania na čísla so zvýšeným poplatkom  0900 2) 0,3257 x 0,3257 

Slovanet, a.s. (volania na čísla so zvýšeným poplatkom  0900 3) 0,4362 x 0,4362 

Slovanet, a.s. (volania na čísla so zvýšeným poplatkom  0900 4) 0,5434 x 0,5434 

Slovanet, a.s. (volania na čísla so zvýšeným poplatkom  0900 5) 0,6539 x 0,6539 

Slovanet, a.s. (volania na čísla so zvýšeným poplatkom  0900 6) 0,8158 x 0,8158 

Slovanet, a.s. (volania na čísla so zvýšeným poplatkom  0900 7) 0,9796 x 0,9796 

Slovanet, a.s. (volania na čísla so zvýšeným poplatkom  0900 8) 1,614 x 1,614 

 

Ako vyplýva z tab. č. 7 všetci alternatívni operátori účtujú spoločnosti ST, a.s. 

rovnaké poplatky za 1 minútu zostavenia volania.  
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Tabuľka č. 7 Prehľad aktuálnych cien, ktoré si účtujú ST, a.s. a alternatívni operátori pôsobiaci na predmetnom trhu 

vzájomne medzi sebou (bez DPH) 

 

aktuálne ceny v silnej prevádzke aktuálne ceny v slabej prevádzke aktuálne ceny v strednej prevádzke 

ST vs. ANO ST vs. ANO ST vs. ANO 

Kategória volania Cena 

Zostavovací 

poplatok 

Poplatok za 

dĺţku 

volania Kategória volania Cena 

Zostavovací 

poplatok 

Poplatok za 

dĺţku volania Kategória volania Cena 

Zostavovací 

poplatok 

Poplatok za 

dĺţku 

volania 

€ €/min € €/min € €/min 

ST-A1, ST-A4 

miestna cena 0 0,007 

ST-A1, ST-A4 

miestna cena 0 0,0014 

ST-A1, ST-A4 

miestna cena 0 0,0034 

cena za jeden 

tranzit 
0 0,0101 cena za jeden 

tranzit 
0 0,0020   cena za jeden 

tranzit 
0 0,0052   

ST-A2, ST-A3, ST-

A5 

miestna cena 0,0448 0,007 

ST-A2, ST-A3, ST-A5 
miestna cena 0,0073 0,0014 

ST-A2, ST-A3, ST-A5 
miestna cena 0,0292 0,0034 

cena za jeden 

tranzit 
0,0448 0,0101 

cena za jeden 

tranzit 
0,0073 0,0020 

cena za jeden 

tranzit 
0,0292 0,0052 

ANO vs. ST ANO vs. ST ANO vs. ST 

Kategória volania Cena 

Zostavovací 

poplatok 

Poplatok za 

dĺţku 

volania Kategória volania Cena 

Zostavovací 

poplatok 

Poplatok za 

dĺţku volania Kategória volania Cena 

Zostavovací 

poplatok 

Poplatok za 

dĺţku 

volania 

€ €/min € €/min € €/min 

ICP-A2, ICP-A3, 

ICP-A4, ICP-A5 

Iba jedna 

úroveň 
0 0,00890 

ICP-A2, ICP-A3, ICP-

A4, ICP-A5 

Iba jedna 

úroveň 
0 0,00180 

ICP-A2, ICP-A3, ICP-

A4, ICP-A5 
Iba jedna úroveň 0 0,00680 
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Po ukončení druhého kola analýzy úrad rozhodnutím č. 592/14/2008 zo dňa 

10.11.2008 uložil spoločnosti ST, a.s. aj povinnosť nákladovej orientácie a stanoviť ceny 

tak, aby tieto obsahovali iba náklady spojené s poskytovaním služby zostavenia volania 

v elektronickej komunikačnej sieti a aby do týchto cien neboli započítané aj tie náklady, 

ktoré nesúvisia s poskytovaním služby zostavenia volania, podľa metódy kalkulácie cien 

určenej úradom rozhodnutím zo dňa 18.09.2008 uverejnenej vo Vestníku úradu č. 5 dňa 

06.10.2008. Po vydaní vyššie spomínaného rozhodnutia ceny v tabuľke od 01.01.2009 

klesli.  

Výška poplatkov za zostavenie volanie je rozhodujúca pri určovaní 

maloobchodnej ceny, ktorá je účtovaná konečným zákazníkom. Maloobchodná cena 

v sebe zahŕňa veľkoobchodné vstupné náklady, t.j. za zostavenie volania, prirážku za 

použitie centrálnej databázy, resp. za termináciu volania, náklady na poskytovanie 

služby a maržu. Pri službách so zvýšenou tarifou a informačných službách v pevnom 

umiestnení je okrem ceny za zostavenie volania významnou zložkou aj cena za obsah, 

avšak poskytovanie obsahu nie je elektronickou komunikačnou službou  podľa  zákona 

o elektronických komunikáciách. 

Úrad pravidelne sleduje maloobchodné ceny a cenníky uverejňuje na svojej 

verejne dostupnej internetovej stránke. Za obdobie posledných troch rokov sa 

maloobchodné ceny výrazne nemenili. Väčšina podnikov účtuje rozdielne maloobchodné 

ceny pre bytových a nebytových zákazníkov. Len spoločnosť Orange Slovensko, a.s. 

ponúka pre svojich bytových a nebytových zákazníkov maloobchodné služby v inom 

členení (rovnaká cena pre bytových aj nebytových zákazníkov).  

Súčasný stav na súvisiacom maloobchodnom trhu volaní do verejných telefónnych 

sietí v pevnom umiestnení je v plnom rozsahu ovplyvnený referenčnou ponukou 

spoločnosti ST, a.s.  

Počet účastníckych pripojení v sieťach alternatívnych operátorov bol spočiatku 

minimálny. Rast počtu pripojení bol pomalý aj z dôvodu neexistencie prenositeľnosti čísla 

medzi pevnými sieťami. Až v roku 2007, po zavedení prenositeľnosti čísla, sa počet 

koncových účastníckych pripojení v sieťach alternatívnych operátorov zvýšil. Podľa 

vývoja počtu účastníckych pripojení a objemu zostavených volaní dosahujú všetci 

alternatívni operátori spolu relatívne malé percento z  počtu účastníckych pripojení a 

objemu zostavených volaní dosiahnutých spoločnosťou ST, a.s.  

Súčasný stav na predmetnom veľkoobchodnom trhu č. 2 je daný predovšetkým 

postavením spoločnosti ST, a.s., ktorá vlastní a prevádzkuje elektronickú komunikačnú 

sieť s celoplošným pokrytím, čo jej umožňuje prístup k veľkému počtu zákazníkov. 

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. disponuje taktiež celonárodným pokrytím svojou 

mobilnou sieťou, ale vzhľadom na zanedbateľný trhový podiel oproti spoločnosti ST, a.s. 

(vyjadrený počtom zostavených minút na veľkoobchodnej úrovni, počtom odchádzajúcich 
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minút a počtom účastníckych pripojení na maloobchodnej úrovni) a aj napriek jej lepšej 

cenovej politike nepredstavuje reálneho konkurenta pre spoločnosť ST, a.s.  

Objem prevádzky veľkoobchodne originovaných minút ako aj prevádzka 

maloobchodne odchádzajúcich minút alternatívnych operátorov a  počet účastníckych 

pripojení alternatívnych operátorov síce mierne narastá, ale na trhu naďalej pretrváva 

výrazná nerovnováha medzi prevádzkou v sieti spoločnosti ST, a.s. a alternatívnych 

operátorov (ktorí kumulatívne dosahovali a dosahujú vo všetkých analyzovaných 

ukazovateľoch neporovnateľne nižší podiel).  

 

 

 

 

Závery 

Úrad na základe posúdenia a vyhodnotenia jednotlivých kritérií dospel 

k nasledovným záverom: 

1. Služba zostavenia volania v pevnom umiestnení môže byť poskytovaná 

podnikom, ktorý prevádzkuje elektronickú komunikačnú sieť  prostredníctvom 

klasickej telefónnej siete, káblových sietí, optických sietí, bezdrôtových sietí. 

Táto služba môže byť poskytovaná  aj prostredníctvom mobilných sietí, ale len 

v tom prípade, ak je koncovému užívateľovi  zrušená alebo obmedzená mobilita 

služieb, tzn. nejde o verejnú mobilnú telefónnu službu. 

 

2. Služby zostavenia volania v pevnom umiestnení môžu poskytovať podniky, ktoré 

majú vzájomne prepojené siete. 

 

3. Na veľkoobchodnom trhu č. 2 na území Slovenskej republiky do konca prvého 

polroka 2011 pôsobilo celkovo 11 podnikov. 

 

4. Výraznými technologickými výhodami na území Slovenskej republiky disponujú 

dve spoločnosti, a to spoločnosť ST, a.s. a  Orange Slovensko, a.s., pričom obe 

majú takmer celoslovenské pokrytie. 

  

5. Na základe vyhodnotenia trhových podielov a ich vývoja v čase úrad dospel 

k záveru, že v celom analyzovanom období spoločnosť ST, a.s. dosahovala 

významný trhový podiel pri službách:    

 

a. zostavenia volania s povahou originácie a s uplatneným originačným 

zúčtovacím modelom (CS volania a volania na účet volaného),   

b. zostavených volaní bez ohľadu na uplatnený zúčtovací model, 

c. poskytovaných na maloobchodnej úrovni. 
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6. Na základe analýzy počtu a objemu veľkoobchodne zostavených volaní, počtu 

účastníckych pripojení a objemu zostavených volaní na maloobchodnej úrovni  

úrad dospel k záveru, že najväčšou vyjednávacou silou disponuje spoločnosť  

ST, a.s.  

 

7. Pri poskytovaní služieb na veľkoobchodnom trhu č. 2 má spoločnosť ST, a.s. 

podstatne väčšie predpoklady pre dosahovanie úspor z rozsahu v porovnaní 

s ostatnými podnikmi. 

 

8. Najširší sortiment ponuky služieb pre koncových užívateľov na súvisiacom 

maloobchodnom trhu poskytuje spoločnosť ST, a.s. 

 

9. Pre vstup nového podniku na veľkoobchodný trh č. 2 existujú  ekonomické, 

časové a strategické prekážky.  

 

10. Na veľkoobchodnom trhu č. 2 je spoločnosť ST, a.s. podnikom s významným 

vplyvom. 

 

 Z výsledkov opakovanej analýzy veľkoobchodného relevantného trhu č. 2 

vyplynulo, že pozícia alternatívnych operátorov oproti pozícii spoločnosti ST, a.s. je 

minimálna a nevýrazná. Zostavenie volania prostredníctvom služby CS reálne poskytuje 

len spoločnosť ST, a.s. Úrad nepredpokladá, že v krátkodobom časovom horizonte sa 

situácia na veľkoobchodnom trhu č. 2 výrazne zmení. Úrad zastáva názor, že 

spoločnosť ST, a.s. bude naďalej jedinou spoločnosťou ponúkajúcou služby CS/CPS.  

Z vyhodnotenia kritérií a teda aj zo záverov analýzy ďalej vyplynulo, že podmienky pre 

fungovanie efektívnej súťaže sú nepostačujúce nielen pri službách CS, CPS, ale aj pri 

zostavení volaní na čísla služby volanie na účet volaného, informačné čísla, čísla pre 

Internet Dial-Up ako aj na čísla s rozdelením poplatkov a so zvýšenou tarifou. Pre 

fungovanie súťaže pri poskytovaní služieb na veľkoobchodnom trhu č. 2 je preto 

nevyhnutné stanoviť nové podmienky pre podnikanie všetkých podnikov poskytujúcich 

služby zostavenia volania v pevnom umiestnení tak, aby podporili súťaž v prospech 

koncových užívateľov. Pri zostavení volaní na služby CS a volanie na účet volaného t.j. 

s originačným zúčtovacím modelom  spoločnosť ST, a.s. dosahuje významný trhový 

podiel za všetky sledované obdobia. Obdobná situácia platí aj pri všetkých zostavených 

volaniach t.j. bez ohľadu na to či je uplatnený originačný alebo terminačný model 

odúčtovania služieb s povahou originácie. Aj keď trhový podiel z týchto volaní 

alternatívnym operátorom za sledované obdobie mierne vzrástol, nejedná sa o taký 

nárast, ktorý by postavil alternatívneho operátora resp. alternatívnych operátorov do 

porovnateľnej pozície akú má spoločnosť ST, a.s. Úrad pri vyhodnotení kritéria veľkosť 

trhového podielu ako aj pri vyhodnotení kritéria vyjednávacia sila podnikov dospel 
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k záveru, že existuje výrazný rozdiel medzi trhovou pozíciou ako aj vyjednávacou silou 

spoločnosti ST, a.s. a ostatných alternatívnych operátorov pôsobiacich na predmetnom 

trhu. Trhová pozícia spoločnosti ST, a.s. je neporovnateľne vyššia v porovnaní 

s ostatnými podnikmi, ktorí veľkoobchodne zostavujú volania a bez priamej cenovej 

regulácie tejto spoločnosti by mohla účtovať neprimerane vysoké ceny za zostavenie 

volania, čo by sa v konečnom dôsledku premietlo na maloobchodnú úroveň 

v neprospech koncového užívateľa.  

 

Uzavretím zmlúv o prepojení sietí sa vytvoril pre alternatívnych operátorov 

priestor pre vstup na trh verejnej telefónnej služby. Vstupom na trh sa však žiaden 

z alternatívnych operátorov nestal okamžite plnohodnotnou konkurenciou pre 

spoločnosť ST, a.s.  

 

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad dospel k záveru, že na 

veľkoobchodnom trhu č. 2 podľa § 17 ods. 2 zákona nie je efektívna súťaž, nakoľko na 

predmetnom trhu pôsobí spoločnosť ST, a.s. s tak vysokým trhovým podielom, že ani 

spoločný trhový podiel všetkých alternatívnych operátorov nemôže ohroziť postavenie 

spoločnosti ST, a.s. Na veľkoobchodnom trhu č. 2 neexistuje konkurencia a tým ani 

súťaž. Samotná možnosť vstupu na trh nie je podľa názoru úradu dostatočná 

podmienka na vytvorenie súťažného prostredia a konkurencie.  

 

Pre vyhodnotenie efektívnosti súťaže je podstatný fakt, že postavenie spoločnosti 

ST, a.s. na trhu je podmienené dlhodobým pôsobením na relevantnom trhu a že 

spoločnosť sa vyvinula z pozície prirodzeného monopolu. 

 

Na základe podkladov, informácií, vykonaného šetrenia a samotnej analýzy úrad 

konštatoval, že na území Slovenskej republiky v sledovanom období žiaden 

z alternatívnych operátorov nekonkuroval spoločnosti ST, a.s. a úrad ani nepredpokladá 

vznik reálnej konkurencie pre spoločnosť ST, a.s. v dohľadnom čase.  

Podľa § 17 ods. 3 zákona má významný vplyv na relevantnom trhu podnik, ktorý 

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

vystavený efektívnej hospodárskej súťaži a ekonomický vplyv mu v podstatnom rozsahu 

dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov.  

Vzhľadom k vyššie uvedenému úrad konštatuje, že trhová pozícia spoločnosti ST, a.s. 

v porovnaní s ostatnými alternatívnymi operátormi pôsobiacimi na tomto trhu je 

významná. Bez priamej regulácie spoločnosti ST, a.s. by mohlo dôjsť k zneužívaniu 

tohto postavenia, diktovaniu podmienok v plnom rozsahu a k posilneniu bariér vstupu. 

Vzhľadom k vyššie uvedeným záverom úrad konštatuje neexistenciu efektívnej súťaže 

na veľkoobchodnom trhu č. 2 a ani ju v krátkodobom časovom horizonte nepredpokladá. 

Na základe predkladanej analýzy úrad dospel k záveru, že spoločnosť ST, a.s. má 

významný vplyv na veľkoobchodnom trhu č. 2, a preto ju navrhuje určiť za významný 

podnik na tomto trhu a uložiť jej povinnosti. 
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Odôvodnenie uloţených povinností: 

Uloženie navrhovaných povinností podniku s významným vplyvom na 

predmetnom trhu úrad aj po ukončení tejto analýzy trhu  považuje za opodstatnené a 

nevyhnutné pre zabezpečenie konkurenčného prostredia, ako aj na zabezpečenie 

efektívnej súťaže a presadzovanie záujmov koncových užívateľov s ohľadom na kvalitu 

a ceny služieb. Úrad navrhuje uložiť vyššie uvedené povinnosti len spoločnosti ST, a.s. 

ako podniku s významným vplyvom na veľkoobchodnom trhu č. 2. 

Povinnosť transparentnosti úrad opakovane ukladá z dôvodu zabezpečenia 

dostupnosti základných a podstatných informácií pre všetky podniky, ktoré majú záujem 

prepojiť svoju sieť so sieťou spoločnosti ST, a.s. za účelom zostavenia volania v jej sieti. 

Uložením povinnosti transparentnosti chce úrad zabezpečiť zverejňovanie referenčnej 

ponuky na prepojenie, vrátane informácií o službách súvisiacich s implementáciou siete 

týkajúcich sa služieb umožňujúcich poskytovať CS a CPS a zverejňovanie samostatnej 

referenčnej ponuky na poskytovanie WLR.   

Podniky na základe informácií z referenčnej ponuky získajú prehľad nielen 

o podmienkach a možnostiach vstupu na trh verejnej telefónnej služby, ale aj špecifické 

informácie (vrátane cien) významného podniku pri poskytovaní služieb na tomto trhu. 

Daná povinnosť vytvára predpoklad pre vytvorenie konkurenčného správania tak na 

predmetnom veľkoobchodnom trhu ako i na súvisiacom maloobchodnom trhu. 

Transparentnosť je účinným nástrojom pre vytvorenie „náhľadu“ na existujúce 

podmienky na danom trhu  tým, že informuje alternatívnych operátorov ako i podniky, 

ktoré majú záujem vstúpiť naň za akých podmienok môžu pôsobiť, resp. vstúpiť na trh. 

Transparentnosť predstavuje základný predpoklad pre zabezpečenie nediskriminácie. 

Základným princípom nediskriminácie je, že podnik s významným vplyvom je povinný 

uplatňovať voči iným podnikom porovnateľné podmienky za porovnateľných okolností 

a poskytovať informácie a služby iným podnikom za porovnateľných podmienok 

a s rovnakou kvalitou, ako keby ich využíval pre vlastnú potrebu alebo ich poskytoval 

podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, v ktorom má právo 

spolurozhodovať. Neuloženie povinnosti nediskriminácie by malo za následok možnosť 

uplatňovania diskriminačných podmienok s cieľom vylúčiť alebo obmedziť súťaž. Dobrá 

informovanosť všetkých podnikov pôsobiacich na predmetnom trhu v úzkej súčinnosti 

s povinnosťou nediskriminácie pozitívne ovplyvní aj možnosti podnikov pri poskytovaní 

verejnej telefónnej služby. Úrad zastáva názor, že veľkoobchodné zostavenie volania by 

mala spoločnosť s významným vplyvom poskytovať všetkým podnikom za rovnakých 

podmienok, vrátane ceny.  

Uloženie povinnosti transparentnosti a následnej povinnosti nediskriminácie je 

účinným nástrojom na zabezpečenie rovnakých podmienok pri poskytovaní služieb 

zostavenia volania. Úrad ako sektorový regulátor rozhoduje ex ante, t.j. určuje rámec 

a konkrétne pravidlá budúceho správania sa podnikateľov. Úrad navrhuje uložiť 
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povinnosť nediskriminácie podniku s významným postavením na veľkoobchodnom 

relevantnom trhu č. 2. 

Obdobne úrad postupoval aj pri návrhu uloženia povinnosti prístupu k určitým 

sieťovým prostriedkom podľa § 22 zákona o elektronických komunikáciách. Plnenie tejto 

povinnosti je základným predpokladom pre zriadenie úspešného prepojenia sietí, ktoré 

je kľúčové pre poskytovanie verejnej telefónnej služby a dovolateľnosť. Túto povinnosť 

úrad považuje za dôležitú aj z dôvodu, aby spoločnosť ST, a.s. umožnila zákazníkom 

pripojeným k sieti v pevnom umiestnení spoločnosti ST, a.s. podľa ich výberu prístup k 

službám ktoréhokoľvek prepojeného podniku poskytujúceho verejne dostupné telefónne 

služby, a to individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania, 

predvoľbou čísla vybraného podniku s možnosťou zmeniť túto predvoľbu individuálnou 

voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania. Súčasne chce úrad touto 

povinnosťou zabezpečiť, aby spoločnosť ST, a.s. bola povinná poskytovať iným 

podnikom prístup, ktorý im umožní ponúkať účastnícku prípojku za veľkoobchodných 

podmienok na ďalší predaj tretími osobami.  Absencia takýchto povinností by mohla 

dočasne alebo trvale úplne vylúčiť súťaž na veľkoobchodnom trhu č. 2, a tým spôsobiť 

škody nielen niektorým podnikom, ale najmä koncovým užívateľom. Ich neprítomnosť či 

neexistencia by sa teda negatívne premietla aj na maloobchodnej  úrovni. Výber 

prevádzkovateľa poskytuje individuálnemu užívateľovi možnosť určiť 

v multioperátorskom prostredí prevádzkovateľa, ktorý bude použitý pre poskytnutie 

volaní, a to buď na základe služby CS alebo CPS. Povinnosť poskytovať služby CS 

a CPS úrad ukladá  na veľkoobchodnej úrovni, nakoľko tieto povinnosti boli doposiaľ 

uložené na maloobchodnej úrovni, ale z dôvodu legislatívnych zmien platného zákona 

o elektronických komunikáciách budú tieto  úradom v krátkej dobe zrušené. Konkrétne 

ide o povinnosti, ktoré boli uložené spoločnosti ST, a.s. rozhodnutiami č. 529/14/2005 

z 13.07.2005 a č. 92/01/2005 zo dňa 20.10.2005 resp.  č. 527/14/2005 z 18.07.2005 a č. 

93/01/2005 z 20.10.2005 na maloobchodnom trhu prístupu  k verejnej telefónnej sieti 

v pevnom umiestnení pre bytových a nebytových zákazníkov.  

 

Povinnosť poskytovať WLR doposiaľ nebola uložená na žiadnom relevantnom 

trhu, úrad ju navrhuje uložiť prvýkrát. Úrad ju navrhuje uložiť z toho dôvodu, že služba 

WLR umožní alternatívnym operátorom na základe veľkoobchodného prenájmu 

účastníckej prípojky od významného podniku poskytovať svojim koncovým účastníkom 

pripojenie a verejnú telefónnu službu v pevnom mieste pripojenia, a to prispeje 

k zefektívneniu konkurenčného prostredia na predmetnom trhu. Služba WLR 

predstavuje službu, pri ktorej alternatívny operátor prevádzkujúci elektronickú 

komunikačnú sieť riadi všetky spojenia vykonané v telefónnej prípojke významného 

podniku a spoplatňuje koncových užívateľov. Služba WLR umožňuje alternatívnemu 

operátorovi prenajať si účastnícke prípojky od podniku s významným vplyvom na 

veľkoobchodnom trhu č. 2 a predávať ich svojim koncovým užívateľom. Pre koncového 

užívateľa je takéto vlastníctvo účastníckej prípojky výhodnejšie, pretože mu odpadá 
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dvojitá fakturácia. Alternatívny operátor vystaví koncovému užívateľovi len jednu faktúru, 

v ktorej budú zahrnuté poplatky za pripojenie a aj za prevolané minúty. Veľkoobchodný 

prenájom účastníckej prípojky je služba umožňujúca alternatívnemu operátorovi 

prenajať si od významného podniku účastnícku prípojku a zabezpečiť pre koncového 

zákazníka poskytovanie volaní. Koncovému zákazníkovi, ktorý prešiel od významného 

podniku k alternatívnemu podniku, zostáva pôvodné telefónne číslo, ktoré mu pridelil 

významný podnik. Inštaláciu účastníckej prípojky a poruchový servis vykonáva naďalej 

významný podnik.  

Z vyjadrení jednotlivých alternatívnych operátorov vyplýva, že by mali záujem 

o odoberanie služby WLR od spoločnosti ST, a.s. Alternatívni operátori svoj záujem 

o službu WLR vyjadrili písomne, kde vo svojich listoch uvádzajú, že majú skutočný 

záujem o danú službu, resp. že by zvažovali jej odoberanie  od spoločnosti ST, a.s., ak 

by takúto službu poskytovala.  Až 5 podnikov uviedlo, že v tých oblastiach, kde 

potrebujú zriadiť verejnú telefónnu službu pre zákazníka, ale nedisponujú tam vlastnou 

prístupovou sieťou a výstavba vlastnej siete by tam bola neefektívna, by mali o danú 

službu záujem, resp. by zvažovali jej odoberanie. Alternatívni operátori považujú 

nemožnosť poskytovať verejnú telefónnu službu prostredníctvom WLR za veľmi 

významnú prekážku pre vstup na trh verejnej telefónnej služby, lebo rad potenciálnych 

zákazníkov odmieta služby, pre ktoré je potrebná dvojitá fakturácia, pretože 

uprednostňujú komplexnú ponuku. 

 

 

Využívanie služby WLR prináša rôzne výhody, a to najmä: 

 

1. Výhody v porovnaní s CS/CPS: 

- Domácnosti využívajúce služby výberu podniku musia platiť účty dvom rôznym 

operátorom, čo zvyšuje cenu služby a je to nekomfortné.  

- Podnikatelia pri CS/CPS  musia zaúčtovať dve faktúry. 

- Dvojitá fakturácia pri CS/CPS najviac diskriminuje služby alternatívnych 

operátorov. 

2. Rovnoprávne postavenie na trhu: 

- Rovnocenné postavenie významného podniku a alternatívnych operátorov 

u koncových účastníkov. 

- Možnosť zahrnúť paušál do marketingových komunikácií alternatívnych 

operátorov.  

- Zjednodušená a porovnateľná komunikácia doplnkových balíčkov.  

3. Transparentnosť služieb: 

- Účtovanie paušálu a hovorného jedným subjektom výrazne zvyšuje 

transparentnosť poskytovaných služieb. 

- Zákazník sa lepšie orientuje v jednotlivých platbách, zjednodušuje sa kontrola 

vyúčtovania za poskytnuté služby.  

4. Zníženie ceny paušálu: 
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- Veľkoobchodný paušál umožní v konkurenčnom prostredí znížiť tú časť paušálu, 

ktorá vychádza z nákladov na vyúčtovanie, rozosielanie faktúr, riziko nevýberu 

platieb atď.  

- Účastník nehradí zbytočne dvakrát náklady spojené s vyúčtovaním, fakturáciou 

a rizikom nevýberu platieb.  

5. Odpútanie sa od produktovej schémy významného podniku: 

- možnosť ponúkať telefónnu službu v balíčkoch služieb v kombinácii s inými 

službami. 

V rámci nadnárodných konzultácií v druhom kole analýzy predmetného trhu aj 

Európska komisia vytkla úradu neuloženie opatrenia veľkoobchodného prenájmu liniek. 

Samotná Európska komisia vo svojom stanovisku uviedla, že práve povinnosť WLR by 

mohla podporiť súťaž v krátkej dobe tým, že by uľahčila alternatívnym operátorom 

postupné zvyšovanie objemu investícií pričom zároveň môže byť primeraným opatrením 

pre adresovanie nedostatku súťaže na súvisiacom maloobchodnom trhu. WLR ďalej 

umožňuje konkurentom viazanie ich produktov a služieb na maloobchodnom trhu za 

účelom vyrovnania sa ponuke podniku s významným vplyvom. V dôsledku tohto 

Európska komisia vyzývala úrad, aby zvážil uloženie opatrenia WLR, ktoré by taktiež 

malo urobiť povinnosti CS/CPS efektívnejšími.  

 

Služba WLR tak vytvára možnosti pre rozšírenie podmienok efektívnej súťaže na 

trhu verejnej telefónnej služby v pevnom mieste pripojenia pre koncových užívateľov, to 

znamená, že pre alternatívnych operátorov pôsobiacich na predmetnom trhu prináša 

výhody ako možnosť poskytovať verejnú telefónnu službu aj v oblastiach kde nemajú 

vybudované účastnícke prípojky, transparentnosť služieb a zníženie cien paušálov pre 

koncových užívateľov, odpútanie sa od produktovej schémy významného podniku 

a pod. Aktívne využívanie služby WLR alternatívnymi operátormi zabezpečí postupné 

znižovanie objemu investícií potrebných na budovanie účastníckych prípojok.  

Podmienky pre ponuku prenájmu účastníckych prípojok WLR budú realizované 

v samostatnej referenčnej ponuke spoločnosti ST, a.s.  

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť ST, a.s. doposiaľ nepristúpila  k poskytovaniu 

WLR na báze dobrovoľnosti, napriek záujmu podnikov, úrad pokladá za odôvodnené 

uložiť WLR ako povinnosť z dôvodu zlepšenia situácie na súvisiacom maloobchodnom 

trhu verejnej telefónnej služby.  

 

Uloženie povinnosti cenovej regulácie sa spája s povinnosťou viesť oddelenú 

evidenciu za účelom získania informácií o štruktúre nákladov, výnosov a vloženom 

kapitále, ktoré súvisia s poskytovaním služby zostavenia volania v pevnej verejnej 

elektronickej komunikačnej sieti významného podniku. Úrad ukladá tieto povinnosti 

spoločnosti s významným vplyvom na veľkoobchodnom trhu č. 2, nakoľko táto 

spoločnosť bude povinná stanoviť ceny za zostavenie volania v pevnom mieste 

pripojenia tak, ako mu určí úrad v rozhodnutí o regulácii cien podľa § 12 zákona 
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o elektronických komunikáciách. Úrad chce týmto zabezpečiť, aby bola táto regulačná 

povinnosť úplná a teda konzistentná vo vzťahu k ostatným povinnostiam (povinnosť 

nediskriminácie). 

 

Podnik s významným vplyvom je povinný predložiť požadované informácie za 

uplynulé účtovné obdobie vždy k 30. 6. kalendárneho roka, ktorý nasleduje po 

predmetnom účtovnom roku a to aj prípade, ak v tomto kalendárnom roku úrad vydá 

nové rozhodnutie o metóde kalkulácie cien, ktoré nadobudne platnosť do 30.5. daného 

roku. V prípade, ak úradom vydané rozhodnutie o metóde kalkulácie cien nadobudne 

platnosť po 30.6. kalendárneho roku, podnik je povinný požadované informácie úradu 

predložiť do 30 dní od nadobudnutia platnosti tohto rozhodnutia o metóde kalkulácie 

cien. 

 Osobitným prípadom je účtovné obdobie roku 2011, za ktoré podnik predloží 

požadované informácie podľa Rozhodnutia Telekomunikačného úradu SR zo dňa 20. 

júna 2008, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby zostavenia volaní vo 

verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení a takisto sa aplikuje predloženie informácií 

aj podľa novo vydaného rozhodnutia o metóde kalkulácie cien v súlade 

s predchádzajúcim odsekom. 

To znamená, že ak úrad v roku 2012 vydá rozhodnutie o metóde kalkulácie cien, 

bude disponovať informáciami za rok 2011 v členení ako podľa rozhodnutia o metóde 

kalkulácie cien zo dňa 20. júna 2008, tak aj v členení podľa nového platného 

rozhodnutia o metóde kalkulácie cien. Použité prechodné ustanovenie osobitne 

upravujúce predloženie údajov za rok 2011 má zabezpečiť regulačnú kontinuitu 

a plynulý prechod medzi režimom predchádzajúcich a aktuálne platných rozhodnutí 

o podniku s významným vplyvom a rozhodnutí o metóde kalkulácie cien. 

 

Úrad v spojení s odborne spôsobilým a nezávislým poradcom spolupracuje na 

tvorbe vzostupného modelu BU LRIC – PURE pre stanovenie ceny prepojovacích 

poplatkov za službu zostavenia a ukončovania volania v sieti významného podniku v 

pevnom umiestnení v súlade s odporúčaním Európskej komisie o regulačnom 

zaobchádzaní s prepojovacími poplatkami v pevných a mobilných telefónnych sieťach v 

EÚ zo 7. mája 2009. Návrh rozhodnutia, ktorým sa určí metóda vzostupného modelu BU 

LRIC – PURE bude predložený úradom do národných konzultácií a po vyhodnotení 

pripomienok z národných konzultácií bude notifikovaný Európskej komisii. Po ukončení 

celého konzultačného procesu bude metóda vydaná samostatným rozhodnutím úradu. 

Metóda kalkulácie cien je predmetom samostatného konania. Daná metóda je 

dostatočne určiteľná. Ochrana práv dotknutého podniku je zabezpečená v samostatnom 

konaní o metóde. 

Metóda kalkulácie cien je vydávaná v samostatnom konaní a je vždy predmetom 

národných aj nadnárodných konzultácií. Spoločnosť ST, a.s. spolupracuje pri tvorbe 

modelu BU LRIC - PURE, ktorý úrad pripravuje pre výpočet prepojovacích poplatkov 

v sieti  v pevnom umiestnení, čím sa vytvára dostatok časového priestoru na prípravu pri 
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zmene metódy kalkulácie cien pre spoločnosť ST, a.s. Týmto sa zároveň napĺňajú 

predpoklady pre plnenie danej povinnosti zo strany významného podniku. Odkaz na 

platnú metódu kalkulácie cien je v súlade s konzistentnou reguláciou na relevantnom 

trhu, nakoľko údaje z oddelenej evidencie by mali zodpovedať nákladom, ktoré účtuje 

významný podnik v súlade s cenovou reguláciou.  

Odkaz v navrhovanej povinnosti znie na platnú metódu. Táto metóda je teda 

určiteľná. Spoločnosť ST, a.s. bude mať možnosť sa k nej vyjadriť v samostatnom 

konaní. Rozhodnutie o metóde je takisto predmetom konzultácií. Právna istota 

spoločnosti ST, a.s. v oblasti cenovej regulácie je zaručená. Úrad sa pridržiava 

Odporúčania Európskej komisie, ako je aj v § 11 ods. 2 zákona o elektronických 

komunikáciách uvedené: „Úrad pri regulácii elektronických komunikácií prihliada na 

odporúčania a usmernenia Európskej komisie, vrátane technických noriem a 

technických špecifikácií pre siete a služby, ktorých zoznam zverejňuje Európska komisia 

v Úradnom vestníku Európskej únie.“ 

Ciele regulácie sú primárne určené regulačným rámcom EÚ. Tieto ciele sú 

transponované do národnej legislatívy. Európska komisia vydáva pre harmonizované 

napĺňanie cieľov regulácie odporúčania a usmernenia. 

Úradom navrhovaná povinnosť nepredstavuje pre spoločnosť ST, a.s. právnu 

neistotu, nakoľko spoločnosť ST, a.s. sa zúčastňuje procesu tvorby metódy kalkulácie 

cien za prepojenie BU LRIC – pure, ktorá je plne v súlade s Odporúčaním Európskej 

komisie č. 2009/396/ES o regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími poplatkami v 

pevných a mobilných sieťach v EÚ. Úrad spolupracuje s odborným poradcom 

a s ostatnými telekomunikačnými podnikmi na príprave novej metódy BU LRIC – pure. 

Spoločnosť  ST, a.s. sa môže k modelu vyjadrovať priamo pri jeho tvorbe. S tým súvisí 

aj dostatočne dlhé časové obdobie na prípravu vlastnej evidencie. Navyše, ak úrad vydá 

novú metódu kalkulácie cien, táto bude predmetom konzultácií a bude v nej tiež daný 

primeraný termín na jej implementáciu.  

 

Účinnosť jednotlivých parciálnych povinností podľa § 21 zákona o elektronických 

komunikáciách  je naviazaná na vykonateľnosť rozhodnutí podľa § 12 zákona 

o elektronických komunikáciách, pretože tento v § 74 ods. 3 druhá veta uvádza, že 

rozklad proti rozhodnutiu úradu podľa § 12, § 18 až 25 nemá odkladný účinok. Podľa § 

52 ods. 2 správneho poriadku je rozhodnutie vykonateľné, ak odvolanie (rozklad) nemá 

odkladný účinok. 

Všetky navrhované povinnosti vychádzajú zo zisteného stavu na trhu, sú 

efektívne, primerané účelu a princípom regulácie, slúžia na podporu vnútorného trhu 

a podporujú záujmy koncových užívateľov. Uloženie všetkých navrhnutých povinností 

má za cieľ zabezpečenie otvorenej a funkčnej súťaže, zefektívnenie konkurenčného 

prostredia a potláčanie protisúťažného správania sa nielen na veľkoobchodnom trhu č. 

2, ale aj na súvisiacom maloobchodnom trhu pripojenia a poskytovania verejnej 

telefónnej služby. Úrad pokladá uloženie týchto povinností za odôvodnené a primerané 

stavu súťaže na predmetnom trhu, ako aj na riešenie potenciálnych súťažných trhových 
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problémov. Vzájomná súčinnosť všetkých navrhovaných povinností je podľa názoru 

úradu predpokladom pre ďalší rozvoj konkurenčného prostredia pri poskytovaní služieb 

vo verejnej elektronickej komunikačnej sieti v pevnom umiestnení. Ide o povinnosti, 

ktoré napĺňajú v súlade s regulačným rámcom účel ex ante regulácie a odrážajú 

skutočný stav súťaže na danom trhu. Uloženie všetkých navrhovaných povinností je na 

základe opakovanej analýzy v súlade so stavom súťaže na veľkoobchodnom trhu č. 2.  

 

 

 

Národné konzultácie 

 

Úrad dňa 28. novembra 2011 zverejnil na konzultačnom mieste svojej verejne 

dostupnej internetovej stránke výsledky analýzy relevantného trhu č. 2 a stanovil 

tridsaťdňovú lehotu na zaslanie písomných pripomienok k tejto analýze. Analýza bola 

podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách doručená listom 

č. 769/14/2011 aj Protimonopolnému úradu SR. 

 

V stanovenej lehote bolo úradu doručené stanovisko Protimonopolného úradu SR 

a spoločnosti ST, a.s. Žiadne iné stanovisko od iného subjektu v predmetnej veci nebolo 

úradu doručené. 

 Protimonopolný úrad SR vo svojom stanovisku uviedol, že k záverom analýzy 

relevantného trhu č. 2 vykonanej úradom nemá žiadne pripomienky.  

Pripomienky spoločnosti ST, a.s. úrad v čo najväčšej miere zohľadnil a doplnil do 

analýzy. 

 

V priebehu konania národných konzultácií na príslušnom relevantnom trhu úrad 

obdŕžal list od spoločnosti ST, a.s. pod č. 83453/2011 zo dňa 28.12.2011 a zaevidoval 

ho pod číslom 768/14/2011, v ktorom spoločnosť ST, a.s. uviedla svoje pripomienky 

k jednotlivým častiam návrhu opatrenia v časti A ako aj svoje stanovisko k návrhu 

opatrenia v časti B.  

 

K jednotlivým návrhom spoločnosti ST, a.s. na doplnenie, zmenu, nahradenie 

vlastným textom alebo vypustenie textu uviedol úrad v dokumente Vyhodnotenie 

pripomienok k výsledku analýzy veľkoobchodného relevantného trhu č. 2 predloženom 

na nadnárodné konzultácie nasledovné stanovisko. 
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ČASŤ A Pripomienky k jednotlivým častiam návrhu opatrenia   

I. Úvod. 

I.1.3 Zdroje informácií 

 

Strana 8, šiesty odsek 

„Úrad oslovil aj ostatné podniky poskytujúce službu zostavenia volania na území 

Slovenskej republiky, ktoré mali v danom čase uzatvorenú zmluvu o prepojení verejných 

telefónnych sietí s iným podnikom.“ 

Návrh: Navrhujeme, aby úrad skúmal a za zdroj informácií zaradil všetky podniky, ktoré 

poskytujú verejnú telefónnu službu, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú priamo 

prepojené. 

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:  
 

Úrad identifikoval na predmetnom trhu všetky podniky, ktoré v súlade s vecným 

vymedzením tohto veľkoobchodného trhu spĺňajú podmienky pre ich zaradenie na 

relevantný trh č. 2. Vzhľadom k tomu, že veľkoobchodné zostavenie volania v sieti 

v pevnom umiestnení poskytuje jeden podnik inému podniku na základe zmluvy 

o prepojení sietí, úrad považuje podniky, ktoré majú uzavretú zmluvu o prepojení svojej 

siete v pevnom umiestnení so sieťou iného podniku, za podniky pôsobiace na 

predmetnom trhu.  

Aktuálne, 11 podnikov má uzavretú veľkoobchodnú zmluvu o prepojení sietí 

s iným podnikom a poskytuje verejnú telefónnu službu v pevnom umiestení  na 

geografických číslach, ktoré im boli primárne pridelené (ďalej len „prepojené podniky“). 

Okrem týchto spoločností, niekoľko ďalších malých prevádzkovateľov napr. spomínané 

spoločnosti IMAFEX, GAYA a iní (ďalej len „lokálni operátori“) poskytujú verejnú 

telefónnu službu v pevnom umiestení. Títo operátori však nemajú podpísanú žiadnu 

zmluvu o prepojení sietí a ani nepoužívajú úradom primárne pridelené číselné množiny 

geografických čísiel na poskytovanie verejnej telefónnej služby v pevnom mieste 

pripojenia, ale poskytujú verejnú telefónnu službu, na číslach ktoré boli pôvodne 

pridelené jednému z prepojených podnikov. Príklad: jeden  z prepojených podnikov, 

ktorý má uzavreté zmluvy o prepojení sietí poskytol celú alebo časť číselnej množiny 

geografických čísiel ďalšiemu podniku, napr. spoločnosti IMAFEX a tento podnik 

poskytuje na týchto číslach verejnú telefónnu službu v pevnom umiestnení.  

 K uvedenému úrad uvádza, že napr. počet minút zostavených zákazníkmi týchto 

lokálnych operátorov za jednotlivé sledované obdobia je zahrnutý  do počtu zostavených 

minút podnikov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o prepojení. Podľa názoru úradu, takýto 

postup je správny, aby nedošlo k duplicitám a skresleniu skutočnej trhovej situácie.  

Okrem toho, trhový podiel týchto tzv. lokálnych operátorov k 30.6.2011 vypočítaný na 

základe počtu pripojení predstavoval zanedbateľnú úroveň 0,67 %.  

 

 Pripomienka neakceptovaná 
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Strana 14, štvrtý odsek  

„Podľa názoru úradu, z hľadiska zastupiteľnosti na strane dopytu a ponuky k službe 

zostavenia volania v pevnom mieste pripojenia neexistuje žiaden substitút. Služba 

zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení zahŕňa všetky 

volania na geografické aj negeografické čísla v rámci Slovenska.“  

Návrh: Navrhujeme, aby úrad v analýze primerane zohľadnil skutočnosť, že pri 

volaniach na služby so zvýšenou tarifou a informačné služby je zostavenie volania v 

mobilnej sieti substitútom tak na strane dopytu ako i ponuky.  

 
Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:  
 

Úrad vo svojej analýze predmetného trhu uviedol, že z hľadiska zastupiteľnosti na 

strane dopytu a ponuky k službe zostavenia volania v pevnom mieste pripojenia 

neexistuje žiaden substitút. Služba zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v 

pevnom umiestnení zahŕňa všetky volania na geografické aj negeografické čísla v rámci 

Slovenska zostavené v pevnom mieste pripojenia. Podmienkou pôsobenia na 

predmetnom trhu je, že poloha koncového bodu sa nemení a je definovaná konkrétnym 

geografickým číslom. To znamená, že poloha koncového bodu spĺňa charakteristiku 

pevnej siete. Pri posudzovaní zastupiteľnosti na strane ponuky úrad skúmal, 

prostredníctvom akých sietí sa poskytuje verejná telefónna služba na pevnom mieste 

pripojenia.  Podľa princípu technologickej neutrality je možné pre poskytovanie verejnej 

telefónnej služby využívať okrem klasickej telefónnej siete tvorenej metalickými 

účastníckymi vedeniami aj optickú sieť, televízne káblové rozvody i bezdrôtové siete v 

pevnom umiestení, napr. FWA a WiFi a aj prostredníctvom mobilných sietí, ale len v 

takom prípade, ak je koncovému užívateľovi poskytovateľom služby technickým alebo 

technologickým riešením koncového bodu prístupovej siete zrušená alebo obmedzená 

mobilita služieb, čiže sa nejedná o verejnú mobilnú telefónnu službu. V tejto súvislosti 

úrad pripomína, že veľkoobchodný trh č. 2 sa dotýka zostavenia volania v sieti, ktorá 

spĺňa charakteristiky siete v pevnom umiestnení. Do predmetného trhu teda nespadá 

verejná mobilná telefónna služba. Na základe uvedeného úrad nezahrnul do 

relevantného trhu č. 2 volania na služby so zvýšenou tarifou a na informačné služby 

zostavené v mobilnej sieti v rámci verejnej mobilnej telefónnej služby, takéto volania nie 

sú poskytované v pevnom mieste pripojenia, čiže nemôžu byť substitútom.   

Úrad súhlasí s vyjadrením spoločnosti ST, a.s., že pri volaniach na služby so 

zvýšenou tarifou a informačné služby,  podstatnou časťou spoplatnenej služby pre 

koncového zákazníka nie je len výška poplatku za zostavenie volania, ale aj cena za 

obsah. Avšak podľa zákona obsah nie je elektronickou komunikačnou službou.   

 

Pripomienka neakceptovaná 
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II. Analýza 

II.1 významný podnik – vyhodnotenie kritérií 

 

Strana 30, druhý odsek  
„Na predmetnom veľkoobchodnom trhu pôsobia tieto podniky, ktoré majú uzatvorenú 

zmluvu o prepojení verejných telefónnych sietí s iným podnikom.“  

Návrh: Upraviť v zmysle pripomienky k časti I.1.3 Zdroje informácií, Strana 8, šiesty 
odsek 
 
Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:  
 
K tomuto vyjadreniu spoločnosti ST, a.s. úrad zastáva rovnaké stanovisko, ako uviedol 
k pripomienke tejto spoločnosti v časti: Zdroje informácií (str. 2). 
 
Pripomienka neakceptovaná 
 
 
Strana 30, druhý odsek  

„Úrad dospel k názoru, že najväčšími technologickými výhodami na veľkoobchodnom 

trhu č. 2 disponuje spoločnosť ST, a.s. Jej výhody sú dané vlastníctvom a 

prevádzkovaním celoplošnej pevnej elektronickej komunikačnej siete. Na trhu 

elektronických komunikácií pôsobí najdlhšie, z čoho vyplýva úroveň jej infraštruktúry a 

zariadení, ktorá sa prejavuje vysokou mierou pokrytia územia a obyvateľstva na celom 

území Slovenskej republiky.“  

Návrh znenia: „Úrad dospel k názoru že najväčšími technologickými výhodami na 

veľkoobchodnom trhu č. 2 disponujú spoločnosti ST, a.s., Orange Slovensko, a.s. a 

potenciálne i Telefónica Slovakia, s.r.o. Ich výhody sú dané vlastníctvom a 

prevádzkovaním celoplošnej pevnej elektronickej komunikačnej siete, v prípade 

Telefónica Slovakia, s.r.o. ide o potenciálnu možnosť využívať mobilnú elektronickú 

komunikačnú sieť ako pevnú v krátkom čase.“  

V súlade s uvedeným navrhujeme upraviť aj zvyšok odseku. 
 
 
Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:  
 

Úrad súhlasí s vyjadrením spoločnosti ST, a.s. v prvej časti svojho návrhu 

týkajúcej sa technologicky podmienených výhod vyplývajúcich z pokrytia GSM/UMTS 

sieťou. Úrad už v opakovanej analýze predloženej na národné konzultácie dospel 

k záveru, že vzhľadom na pokrytie územia podnikov poskytujúcich verejnú telefónnu 

službu v pevnom mieste pripojenia výraznými technologickými výhodami na území 

Slovenska disponujú dve spoločnosti a to spoločnosť ST, a.s. a Orange Slovensko, a.s. 

(ďalej len spoločnosť „Orange“), pretože obidve spoločnosti majú takmer celoslovenské 

pokrytie. Avšak vzhľadom na nízke trhové podiely spoločnosti Orange, táto spoločnosť 

nepredstavuje reálneho konkurenta pre spoločnosť ST, a.s. na predmetnom 
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veľkoobchodnom trhu a ani na súvisiacich maloobchodných trhoch. Spoločnosť Orange 

nemá také postavenie na relevantnom trhu č. 2, ktorým by mohla ovplyvniť postavenie 

spoločnosti ST, a.s na tomto trhu.  

Súčasne si úrad dovoľuje podotknúť, že pokrytie územia mobilnou sieťou 

spoločnosti Orange dosahovalo k 30.6.2011 úroveň 90%. a nie 100% ako uvádza 

spoločnosť ST, a.s. v odôvodnení svojho návrhu. Ďalej úrad pripomína, že polovičné 

ceny spoločnosti Orange sa týkajú len cien príslušných paušálov. Ceny za volania po 

prevolaní paušálu sú takmer na rovnakej úrovni pri volaniach zo siete spoločnosti 

Orange aj ST, a.s. Ďalej úrad pokladá za dôležité objasniť, že spoločnosť Orange účtuje 

rovnaké ceny za verejnú telefónnu službu prostredníctvom optickej ako aj mobilnej siete. 

Napriek cenovej politike spoločnosti Orange, jej podiel na predmetnom trhu je stále 

zanedbateľný, čo úrad zdokumentoval v analýze daného trhu – kritérium Vyhodnotenie 

trhových podielov.  

Pokiaľ ide o spoločnosť Telefónica Slovakia, s.r.o. (ďalej len spoločnosť 

„Telefónica“), prostredníctvom jej mobilnej siete nie sú poskytované služby na 

predmetnom trhu, pretože spoločnosť Telefónica  neposkytuje verejnú telefónnu službu 

v pevnom umiestnení prostredníctvom svojej verejnej mobilnej telefónnej siete a fixnou 

sieťou nedisponuje vôbec. Z uvedeného dôvodu úrad nepokladá sieť spoločnosti 

Telefónica za technologickú výhodu na tomto trhu. (Uvedené úrad doplnil aj do analýzy). 

 

Pripomienka neakceptovaná 
 
 
 
Zodpovedajúca vyjednávacia sila na strane dopytu  

Strana 30, druhý odsek  

„Analýzou celkového vývoja podielov podľa počtu pripojení koncových užívateľov do 

siete v pevnom umiestnení, podľa objemu zostavených volaní, podľa objemu 

odchádzajúcich volaní na súvisiacom maloobchodnom trhu úrad konštatuje, že 

najväčšou vyjednávacou silou z hľadiska pozície na veľkoobchodnom trhu č. 2 

disponovala spoločnosť ST, a.s. Sila ostatných konkurentov vzhľadom na dopyt zo 

strany koncových užívateľov na trhu bola neporovnateľne menšia, ako dokumentujú 

všetky príslušné grafické znázornenia. Vyjednávacia sila ostatných konkurentov 

vzhľadom na dopyt zo strany koncových užívateľov na trhu bola neporovnateľne 

menšia, ako dokumentujú všetky príslušné grafické znázornenia. Vyjednávacia sila 

ostatných podnikov poskytujúcich službu zostavenia volania v pevnom mieste bola 

neporovnateľne menšia vzhľadom na počet pripojení koncových užívateľov do siete v 

pevnom umiestnení i vzhľadom na objem zostavených volaní. Úrad nepokladá 

vyjednávaciu silu spoločnosti Orange na tomto relevantnom trhu za porovnateľnú s 

vyjednávacou silou spoločnosti ST, a.s. vzhľadom na výrazne nižší počet koncových 

užívateľov verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení.“  
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Návrh znenia: „Analýzou celkového vývoja podielov podľa počtu pripojení koncových 

užívateľov do siete v pevnom umiestnení, podľa objemu zostavených volaní, podľa 

objemu odchádzajúcich volaní na súvisiacom maloobchodnom trhu úrad konštatuje, že 

z uvedeného pohľadu síce najväčšou vyjednávacou silou z hľadiska pozície na 

veľkoobchodnom trhu č. 2 disponovala spoločnosť ST, a.s., avšak vyjednávacia sila 

ostatných konkurentov vzhľadom na dopyt zo strany koncových užívateľov na trhu 

narástla, ako dokumentujú všetky príslušné grafické znázornenia. Úrad s prihliadnutím 

na postavenie spoločnosti Orange  ako integrovaného poskytovateľa mobilných i 

pevných hlasových služieb pokladá vyjednávaciu silu spoločnosti Orange  na tomto 

relevantnom trhu za porovnateľnú s vyjednávacou silou spoločnosti ST, a.s., osobitne aj 

v súvislosti s podmienkami pri službách so zvýšenou tarifou a informačných službách.“  

 
Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:  
 

Analýzou celkového vývoja podielov podľa počtu pripojení koncových užívateľov 

do siete v pevnom umiestnení, podľa objemu zostavených volaní, podľa objemu 

odchádzajúcich volaní na súvisiacom maloobchodnom trhu úrad konštatuje, že z 

uvedeného pohľadu najväčšou vyjednávacou silou z hľadiska pozície na 

veľkoobchodnom trhu č. 2 disponovala spoločnosť ST, a.s., aj keď vyjednávacia sila 

ostatných konkurentov vzhľadom na dopyt zo strany koncových užívateľov na trhu 

mierne narástla, ako dokumentujú všetky príslušné grafické znázornenia. (Uvedené 

úrad upravil aj v analýze). 

Existencia vzťahu medzi počtom koncových zákazníkov a vyjednávacou silou je 

daná aj potrebou zabezpečenia dovolateľnosti zákazníkov spoločnosti ST, a.s. na čísla 

zákazníkov iných operátorov a naopak.  

 Spoločnosť Orange začala od 1.júla 2009 ponúkať bytovým a nebytovým 

zákazníkom služby Domáca linka a Firemná linka a zostavenie volania na číslach týchto 

služieb spadá na predmetný trh. Zahrnutie týchto služieb sa však na vyjednávacej 

pozícii spoločnosti ST, a.s. veľmi neprejavilo. Spoločnosť ST, a.s. dosahovala značný 

trhový podiel pri vývoji podielov podľa počtu pripojení koncových užívateľov do siete 

v pevnom umiestnení, ako aj podľa objemu zostavených volaní a objemu 

odchádzajúcich volaní na súvisiacom maloobchodnom trhu v porovnaní 

s neporovnateľne nízkym trhovým podielom všetkých ostatných podnikov pôsobiacich 

na tomto trhu. Úrad skonštatoval, že bol zaznamenaný celkový pokles počtu pripojení 

v pevnom umiestnení s predchádzajúcim obdobím, ako aj pri objeme zostavených 

volaní a objeme odchádzajúcich volaní na súvisiacom maloobchodnom trhu, ale táto 

skutočnosť sa na vyjednávacej pozícii spoločnosti ST, a.s. výraznejšie neprejavila. 

Ostané podniky s tak nízkym trhový podielom, ale nemôžu ohroziť významné postavenie 

spoločnosti ST, a.s. na danom relevantnom trhu. Spoločnosť ST, a.s. svojim dlhodobým 

pôsobením na trhu fixných služieb získala bohatú zákaznícku základňu, ktorej poskytuje 

vernostné zľavy a programy a aj napriek „agresívnej“ cenovej politike spoločnosti 
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Orange pri poskytovaní verejnej telefónnej služby v pevnom mieste pripojenia dosahuje 

spoločnosť Orange zanedbateľný trhový podiel oproti spoločnosti ST, a.s. 

 V zmysle uvedeného úrad považuje vyjednávaciu silu spoločnosti ST, a.s. na 

relevantnom trhu za najväčšiu, aj napriek miernemu nárastu dopytu zo strany koncových 

užívateľov pri ostatných alternatívnych operátoroch pôsobiacich na danom trhu.   

K ďalšej pripomienke spoločnosti ST, a.s. úrad opakovane uvádza, že volania na 

čísla so zvýšenou tarifou a na čísla informačných služieb zostavené v mobilnej sieti ako 

súčasť verejnej mobilnej telefónnej služby nie sú súčasťou predmetného trhu. V tejto 

súvislosti úrad pripomína, že veľkoobchodný trh č. 2 sa dotýka čisto služieb v pevnom 

umiestnení. Do predmetného trhu nespadá verejná mobilná telefónna služba.  

 

Pripomienka čiastočne akceptovaná (upravená 1. veta podľa návrhu ST, a.s.) 

 
Úspory z rozsahu  

Strana 33, štvrtý a piaty odsek  

„Vzhľadom na objem prevádzky všetkých podnikov poskytujúcich službu zostavenia 

volania úrad konštatuje, že spoločnosť ST, a.s. má podstatne väčšie predpoklady pre 

dosahovanie úspor z rozsahu pri poskytovaní verejnej telefónnej služby v pevnom 

umiestnení ako ostatné podniky pôsobiace na predmetnom trhu, keďže počas celého 

sledovaného obdobia dosahovala významné trhové podiely vypočítané na základe 

objemu zostavených volaní, ale aj počtu účastníckych pripojení.  

Vzhľadom na vyššie uvedené úrad dospel k záveru, že spoločnosť ST, a.s. dosahuje 

úspory z rozsahu pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb.“  

Návrh znenia: „Vzhľadom na objem prevádzky všetkých podnikov poskytujúcich službu 

zostavenia volania ako i skutočnosť, že úrad konštatuje, že spoločnosti ST, a.s. ako i 

Orange majú podstatne väčšie predpoklady pre dosahovanie úspor z rozsahu pri 

poskytovaní verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení ako ostatné podniky 

pôsobiace na predmetnom trhu, keďže počas celého sledovaného obdobia spoločnosť 

ST, a.s. dosahovala významné trhové podiely vypočítané na základe objemu 

zostavených volaní, ale aj počtu účastníckych pripojení, resp. spoločnosť Orange  

zdieľala svoju sieť na technológii UMTS/GSM tak pre účely poskytovaní verejnej 

telefónnej služby v pevnom umiestnení ako i mobilnej verejnej telefónnej služby a tak 

spĺňala tie isté predpoklady rovnako vysokým objemom zostavených volaní ako aj počtu 

účastníckych pripojení.  

Vzhľadom na vyššie uvedené úrad dospel k záveru, že spoločnosť ST, a.s. resp. 

spoločnosť Orange  dosahujú úspory z rozsahu pri poskytovaní elektronických 

komunikačných služieb.“  

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   
 

Úrad v analýze uviedol, že vzhľadom na objem prevádzky všetkých podnikov 

poskytujúcich službu zostavenia v pevnom umiestnení, spoločnosť ST, a.s. má 
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podstatne väčšie predpoklady pre dosahovanie úspor z rozsahu pri poskytovaní verejnej 

telefónnej služby v pevnom umiestnení ako ostatné podniky pôsobiace na predmetnom 

trhu, keďže počas celého sledovaného obdobia dosahovala významné trhové podiely 

vypočítané na základe objemu zostavených volaní, ale aj počtu účastníckych pripojení 

do siete v pevnom umiestnení.  

Veľkoobchodný trh zostavenia volania je charakterizovaný ako služba zostavenia 

volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení. Preto úrad bral do úvahy iba 

portfólio služieb spĺňajúce charakteristiku predmetného trhu.  

Úrad nepopiera tvrdenie spoločnosti ST, a.s., že spoločnosť Orange  používa 

svoju mobilnú sieť na poskytovanie verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení ako 

i na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby. Je pravda, že celkovo k verejnej 

mobilnej telefónnej sieti je pripojených vysoký počet účastníkov (počet SIM kariet), 

z ktorých ale iba zanedbateľný počet odoberá verejnú telefónnu službu v pevnom 

umiestnení (len 1,7% SIM kariet na poskytovanie Domácej/Firemnej linky zo všetkých 

SIM kariet spoločnosti Orange používaných na poskytovanie verejnej telefónnej služby 

(fix+mobil) a prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Orange je zostavený vysoký 

objem volaní, ale iba zanedbateľný objem týchto volaní tvoria volania zostavené 

v pevnom mieste pripojenia (podiel zostavených volaní na číslach Domácej/Firemnej 

linky vrátane „selfsupply“ je len 0,6% zo všetkých (fix+mobil) volaní zostavených 

v mobilnej sieti spoločnosti Orange).   

 

Pripomienka neakceptovaná 
 

 

Diverzifikácia sluţieb na súvisiacom maloobchodnom trhu  

Strana 33, posledný odsek, strana 34 prvý a druhý odsek a strana 37, prvý a druhý 

odsek  

„Miera diverzifikácie služieb pri poskytovaní verejnej telefónnej služby v pevnom 

umiestnení spoločnosti ST, a.s. v sledovanom období dosahovala najvyššiu úroveň. 

Spoločnosť, poskytujúca mnoho produktových radov môže ťažiť z úrovne obmedzeného 

rizika na základe diverzifikácie služieb. V prípade, že jeden jeho produktový rad 

„vypadáva z módy“ sa istí iným produktovým radom resp. ho nahrádza novým.  

Rozsah diverzifikácie služieb pri poskytovaní verejnej telefónnej služby v pevnom 

umiestnení ostatných podnikov je podstatne nižší a užší ako u spoločnosti ST, a.s.  

....  

Vo vyššie uvedenej tabuľke je zobrazený sortiment ponuky verejnej telefónnej služby v 

pevnom umiestnení poskytovanej koncovým užívateľom spoločnosti ST, a.s. a 

niektorých alternatívnych operátorov. V tabuľke je vidieť výrazný rozdiel na jednej strane 

v ponuke spoločnosti ST, a.s. a na druhej strane v ponuke významnejších alternatívnych 

operátorov.  
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Úrad konštatuje prehlbujúcu sa diverzifikáciu služieb u všetkých podnikov pôsobiacich 

na predmetnom trhu. Výrazne širšou ponukou portfólia služieb disponuje spoločnosť ST, 

a.s., čo dokazuje aj predchádzajúca tabuľka hlasových produktov.“  

Návrh znenia: „Miera diverzifikácie služieb pri poskytovaní verejnej telefónnej služby v 

pevnom umiestnení spoločnosti ST, a.s. v sledovanom období dosahovala odhliadnuc 

od technologicky podmieneného rozsahu portfólia obdobnú úroveň ako pri ostatných 

podnikoch. Spoločnosť, poskytujúca mnoho produktových radov môže ťažiť z úrovne 

obmedzeného rizika na základe diverzifikácie služieb. V prípade, že jeden jeho 

produktový rad „vypadáva z módy“ sa istí iným produktovým radom resp. ho nahrádza 

novým. Uvedená výhoda je však v realite slovenských trhových podmienok obmedzená 

skutočnosťou, že zákazníci v prípade straty záujmu o produktový rad robia rozhodnutia 

v prospech odchodu k mobilným hlasovým službám.  

Rozsah diverzifikácie služieb pri poskytovaní verejnej telefónnej služby v pevnom 

umiestnení ostatných podnikov je obdobný a v prípade spoločnosti Orange totožný so 

základným portfóliom spoločnosti ST, a.s.  

...  

Vo vyššie uvedenej tabuľke je zobrazený sortiment ponuky verejnej telefónnej služby v 

pevnom umiestnení poskytovanej koncovým užívateľom spoločnosti ST, a.s. a 

niektorých alternatívnych operátorov. V tabuľke je vidieť technologické podmienenie 

rozsahu ponuky spoločnosti ST, a.s. a na druhej strane obdobnú ponuku významnejších 

alternatívnych operátorov, avšak bez technologicky podmieneného rozsahu.  

Úrad konštatuje prehlbujúcu sa diverzifikáciu služieb u všetkých podnikov pôsobiacich 

na predmetnom trhu a pri odhliadnutí od technologicky podmieneného rozsahu ponuky 

ST, a.s. Rozsah diverzifikácie služieb pri poskytovaní verejnej telefónnej služby v 

pevnom umiestnení ostatných podnikov je obdobný a v prípade spoločnosti Orange  

totožný so základným portfóliom spoločnosti ST, a.s.“  

 
Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   
 

Úrad pri vyhodnocovaní príslušného kritéria chcel poskytnúť náhľad na 

diverzifikáciu služieb verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení u rôznych 

podnikov z pohľadu koncového zákazníka pri zohľadnení technologicky podmieneného 

rozsahu u tých podnikov, u ktorých je to relevantné. Spoločnosť ST, a.s. poskytuje 

verejnú telefónnu službu na rôznych technológiách, na ktorých poskytuje aj rôzne 

volacie programy, ktoré sú naviazané na konkrétnu technológiu. Vzhľadom k tomu, že 

s poskytovaním verejnej telefónnej služby na rôznych technológiách súvisia rôzne 

náklady, niektoré podniky vytvorili na týchto konkrétnych technológiách volacie 

programy s rôznymi cenami, čo rozširuje diverzifikáciu portfólia verejnej telefónnej 

služby v pevnom umiestnení u niektorých podnikov.  

Úrad vychádzal pri vyhodnocovaní tohto kritéria z cenníkov zverejnených na 

verejne dostupných internetových stránkach daných podnikov, resp. z cenníkov ktoré 

zaslali jednotlivé podniky úradu.  Keď si chce koncový užívateľ vybrať poskytovateľa 
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verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení, v takejto štruktúre získa informácie 

o diverzifikácii tejto služby ponúkanej rôznymi podnikmi.  

Úrad sa zaoberal pri vyhodnocovaní daného kritéria šírkou sortimentu, ktorý je 

prístupný pre koncových užívateľov a z ktorého si môže koncový zákazník vyberať. 

Preto má úrad za to, že vizuálny príklad maloobchodného sortimentu spoločnosti ST, 

a.s. vs. maloobchodný sortiment niektorých alternatívnych operátorov zobrazuje reálny 

pohľad ponuky služieb z pohľadu koncového zákazníka, teda z ponuky, z ktorej si 

zákazník môže vyberať na súvisiacom maloobchodnom trhu verejnej telefónnej služby 

v pevnom mieste pripojenia.   

 

Pripomienka neakceptovaná 
 

 

Prekáţky vstupu na relevantný trh  

Strana 37, Ekonomické bariéry:  

„- investičné náklady spojené s vybudovaním funkčnej elektronickej komunikačnej siete,  

- vybudovanie pevnej elektronickej komunikačnej siete a následný vstup na trh vyžaduje 

vysoké počiatočné náklady (náklady na reklamu, získanie zákazníka, neustály rozvoj 

atď.),“  

Návrh: Navrhujeme, aby úrad hodnotenie kritérií a ekonomických bariér upravil tak, aby 

zohľadnil postavenie prevádzkovateľov lokálnych sietí využívaných pre účely 

poskytovania širokopásmových služieb uvádzaných ST, a.s. ako potenciálnych 

konkurentov, ako i existenciu týchto sietí ako takých, rovnako i existenciu už 

vybudovaných UMTS/GSM sietí a v tomto zmysle konštatoval neaplikáciu uvedených 

bariér v realite slovenských trhových podmienok.  

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   
 

Úrad trvá na tom, že aj investičné náklady spojené s vybudovaním funkčnej 

elektronickej komunikačnej siete, pre podnik ktorý nemá elektronickú komunikačnú sieť, 

sú ekonomickou bariérou 

Podnikov, ktoré majú vybudovanú sieť v pevnom umiestnení na poskytovanie 

iných napr. širokopásmových služieb a nepotrebujú túto sieť budovať, sa uvedené 

netýka.  

Podniky, ktoré majú vybudovanú mobilnú UMTS/GSM sieť, musia investovať do 

nadstavbovej platformy pre zamedzenie mobility pripojenia, roamingu atď., aby daná 

služby mohla byť poskytovaná ako verejná telefónna služba v pevnom mieste pripojenia.  

Vysoké počiatočné náklady (náklady na reklamu, získanie zákazníka, neustály 

rozvoj atď.) úrad považuje taktiež za ekonomické bariéry. Ak chce podnik vstúpiť na trh 

verejnej telefónnej služby v pevnom mieste pripojenia potrebuje si získať zákazníka, čo 

sa nedá bez nevyhnutne potrebných vynaložených nákladov.  
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Pripomienka čiastočne akceptovaná – na základe pripomienky ST, a.s. doplnené 
vysvetlenie do analýzy  
 
 
Strana 38, Časové bariéry:  

„- krátkosť času pre vstup a zavedenie podniku na trh poskytovania verejnej telefónnej 

služby v pevnom mieste pripojenia, na získanie dostatočného počtu zákazníkov 

(návratnosť investícií, konkurencie schopnosť),  

-veľká časová a administratívna náročnosť výstavby elektronickej komunikačnej siete 

(povolenia na rozkopávky, výstavba v meste, veľké množstvo súkromných vlastníkov 

pozemkov a s tým spojené časové lehoty).“  

Návrh: Navrhujeme, aby úrad hodnotenie kritérií a časových bariér upravil v zmysle 

návrhu ST, a.s. pri ekonomických bariérach a rovnako konštatoval ich neaplikáciu z 

obdobných dôvodov.  

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   
 
V analýze uvedené časové bariéry: 

- zavedenie podniku na trh poskytovania verejnej telefónnej služby v pevnom 

mieste pripojenia, na získanie dostatočného počtu zákazníkov (návratnosť investícií, 

konkurencie schopnosť) sa dotýka tak podniku, ktorý má vybudovanú sieť za účelom 

poskytovania iných služieb  ako aj podniku ktorý si sieť za účelom poskytovania 

elektronických komunikačných služieb buduje. Každý podnik rieši do akej doby je 

schopný zabezpečiť návratnosť svojich investícií. Ak by sa aj daní prevádzkovatelia 

lokálnych sietí rozhodli poskytovať verejnú telefónnu službu v pevnom umiestnení, boli 

by nútení vynaložiť nemalé investičné prostriedky s cieľom vstúpiť na relevantný trh 

a prežiť na ňom pri silnom postavení spoločnosti ST, a.s. S takýmto vstupom na trh sa 

teda spájajú ako ekonomické tak i časové bariéry vstupu na predmetný trh.  

- veľká časová a administratívna náročnosť výstavby elektronickej komunikačnej 

siete sa týka výhradne podnikov budujúcich si siete poskytovania elektronických 

komunikačných služieb. Podnikov, ktoré už majú vybudovanú svoju sieť sa uvedená 

bariéra netýka.  

 

Pripomienka čiastočne akceptovaná – na základe pripomienky ST, a.s. doplnené 
vysvetlenie do analýzy  
 

Strana 38, Strategické bariéry:  

„- pôsobenie 11 podnikov na tomto trhu, vyjednávacia sila a z toho vyplývajúci vplyv 

spoločnosti ST, a.s. pri rokovaniach a pri uzatváraní zmlúv,  

- pomerne malý trh Slovenskej republiky.“  

Návrh: Žiadame, aby úrad prehodnotil a zmenil záver tohto kritéria tak, že pôsobenie 

veľkého množstva podnikov aj na tak pomerne malom trhu Slovenskej republiky ako i 
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neustále ďalšie vstupujúce podniky na uvedený trh poukazujú na neexistenciu 

strategických bariér vstupu na tento trh.  

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   
 

Vzhľadom k tomu, že trh Slovenskej republiky je pomerne malý, úrad trvá na 

svojom vyjadrení, že pôsobenie 11 podnikov na tomto trhu je strategickou bariérou 

vstupu na predmetný trh. Každý podnik, ktorý by zvažoval vstup na predmetný trh 

poskytovania verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení, musí zo strategického 

hľadiska zvážiť, či pri súčasnom poskytovaní týchto služieb jedenástimi podnikmi bude 

schopný získať dostatočnú zákaznícku základňu, aby poskytovanie týchto služieb bolo 

pre podnik rentabilné. (Uvedené úrad doplnil aj do analýzy). 

 

K akvizícii podnikov na predmetnom trhu dochádza aj z dôvodu ich prežitia na 

trhu popri podniku s významným postavením t.j. spoločnosti ST, a.s. Ide o prirodzenú 

snahu podnikov vytvoriť silnejší podnik s cieľom prežiť a aspoň trochu súťažiť pri 

poskytovaní verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení s významným podnikom. 

Ak by sa aj všetci alternatívni operátori pôsobiaci na predmetnom trhu zlúčili,  ich trhový 

podiel či na pripojení, či vypočítaný  na základe zostavených minút je neporovnateľne 

nižší a ani tak by neboli vyrovnaným súperom na tomto trhu. Tu úrad pokladá za 

dôležité pripomenúť, že k oficiálnej liberalizácii fixného trhu došlo v roku 2004.   

 

Pripomienka neakceptovaná – na základe pripomienky ST, a.s. doplnené 

vysvetlenie do analýzy  

 
Strana 38, odsek nasledujúci za strategickými bariérami  

„V zmysle vyššie uvedeného úrad dospel k záveru, že vstup na predmetný 
veľkoobchodný trh č. 2 je v podstatnej miere ovplyvnený konaním spoločnosti ST, a.s. a 
existujúce bariéry predstavujú podstatné prekážky pre vstup na tento trh a možnosti 
vstupu naň sú obmedzené.“ 

Návrh: Žiadame, aby úrad prehodnotil záver hodnotenia prekážok vstupu na relevantný 

trh tak, že vstup na predmetný trh č. 2 je ovplyvnený existenciou prevádzkovateľov sietí 

poskytujúcich širokopásmové služby na rôznych technológiách, ako i podnikov 

disponujúcich mobilnými sieťami s celoslovenským pokrytím využiteľnými pre 

poskytovanie pevných hlasových služieb. Preto napriek niektorým typickým 

charakteristikám poskytovania elektronických komunikačných služieb, vzhľadom na 

slovenské trhové podmienky neexistujú podstatné prekážky vstupu na uvedený trh, čo 

preukazuje i skutočnosť, že naň priebežne vstupujú ďalšie podniky. V prípade služieb so 

zvýšenou tarifou a pri informačných službách dokonca existujúce mobilné služby 

predstavujú ekvivalent k poskytovaniu týchto služieb v sieťach v pevnom umiestnení a 

na uvedenej časti trhu pôsob viac poskytovateľov. O to viac sa bariéry vstupu na tento 

trh zásadnejšie neprejavia.  
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Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   
 

Úrad trvá na svojom vyjadrení, že vstup na predmetný veľkoobchodný trh č. 2 je v 

podstatnej miere ovplyvnený konaním spoločnosti ST, a.s. a existujúce bariéry 

predstavujú podstatné prekážky pre vstup na tento trh a možnosti vstupu naň sú 

obmedzené. Samozrejme určitý vplyv má aj správanie ostaných podnikov pôsobiacich 

na súvisiacom maloobchodnom trhu verejnej telefónnej služby v pevnom umiestnení, 

avšak nie v takej miere ako správanie spoločnosti ST, a.s. Podľa názoru úradu 

správanie potenciálnej konkurencie nemá na rozhodovanie podnikov o vstupe na trh 

podstatný vplyv.  

Ako už úrad uviedol, volania na čísla so zvýšenou tarifou a na čísla informačných 

služieb zostavené v mobilnej sieti nie sú súčasťou predmetného trhu. V tejto súvislosti 

úrad pripomína, že veľkoobchodný trh č. 2 sa dotýka čisto fixnej siete, resp. siete ktorá 

spĺňa charakteristiky pevnej siete. Do predmetného trhu nespadá verejná mobilná 

telefónna služba. Na základe uvedeného úrad nezahrňuje do trhu volania na služby so 

zvýšenou tarifou a na informačné služby v mobilnej siete, nakoľko nie sú predmetnom 

vecného vymedzenia trhu a nenapĺňajú vlastnosti pevného pripojenia. 

 

 Pripomienka neakceptovaná  

 

 

Súčasný stav a vývoj  
Strana 46, druhý odsek  

„Výška poplatkov za zostavenie volanie je rozhodujúca pri určovaní maloobchodnej 

ceny, ktorá je účtovaná konečným zákazníkom.“  

Návrh: Doplniť, že uvedené neplatí minimálne pre služby so zvýšenou tarifou a pri 

informačných službách, kde je rozhodujúca cena obsahu.  

 
Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   

Úrad súhlasí, že významnou zložkou maloobchodnej ceny pri službách so 

zvýšenou tarifou a informačných službách je okrem ceny za zostavenie volania v sieti 

v pevnom umiestnení aj cena za obsah, avšak poskytovanie obsahu nie je elektronická 

komunikačná služba v zmysle zákona o elektronických komunikáciách. (Uvedené úrad 

doplnil aj do analýzy). 

 
Pripomienka akceptovaná 
 

 
Strana 46, posledný odsek, druhá veta  

„Spoločnosť Orange  disponuje taktiež celonárodným pokrytím svojou mobilnou sieťou, 

ale vzhľadom na zanedbateľný trhový podiel oproti spoločnosti ST, a.s. (vyjadrený 

počtom zostavených minút na veľkoobchodnej úrovni, počtom odchádzajúcich minút a 
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počtom účastníckych pripojení na maloobchodnej úrovni) a aj napriek jej lepšej cenovej 

politike nepredstavuje reálneho konkurenta spoločnosti ST, a.s.“  

Návrh znenia: „Spoločnosť Orange  disponuje taktiež celonárodným pokrytím svojou 

mobilnou sieťou. Vzhľadom na vystupovanie spoločnosti Orange  ako integrovaného 

poskytovateľa pevných i mobilných hlasových služieb napriek nízkemu trhovému podielu 

pri poskytovaní pevných hlasových služieb oproti spoločnosti ST, a.s. (vyjadrený počtom 

zostavených minút na veľkoobchodnej úrovni, počtom odchádzajúcich minút a počtom 

účastníckych pripojení na maloobchodnej úrovni) a aj vzhľadom na jej lepšiu cenovú 

politiku predstavuje reálneho konkurenta spoločnosti ST, a.s.“  

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   
 

Úrad samozrejme nepopiera, že spoločnosť Orange je integrovaným operátorom, 

ktorý poskytuje rovnako ako spoločnosť ST, a.s. aj fixné aj mobilné služby. A ak sa na 

obe spoločnosti pozrieme komplexne ako na poskytovateľov pevnej a mobilnej 

telefónnej služby, tak vystupujú voči sebe ako reálni konkurenti. Uvedené, ale neplatí ak 

porovnávame tieto 2 spoločnosti výhradne ako poskytovateľov verejnej telefónnej služby 

v pevnom umiestnení, resp. ak ich porovnávame výhradne ako 2 spoločnosti, ktoré 

pôsobia na veľkoobchodnom trhu zostavenia volania v sieti v pevnom umiestnení.  V 

takom prípade, úrad trvá na tom, že napriek takmer celonárodnému pokrytiu mobilnej 

siete spoločnosti Orange a aj napriek jej lepšej cenovej politike oproti spoločnosti ST, 

a.s. a vzhľadom na zanedbateľný trhový podiel spoločnosti Orange oproti spoločnosti 

ST, a.s. (vyjadrený počtom zostavených minút na veľkoobchodnej úrovni, počtom 

odchádzajúcich minút a počtom účastníckych pripojení na maloobchodnej úrovni) 

spoločnosť Orange nepredstavuje reálneho konkurenta voči spoločnosti ST, a.s. na 

skúmanom relevantnom trhu. Tu úrad pokladá za dôležité opakovane pripomenúť, že 

volania zostavené v mobilnej sieti spoločnosti Orange ako súčasť verejnej mobilnej 

telefónnej služby nespadajú na predmetný trh.  

 

Pripomienka neakceptovaná 

 
 
III. 1 Závery opakovanej analýzy veľkoobchodného relevantného trhu č. 2 
Strana 47 a 48 

„3. Na veľkoobchodnom trhu č. 2 na území Slovenskej republiky do konca prvého 

polroka 2011 pôsobí celkom 11 podnikov. 

4. Výraznými technologickými výhodami na území Slovenskej republiky disponujú dve 
spoločnosti a to spoločnosť ST, a.s. a Orange , pričom obe majú takmer celoslovenské 
pokrytie. 
6. Na základe analýzy počtu a objemu veľkoobchodne zostavených volaní, počtu 
účastníckych pripojení a objemu zostavených volaní na maloobchodnej úrovni úrad 
dospel k záveru, že najväčšou vyjednávacou silou disponuje spoločnosť ST, a.s. 
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Uzavretím zmlúv o prepojení sietí sa vytvoril pre alternatívnych operátorov priestor pre 
vstup na trh verejnej telefónnej služby. Vstupom na trh sa však žiaden z alternatívnych 
operátorov nestal okamžite plnohodnotnou konkurenciou pre spoločnosť ST, a.s. 
7. Pri poskytovaní služieb na veľkoobchodnom trhu č. 2 má spoločnosť ST, a.s. 
podstatne väčšie predpoklady pre dosahovanie úspor z rozsahu v porovnaní s ostatnými 
podnikmi. 
8. Najširší sortiment ponuky služieb pre koncových užívateľov na súvisiacom 
maloobchodnom trhu poskytuje spoločnosť ST, a.s. 
9. Pre vstup nového podniku na veľkoobchodný trh č. 2 existujú ekonomické, technické 
a strategické prekážky.“ 
Návrh: Uvedené závery navrhuje ST, a.s. prehodnotiť v súlade s pripomienkami 
uvedenými osobitne v časti ich analýzy. 
 
Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   
Úrad sa k vyššie uvedeným pripomienkam spoločnosti ST, a.s. vyjadril už 
v predchádzajúcich častiach tohto vyhodnotenia pripomienok.  
 
 

III. 2 Návrh povinností 

III. 2.2 Návrh povinností pre podnik s významným vplyvom na veľkoobchodnom 

trhu č. 2 

A. povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia podľa § 19 zákona, str. 52  

„Podnik s významným vplyvom je povinný: 

 Zverejniť na svojej verejne dostupnej internetovej stránke referenčnú ponuku na 

prepojenie a predložiť ju úradu v písomnej aj elektronickej forme najneskôr do 60 

dní…..podmienky pre ponuku účastníckych prípojok za veľkoobchodných 

podmienok na ďalší predaj tretími osobami (WLR).“ 

Návrh: Navrhujeme preformulovať predmetnú povinnosť navrhovaného opatrenia tak, 

aby sa podmienky pre ponuku účastníckych prípojok nerealizovali v RIO, ale 

v samostatnej referenčnej ponuke na prístup k účastníckemu vedeniu, resp. ku 

koncovému bodu vo verejnej telefónnej sieti ST, a.s.. 

Ďalej navrhujeme, aby sa povinnosť WLR plnila len na rezidenčných prístupoch, resp. 

účastníckych prípojkách určených pre rezidenčných zákazníkov. 

 

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   
 

Úrad súhlasí s požiadavkou spoločnosti ST, a.s., aby sa podmienky pre ponuku 

účastníckych prípojok realizovali v samostatnej referenčnej ponuke na prístup, ktorý 

umožní ponúkať účastnícku prípojku za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj 

tretími osobami (WLR), resp. v samostatnej referenčnej ponuke účastníckej prípojky na 

ďalší predaj. 
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Úrad navrhuje významnému podniku uložiť povinnosť transparentnosti prístupu 

podľa § 19 zákona v nasledovnom znení:  

Podnik s významným vplyvom je povinný:  

 Zverejniť na svojej verejne dostupnej internetovej stránke referenčnú ponuku 

na prepojenie a  referenčnú ponuku na prístup, ktorý umožní ponúkať 

účastnícku prípojku za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretím 

osobám (ďalej len „referenčná ponuka na poskytovanie WLR“) a predložiť ich 

úradu v písomnej aj elektronickej forme najneskôr do 60 dní od právoplatnosti 

rozhodnutia o určení za významný podnik a uložení povinností. Referenčná 

ponuka na prepojenie musí byť dostatočne štruktúrovaná a musí obsahovať 

podmienky pre  služby veľkoobchodného zostavenia volania vo verejnej 

elektronickej komunikačnej sieti v pevnom umiestnení, vrátane podmienok pre 

služby umožňujúce poskytovať výber podniku  individuálnou voľbou (CS) a 

výber podniku predvoľbou (CPS). Referenčná ponuka  na prístup WLR musí 

byť taktiež dostatočne štruktúrovaná a musí obsahovať podmienky pre 

ponuku veľkoobchodného prenájmu účastníckej prípojky vo verejnej 

telefónnej sieti v pevnom umiestnení spoločnosti ST, a.s.  

 
 Zverejniť v referenčnej ponuke na prepojenie všetky špecifické informácie, 

najmä informácie z účtovníctva, technické špecifikácie, charakteristiky siete, 

zmluvné podmienky, ako aj informácie týkajúce rozsahu jednotlivých služieb 

odchádzajúcich volaní, informácie o službách súvisiacich s implementáciou 

siete týkajúcich sa služieb umožňujúcich poskytovať výber podniku 

individuálnou voľbou (CS) a výber podniku predvoľbou (CPS), vrátane cien, 

opisu jednotlivých bodov prepojenia, kvality, lehôt a podmienok, 

jednorazových a pravidelných poplatkov. V samostatnej referenčnej ponuke 

na poskytovanie WLR zverejniť všetky špecifické informácie, najmä informácie 

z účtovníctva, technické špecifikácie, charakteristiky siete, zmluvné 

podmienky, ako  aj informácie týkajúce sa rozsahu ponuky veľkoobchodného 

prenájmu účastníckej prípojky vo verejnej telefónnej sieti v pevnom 

umiestnení spoločnosti ST, a.s.  

 
 Zverejniť akýkoľvek návrh na zmenu referenčnej ponuky na prepojenie ako aj 

referenčnej ponuky na poskytovanie prístupu WLR zo strany podniku 

s významným vplyvom, ktorý bude mať vplyv na podniky definované v § 5 

ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách najneskôr 45 dní pred 

zamýšľanou zmenou na svojej verejne dostupnej internetovej stránke a 

predložiť ju úradu.  

 
(Vyššie uvedené úrad upravil v analýze.) 
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Úrad však nesúhlasí s požiadavkou, aby sa povinnosť WLR plnila len na 

rezidenčných prístupoch, resp. účastníckych prípojkách určených pre rezidenčných 

zákazníkov. Úrad nevidí dôvod prečo by sa mala referenčná ponuka WLR plniť len na 

rezidenčných prístupoch, keďže hlasové služby na prenajatej účastníckej prípojke bude 

svojím zákazníkom poskytovať alternatívny operátor, t.j. nie spoločnosť ST, a.s. 

a spoločnosť ST, a.s. len prenajíma telefónnu prípojku veľkoobchodne alternatívnemu 

operátorovi. Alternatívny operátor môže svoje služby ponúknuť tak bytovému ako aj 

nebytovému zákazníkovi, rozhodnutie je plne v rukách alternatívneho operátora.  

 

Pripomienka čiastočne akceptovaná – 1. bod akceptovaný 

                                                                  2. bod neakceptovaný  

 

 

Strana 53, tretí odsek, druhá veta 

Znenie úradu: ,„Ak zmena referenčnej ponuky vyplýva z cenového rozhodnutia úradu, 

je významný podnik povinný zverejniť zmenenú referenčnú ponuku najneskôr v deň 

účinnosti predmetného rozhodnutia.“ 

Návrh znenia : „Ak zmena referenčnej ponuky vyplýva z cenového rozhodnutia úradu, 

je významný podnik povinný zverejniť zmenenú referenčnú ponuku najneskôr v tridsiaty 

deň odo dňa nadobudnutia právoplatnosti predmetného rozhodnutia.“ 

 
 
Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   
 
 V ustanovení § 19 ods. 2 zákona sa okrem iného uvádza: „Úrad môže na 

uplatnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo povinností uložených 

rozhodnutím úradu podľa § 18 ods. 1 zákona uložiť významnému podniku zmeny 

referenčnej ponuky; úrad môže prihliadnuť na návrh zmeny referenčnej ponuky 

predloženej podnikom. Podnik je povinný predložiť úradu upravenú referenčnú ponuku 

do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o zmene referenčnej ponuky.“ Nakoľko toto 

ustanovenie zákona   obsahuje povinnosť zverejnenia zmien referenčnej ponuky 

uložených samostatným konaním a rozhodnutím o zmene referenčnej ponuky v určitej 

lehote, ktoré úrad môže, ale nemusí začať, úrad nasledujúce znenie ,„Ak zmena 

referenčnej ponuky vyplýva z cenového rozhodnutia úradu, je významný podnik povinný 

zverejniť zmenenú referenčnú ponuku najneskôr v deň účinnosti predmetného 

rozhodnutia.“ z analýzy  vypustil, a primeranú lehotu na vykonanie zmien referenčnej 

ponuky na základe cenového rozhodnutia určí preto priamo v cenovom rozhodnutí a nie 

duplicitným použitím zákonnej lehoty v SMP rozhodnutí, keďže táto lehota uvedená v § 

19 ods. 2 zákona sa týka samostatného konania a rozhodnutia o zmene referenčnej 

ponuky 
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Pripomienka čiastočne akceptovaná. Úrad nezmenil, ale vypustil uvedené znenie z 

analýzy. 

 

 

C. Povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom podľa § 22 zákona, 

Strana 54 

„Podnik s významným vplyvom je povinný: 

 Poskytovať tretím osobám prístup k určitým sieťovým prostriedkom, vrátane prístupu, 

ktorý umožní poskytovať výber podniku individuálnou voľbou (CS), predvoľbou (CPS) 

a umožní ponúkať účastnícku prípojku za veľkoobchodných podmienok na ďalší 

predaj tretími osobami (WLR). 

... 

 Umožniť spoločné využívanie infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí 

vedení.“ 

 

Návrh: V prvom bode uvedenom vyššie vypustiť časť textu „...k určitým sieťovým 

prostriedkom, vrátane prístupu...“ a tiež druhý bod uvedený vyššie. 

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   
 

Úrad súhlasí s vypustením tej časti textu ako uvádza spoločnosť ST, a.s. v prvom 

bode a výsledné znenie je: „Podnik s významným vplyvom je povinný poskytovať tretím 

osobám prístup, ktorý umožní poskytovať výber podniku individuálnou voľbou (CS), 

predvoľbou (CPS) a umožní ponúkať účastnícku prípojku za veľkoobchodných 

podmienok na ďalší predaj tretími osobami (WLR).(Uvedené úrad upravil v analýze.) 

 Úrad nesúhlasí s vypustením bodu „Významný podnik je povinný umožniť 

spoločné využívanie infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení.“ 

z povinnosti poskytnúť prístup k určitým sieťovým prostriedkom tak ako to navrhuje 

spoločnosť ST, a.s. Úrad má v úmysle uložením uvedenej  povinnosti zabezpečiť, aby 

v prípade že bude pri poskytovaní služieb uložených v povinnosti poskytnúť prístup 

k určitým sieťovým prostriedkom podľa § 22 zákona potrebné spoločné využívanie 

infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení, významný podnik bude povinný 

takéto spoločné využívanie inému podniku umožniť.  

Pripomienka čiastočne akceptovaná – 1. bod akceptovaný 
                                                                  2. bod neakceptovaný  
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D. Povinnosť viesť oddelenú evidenciu podľa § 21 ods. 1 zákona 

Záver strany 54:  

Znenie úradu: „Náklady musia byť členené v súlade s platným rozhodnutím o metóde 

kalkulácie cien za zostavenie volania v pevnom mieste pripojenia v sieti významného 

podniku.“ 

Návrh : Vypustiť uvedenú časť textu, resp. špecifikovať požiadavku na konkrétnu 

existujúcu metódu kalkulácie cien podľa Rozhodnutia Telekomunikačného úradu SR zo 

dňa 18. septembra 2008, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby zostavenia 

volaní vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení v sieti významného podniku. 

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:  
 

Úrad nemôže vypustiť požiadavku, že náklady musia byť členené v súlade s 

platným rozhodnutím o metóde kalkulácie cien, vzhľadom k tomu, že s uložením 

povinnosti cenovej regulácie súvisí aj uloženie povinnosti viesť oddelenú evidenciu za 

účelom získania informácií o štruktúre nákladov, výnosov a vloženom kapitále, ktoré 

súvisia s poskytovaním služby zostavenia volania v sieti v pevnom umiestnení 

významného podnik. Úrad ukladá tieto povinnosti podniku s významným vplyvom na 

veľkoobchodnom trhu č. 2, nakoľko spoločnosť určená za významný podnik bude 

povinná stanoviť ceny za zostavenie volania v pevnom mieste pripojenia tak, ako mu 

určí úrad v rozhodnutí o regulácii cien podľa § 12 zákona.  

 

 Metóda kalkulácie cien je predmetom samostatného konania. Podľa názoru 

úradu je daná metóda dostatočne určiteľná. Ochrana práv dotknutého podniku je 

zabezpečená v samostatnom konaní o metóde. Odkaz na budúcu platnú metódu 

kalkulácie cien je možný a úrad ho použil aj v inom svojom rozhodnutí (relevantný trh č. 

6 t.j. trh veľkoobchodných ukončovacích častí prenajatých okruhov, ktoré spájajú 

koncové body siete s bodom prepojenia). Náhla zmena metódy a s tým súvisiaca ľahká 

ovplyvniteľnosť tejto povinnosti je vylúčená z dôvodu, že metóda kalkulácie cien je 

vydávaná v samostatnom konaní a je vždy predmetom národných aj nadnárodných 

konzultácií. Navyše, spoločnosť ST, a.s. spolupracuje pri tvorbe modelu BU LRIC-pure, 

ktorý úrad pripravuje pre výpočet prepojovacích poplatkov v sieti  v pevnom umiestnení, 

a preto nehrozí, že by mohla byť spoločnosť ST, a.s. nepripravená a že by nemala 

dostatok času pri zmene metódy kalkulácie cien. Z uvedeného vyplýva, že nie sú 

naplnené predpoklady pre vznik objektívnej nemožnosti implementácie povinnosti zo 

strany významného podniku. Odkaz na platnú metódu kalkulácie cien je v súlade 

s konzistentnou reguláciou na relevantnom trhu, nakoľko údaje z oddelenej evidencie 

by mali zodpovedať nákladom, ktoré účtuje významný podnik v súlade s cenovou 

reguláciou. V opačnom prípade by nedošlo k splneniu účelu tejto povinnosti.  

 

Pripomienka neakceptovaná – vysvetlenie úrad doplnil aj do analýzy. 
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Záver strany 54 a začiatok strany 55:  

„Informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále vo vyššie uvedenom členení za 

rok 2011 je spoločnosť ST, a.s., povinná predložiť úradu najneskôr do 30 dní odo dňa 

právoplatnosti rozhodnutia o uložení tejto povinnosti. Ak v čase nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia o uložení tejto povinnosti nebude právoplatná príslušná 

metóda kalkulácie cien, je spoločnosť ST, a.s., povinná predložiť úradu vyššie uvedené 

informácie najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa určuje 

metóda kalkulácie cien.“ 

Návrh znenia: „Informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále vo vyššie 

uvedenom členení za rok 2011 je spoločnosť ST, a.s., povinná predložiť úradu 

najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení tejto povinnosti, 

najskôr však k 30.6.2012.“ 

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   
Úrad akceptuje pripomienku spoločnosti ST, a.s. ohľadne termínu predkladania 

informácií o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále za rok 2011 a upraví text 

nasledovne: „Náklady musia byť členené v súlade s platným rozhodnutím o metóde 

kalkulácie cien za zostavenie volania v pevnom mieste pripojenia v sieti významného 

podniku. Informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále vo vyššie uvedenom 

členení za rok 2011 je spoločnosť ST, a.s., povinná predložiť úradu najneskôr do 30 dní 

odo dňa vykonateľnosti rozhodnutia o uložení tejto povinnosti, najskôr však 30.6.2012. 

Ak v čase nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o uložení tejto povinnosti nebude 

platné príslušné rozhodnutie o metóde kalkulácie cien, je spoločnosť ST, a.s., povinná 

predložiť úradu vyššie uvedené informácie najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti 

rozhodnutia, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien.“ (Uvedené úrad upravil aj 

v návrhu povinností do analýzy.) 

Účinnosť jednotlivých parciálnych povinností podľa § 21  je naviazaná na 

vykonateľnosť rozhodnutí podľa § 12 zákona o elektronických komunikáciách, pretože 

tento v § 74 ods. 3 druhá veta uvádza, že rozklad proti rozhodnutiu úradu podľa § 12, § 

18 až 25 nemá odkladný účinok. Podľa § 52 ods. 2 Správneho poriadku je rozhodnutie 

vykonateľné, ak odvolanie (rozklad) nemá odkladný účinok. (Uvedené úrad doplnil aj 

v odôvodnení povinností do analýzy.) 

Úrad zmenil pojem právoplatnosť rozhodnutia o uložení povinnosti oddelenej 

evidencie na pojem vykonateľnosť a pojem právoplatnosť rozhodnutia o metóde 

kalkulácie cien na  platnosť rozhodnutia o metóde kalkulácie cien v nadväznosti na  

vyššie uvedené ustanovenie § 74 ods. 3 zákona.  

 

 Pripomienka akceptovaná 
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Strana 55, prvý bod: 

Znenie úradu: „Viesť oddelenú evidenciu tak, aby boli sprehľadnené veľkoobchodné a 

vnútropodnikové ceny za účelom preukázania, že nedochádza k porušovaniu 

povinnosti nediskriminácie podľa § 20 zákona a aby sa zabránilo zvýhodňovaniu alebo 

znevýhodňovaniu niektorých služieb prerozdeľovaním nákladov a výnosov z iných 

služieb a medzi službami navzájom. 

 Na požiadanie úradu predložiť účtovné záznamy na overenie povinnosti podľa § 19 

a 20 zákona.“ 

Návrh : Vypustiť prvý bod uvedený vyššie a druhý bod uvedený vyššie rovnako vypustiť 

resp. dostatočne jasne  špecifikovať.  

 

Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   
 

Úrad neakceptuje návrh spoločnosti ST, a.s. týkajúci sa vypustenia 

nasledujúceho znenia povinnosti: „Podnik s významným postavením je povinný viesť 

oddelenú evidenciu tak, aby boli sprehľadnené veľkoobchodné a vnútropodnikové ceny 

za účelom preukázania, že nedochádza k porušovaniu povinnosti nediskriminácie podľa 

§ 20 zákona a aby sa zabránilo zvýhodňovaniu alebo znevýhodňovaniu niektorých 

služieb prerozdeľovaním nákladov a výnosov z iných služieb a medzi službami 

navzájom.“, nakoľko tento bod zodpovedá zneniu povinnosti podľa § 21 zákona. Znenie 

povinnosti uloženej v rozhodnutí o určení významného podniku by malo zodpovedať jej 

zákonnému vymedzeniu. Takéto definovanie povinnosti je predpokladom splnenia cieľa 

regulácie. Úrad chce týmto zabezpečiť, aby bola táto regulačná povinnosť úplná a teda 

konzistentná vo vzťahu k ostatným povinnostiam (povinnosť nediskriminácie). (Poslednú 

vetu tohto odstavca úrad doplnil aj do analýzy.) 

Úrad akceptuje návrh spoločnosti ST, a.s. týkajúci sa vypustenia znenia 

povinnosti: “Podnik s významným postavením je povinný na požiadanie úradu predložiť 

účtovné záznamy na overenie povinnosti podľa § 19 a 20 zákona.“ a uvedenú vetu 

z analýzy vypustil. Povinnosť predkladať na požiadanie účtovné záznamy je obsiahnutá 

priamo v zákone a pri uložení povinnosti oddelenej evidencie nie je potrebné ju výslovne 

uvádzať. To znamená, že ak má podnik uloženú povinnosť oddelenej evidencie, je úrad 

oprávnený požadovať od podniku účtovné záznamy a podnik je povinný tieto záznamy 

predložiť.  

Uvedená povinnosť oddelenej evidencie nepredstavuje žiadne dodatočné 

zaťaženie resp. rozšírenie povinnosti pre spoločnosť ST, a.s. okrem toho, že tieto 

podklady bude musieť spoločnosť ST, a.s. na vyžiadanie predložiť úradu. Úrad 

v analýze predloženej na národné konzultácie len bližšie špecifikoval a charakterizoval 

danú povinnosť, tak ako je uvedené v zákone, čiže sa nejedná o novo uloženú resp. 

rozšírenú povinnosť, ktorú musí spoločnosť ST, a.s. plniť.  

 
Pripomienka čiastočne akceptovaná – 1. bod neakceptovaný 
                                                                  2. bod akceptovaný  
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E. Povinnosť regulácie cien prepojenia podľa § 23 zákona, strana 55 
„Podnik s významným vplyvom je povinný: 

 Podľa § 23 zákona stanoviť ceny za zostavenie volania v pevnom mieste pripojenia 

tak, ako mu určí úrad v rozhodnutí o regulácii cien podľa § 12 zákona. Postup na 

výpočet cien bude stanovený v súlade s odporúčaním EK č. 2009/396/ES o 

regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími poplatkami v pevných a mobilných 

sieťach v EÚ.“ 

Návrh: „Podnik s významným vplyvom je povinný: 

 Podľa § 23 zákona stanoviť ceny za zostavenie volania v pevnom mieste pripojenia 

podľa Rozhodnutia Telekomunikačného úradu SR zo dňa 18. septembra 2008, 

ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za služby zostavenia volaní vo verejnej 

telefónnej sieti v pevnom umiestnení v sieti významného podniku.“ 

 
Stanovisko úradu k návrhu spoločnosti ST, a.s.:   

Odkaz v navrhovanej povinnosti znie na platnú metódu. Táto metóda je teda 

určiteľná. Spoločnosť ST, a.s. bude mať možnosť sa k nej vyjadriť v samostatnom 

konaní. Rozhodnutie o metóde je takisto predmetom konzultácií. Právna istota 

spoločnosti ST, a.s. v oblasti cenovej regulácie je teda zaručená. Odporúčania 

Európskej komisie sa úrad pridržiava, ako je aj v § 11 ods. 2 zákona uvedené: „Úrad pri 

regulácii elektronických komunikácií prihliada na odporúčania a usmernenia Európskej 

komisie, vrátane technických noriem a technických špecifikácií pre siete a služby, 

ktorých zoznam zverejňuje Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie.“ 

Ciele regulácie sú primárne určené regulačným rámcom EÚ. Tieto ciele sú 

transponované do národnej legislatívy. Európska komisia vydáva pre harmonizované 

napĺňanie cieľov regulácie odporúčania a usmernenia. Z toho dôvodu sú tvrdenia ST, 

a.s. o nesúlade odporúčania Európskej komisie s cieľmi regulácie neprípustné.  

Podľa názoru úradu, návrh spoločnosti ST, a.s. predstavuje snahu spoločnosti 

o zakonzervovanie regulácie cien podľa Rozhodnutia úradu z 18 septembra 2008. 

Úradom navrhovaná povinnosť v žiadnom prípade nepredstavuje pre spoločnosť ST, 

a.s. právnu neistotu, nakoľko spoločnosť ST, a.s. sa zúčastňuje procesu tvorby metódy 

kalkulácie cien za prepojenie BU LRIC – pure, ktorá je plne v súlade s Odporúčaním 

Európskej komisie č. 2009/396/ES o regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími 

poplatkami v pevných a mobilných sieťach v EÚ. Pripomienka spoločnosti ST, a.s., že 

úrad koná netransparentne je účelová a nezakladá sa na skutočnosti. Úrad naopak úzko 

spolupracuje s odborným poradcom a s ostatnými telekomunikačnými podnikmi na 

príprave novej metódy BU LRIC – pure. Spoločnosť ST, a.s. sa môže k modelu 

vyjadrovať priamo pri jeho tvorbe. S tým súvisí aj dostatočne dlhé časové obdobie na 

prípravu vlastnej evidencie. Navyše, ak úrad vydá novú metódu kalkulácie cien, táto 

bude predmetom konzultácií a bude v nej tiež daný primeraný termín na jej 

implementáciu.  

 

Pripomienka neakceptovaná – vysvetlenie úrad doplnil aj do analýzy. 
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ČASŤ B Stanovisko spoločnosti ST, a.s. k návrhu opatrenia   

 

Strana 19, prvý odsek 

„Pri veľkoobchodných zúčtovacích vzťahoch operátor zostavenia volania platí poplatok 

ICP podniku vo výške zodpovedajúcemu maloobchodného výnosu zníženého o zmluvne 

dohodnutý podiel na týchto volaniach, ktorý obsahuje platbu za zostavenie volania.“ 

 

ST podotýka, že tento obraz nie je kompletný. Súčasťou podielu je aj výber platieb za 

vykonanie maloobchodného odúčtovania a tzv. odplata za riziko nevýberu. Platba za 

zostavenie volania je len jednou jeho časťou. 

 
Strana 19, druhý odsek 

„Ak by volania na takéto čísla boli zúčtované originačným modelom zúčtovania, podnik 

poskytujúci zostavenie volania by celý výnos za uskutočnené volania na tieto čísla 

získaný od koncového užívateľa posunul ICP podniku, ktorý by zaplatil za zostavenie 

volania podniku poskytujúcemu odchádzajúce volania.“ 

 

Rovnako i tu treba uviesť, že podniku zostavujúcemu volanie rovnako prináleží platba za 

vykonanie maloobchodného odúčtovania a tzv. odplata za riziko nevýberu, avšak tu sú 

platby týkajúce sa zostavenia volania účtované transparentne oddelene od ostatných 

platobných tokov. 

 
 
 
Stanovisko úradu k stanovisku spoločnosti ST, a.s.:   

Úrad akceptoval a doplnil navrhované znenie spoločnosti ST, a.s. do predmetnej 

analýzy.  

 

Akceptované 

 

 

I.1.4.2 Geografické vymedzenie veľkoobchodného trhu č. 2, strana 19 

„Vzhľadom k tomu, že úrad neidentifikoval v rámci územia Slovenskej republiky 

jednoznačne ohraničené územie, na ktorom by boli súťažné podmienky výrazne odlišné 

od ostatných lokalít, tak vymedzil trh z geografického hľadiska ako celé územie 

Slovenskej republiky.“ 

ST, a.s. sa domnieva, že tento záver úradu vzhľadom na neuvedené skúmanie tohto 

faktu nemusí byť správny a nemusí vychádzať z trhovej reality. Pri zohľadnení 

maloobchodnej ponuky len ST, a.s. sa naozaj môže javiť, že súťažné podmienky sú 

rovnaké na celom území Slovenska, keďže ST, a.s. poskytuje celoslovenské 

unifikované ceny. Je to však dôsledkom ex ante regulácie a uložených povinností. 

Regulačné opatrenia nútia ST, a.s. zachovávať  pri maloobchodnej i veľkoobchodnej 
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ponuke geograficky statický prístup. Je však celkom dobre možné a bez skúmania 

tohto faktu úradom nie je možné vylúčiť, že ostatní operátori prispôsobujú svoje ponuky 

služieb v závislosti od geografických podmienok a ponuky sa líšia od mesta k mestu. Je 

preto otázne, či úrad pri geografickom (ne)vymedzení trhu postupoval v súlade s § 11 

ods. e) zákona, ktorý úradu ukladá pri regulácií elektronických komunikácií „primerane 

prihliadať na odlišné situácie v oblasti hospodárskej súťaže a spotrebiteľov v rôznych 

geografických oblastiach.“ 

 

Stanovisko úradu k stanovisku spoločnosti ST, a.s.:   

 

Úrad v predmetnej analýze uviedol, že priestorový relevantný trh (geografický trh) 

je všeobecne vymedzený územím, na ktorom dotknuté subjekty vystupujú na strane 

ponuky a dopytu danej služby, pričom súťažné podmienky sú také homogénne, že toto 

územie môže byť odčlenené od ostatných území s odlišnými súťažnými podmienkami. 

Úrad pri územnom vymedzení trhu vychádzal z vecného vymedzenia relevantného trhu.   

Predmetné služby nie sú ponúkané v jednotlivých územných celkoch, resp. 

lokalitách za výrazne rozdielnych podmienok. Súťažné podmienky sú podľa názoru 

úradu na celom území Slovenskej republiky dostatočne homogénne. Pri priestorovom 

vymedzení trhu úrad zohľadňuje národný trh.  

Vzhľadom na uvedené úrad trvá na tom, že definovanie veľkoobchodného trhu 

zostavenia volania v pevnom umiestnení z geografického hľadiska ako celé územie 

Slovenskej republiky je správne. 

 

Neakceptované 

III.2.3 Odôvodnenie ukladaných povinností, strana 55 a nasledujúce 

 

Uloženie povinnosti WLR úrad odôvodnil len čisto na základe verbálneho záujmu 

alternatívnych operátorov. Až 5 podnikov uviedlo, že by mali o službu záujem, alebo by 

zvažovali jej odoberanie. Podotýkame, že WLR má význam len pre tie účastnícke 

prípojky a zákazníkov, kde koncový zákazník prístupu ST, a.s. využíva službu výberu 

podniku. Objem prevádzky CS/CPS však v sieti ST v priebehu rokov klesol z 2,1 % na 

1,1 %. Pri tomto trende sa objem prevádzky dostane na budúci rok blízko nule. Ďalej, 

CS kód má v súčasnosti pridelené tri podniky, t.z., že dvaja z tých, ktorí prejavili záujem 

službu výberu podniku ani neposkytovali. V tomto svetle sa domnievame sa, že 

uloženie tejto povinnosti je úplne zbytočné a v rozpore s princípmi efektívnosti, 

primeranosti a odôvodnenosti.    
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Pri povinnosti WLR nám nie je zrejmé: 

- aký súťažný problém má daná povinnosť riešiť, 

- zdôvodnenia potreby uloženia danej povinnosti,  

- čo konkrétne sa sleduje uložením týchto povinností, aký budú mať vplyv na 

konkurenciu na danom trhu.  

 

Uvedené považujeme za nedodržanie litery zákona a žiadame úrad o podrobné 

odôvodnenie každej jednej špecifickej povinnosti ukladanej za účelom odstránenia 

nedostatku na trhu. V analýzach sa úrad venuje vyššie spomenutým skutočnostiam iba 

stručným načrtnutím na konci analýzy, čo je však z dôvodu tak významného zásahu do 

činnosti ST, a.s., akými sú navrhované povinnosti, nedostatočné. 

 

Ešte výraznejšie absentuje akékoľvek odôvodnenie povinnosti pri povinnosti oddelenej 

evidencie a tiež pri povinnosti nákladovej orientácie.  

 

Samotné uvádzané stretnutia a workshopy úradu s podnikmi neposkytujú dostatočný 

priestor na pripomienkovanie modelu. Model doteraz nebol podnikom poskytnutý. 

Podniky poznajú len jeho neúplné časti bez poznania logického spojenia údajov a 

vzorcov za nimi. Neexistuje ani metodológia modelu, ktorú by bolo možné komentovať. 

Podnikom nie je ani zrejmé, ako sa naloží s ich doterajšími pripomienkami na základe 

čiastkových informácií o pripravovanom modeli,  pričom úrad už požaduje dodanie 

vstupov na jeho testovanie.  

 

Každá povinnosť uložená úradom musí byť uložená primerane k problému, ktorý má 

riešiť. Je nevyhnutné, aby uložené povinnosti predstavovali nevyhnutné minimum na 

dosiahnutie cieľa v tom zmysle, aby tieto povinnosti podporovali súťaž, inováciu a 

investovanie do infraštruktúry a to v prospech užívateľov.  

 

Podľa Rámcovej smernice 2002/21/EC z 2.3.2002 uložené povinnosti pri ex ante 

regulácii musia zodpovedať princípu proporcionality, t.j. musia byť náležite zdôvodnené, 

či riešia popísaný hospodársko-súťažný problém na danom trhu. Ak existuje viac 

možností, viac možných povinností, na riešenie súťažného problému, národný 

regulačný úrad je povinný zvoliť takú povinnosť, ktorá je pre dotknutý podnik najmenej 

zaťažujúcou. Podobnú formuláciu obsahuje vyššie spomínaný § 18 zákona. Z vyššie 

uvedených skutočností je zrejmé, že úrad nezohľadní tieto ustanovenia v prípade 

nezohľadnenia skutočného stavu na trhu. 

 

Na záver si dovoľujeme úrad požiadať o zohľadnenie našich pripomienok v časti 

A i celkovo v rámci celého znenia analýzy a zohľadniť ich vplyv i na návrh ukladaných 

povinností. Osobitne navrhujeme úradu zvážiť uloženie ďalších povinností nad rámec 
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povinností už uložených, vrátane zohľadnenia potrebného času na prípadnú 

implementáciu.  

 

Zároveň si dovoľujeme ešte raz zdôrazniť potrebu jasne a určite stanovenej metódy 

kalkulácie cien odkazom na konkrétnu existujúcu a osobitným rozhodnutím úradu 

stanovenú metódu už v rozhodnutí na základe tejto analýzy. 

V prípade, ak úrad zamýšľa závažným spôsobom meniť aj iné povinnosti, v záujme 

dosiahnutia ich určitosti a tiež zohľadnenia potrebnej implementačnej lehoty si 

dovoľujeme úrad požiadať o ich dostatočnú špecifikáciu. a privítali by sme osobitné 

konzultácie, aby sa dospelo k reálnej implementovateľnosti takýchto povinností tak 

z vecného ako i časového hľadiska. 

 

Navyše si v závere dovoľujeme upozorniť na nesúlad Prílohy Pravidiel konzultácií 

v bode b) so znením zákona. V uvedenom bode sa uvádza, že „Úrad na uplatnené 

stanovisko prihliadne pri konečnom znení opatrenia, ale nevyhodnocuje ho.“  

Takýto postup je v rozpore so zákonom, predovšetkým s ustanoveniami § 10 ods. 2 a 3 

zákona, z ktorých vyplýva, že úrad je povinný vyhodnotiť všetky pripomienky dotknutých 

osôb. Navyše v prípade, že podľa § 18 ods. 1 zákona sa majú práva účastníka konania 

podľa § 33 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní uplatniť počas konzultácií podľa § 

10 ods. 1 zákona, takýto postup by mohol spôsobiť nezákonnosť rozhodnutia o určení 

významného podniku. 

 

Stanovisko úradu k stanovisku spoločnosti ST, a.s.:   
 

Plnenie povinnosti prístupu k určitým sieťovým prostriedkom je základným 

predpokladom pre zriadenie úspešného prepojenia sietí, ktoré je kľúčové pre 

poskytovanie verejnej telefónnej služby a dovolateľnosť. Túto povinnosť úrad považuje 

za dôležitú aj z dôvodu, aby spoločnosť ST, a.s. umožnila zákazníkom pripojeným k sieti 

v pevnom umiestnení spoločnosti ST, a.s. podľa ich výberu prístup k službám 

ktoréhokoľvek prepojeného podniku poskytujúceho verejne dostupné telefónne služby, a 

to individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania, predvoľbou čísla 

vybraného podniku s možnosťou zmeniť túto predvoľbu individuálnou voľbou čísla 

vybraného podniku pre jednotlivé volania. Súčasne chce úrad touto povinnosťou 

zabezpečiť, aby spoločnosť ST, a.s. bola povinná poskytovať iným podnikom prístup, 

ktorý im umožní ponúkať účastnícku prípojku za veľkoobchodných podmienok na ďalší 

predaj tretími osobami (WLR).  

 

Veľkoobchodný prenájom účastníckej prípojky je služba umožňujúca 

alternatívnemu operátorovi prenajať si od významného podniku účastnícku prípojku a 

zabezpečiť pre koncového zákazníka poskytovanie volaní. Nie je pravda, že úrad 

uloženie povinnosti WLR odôvodňuje čisto len na základe verbálneho záujmu 

alternatívnych operátorov, tak ako uvádza spoločnosť ST, a.s. Alternatívni operátori svoj 
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záujem o službu WLR vyjadrili písomne, kde vo svojich listoch uvádzajú, že majú 

skutočný záujem o danú službu resp. že by zvažovali jej odoberanie  od spoločnosti ST, 

a.s., ak by takúto službu poskytovala. Až 5 podnikov uviedlo, že v tých oblastiach, kde 

potrebujú zriadiť verejnú telefónnu službu pre zákazníka, ale nedisponujú tam vlastnou 

prístupovou sieťou a výstavba vlastnej siete by tam bola neefektívna, by mali o danú 

službu záujem, resp. by zvažovali jej odoberanie.  

Ako už úrad uviedol vyššie, súhlasí s požiadavkou spoločnosti ST, a.s., aby sa 

podmienky pre ponuku prenájmu účastníckych prípojok realizovali v samostatnej 

referenčnej ponuke. Avšak je nevyhnutné, aby podnikom odoberajúcim WLR bolo 

umožnené poskytovať verejnú telefónnu službu tak bytovým ako aj nebytovým 

zákazníkom.   

Alternatívni operátori považujú nemožnosť poskytovať verejnú telefónnu službu 

prostredníctvom WLR za veľmi významnú prekážku pre vstup na trh verejnej telefónnej 

služby, lebo rad potenciálnych zákazníkov odmieta služby, pre ktoré je potrebné dvojitá 

fakturácia, pretože uprednostňujú komplexnú ponuku.  

 

Využívanie služby WLR prináša rôzne výhody a to najmä: 

6. Výhody v porovnaní s CS/CPS: 

- Domácnosti využívajúce služby výberu podniku musia platiť účty dvom rôznym 

operátorom, čo zvyšuje cenu služby a je to nekomfortné.  

- Podnikatelia pri CS/CPS  musia zaúčtovať dve faktúry. 

- Dvojitá fakturácia pri CS/CPS najviac diskriminuje služby alternatívnych 

operátorov. 

7. Rovnoprávne postavenie na trhu: 

- Rovnocenné postavenie významného podniku a alternatívnych operátorov 

u koncových účastníkov. 

- Možnosť zahrnúť paušál do marketingových komunikácií alternatívnych 

operátorov.  

- Zjednodušená a porovnateľná komunikácia doplnkových balíčkov.  

8. Transparentnosť služieb: 

- Účtovanie paušálu a hovorného jedným subjektom výrazne zvyšuje 

transparentnosť poskytovaných služieb. 

- Zákazník sa lepšie orientuje v jednotlivých platbách, zjednodušuje sa kontrola 

vyúčtovania za poskytnuté služby.  

9. Zníženie ceny paušálu: 

- Veľkoobchodný paušál umožní v konkurenčnom prostredí znížiť tú časť paušálu, 

ktorá vychádza z nákladov na vyúčtovanie, rozosielanie faktúr, riziko nevýberu 

platieb atď.  

- Účastník nehradí zbytočne dvakrát náklady spojené s vyúčtovaním, fakturáciou 

a rizikom nevýberu platieb.  
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10. Odpútanie sa od produktovej schémy významného podniku: 

- možnosť ponúkať telefónnu službu v balíčkoch služieb v kombinácii s inými 

službami. 

V rámci nadnárodných konzultácií v druhom kole analýzy predmetného trhu aj 

Európska komisia vytkla úradu práve neuloženie opatrenia veľkoobchodného prenájmu 

liniek. Samotná Európska komisia vo svojom stanovisku uviedla, že práve povinnosť 

WLR by mohla podporiť súťaž v krátkej dobe tým, že by uľahčila alternatívnym 

operátorom postupné zvyšovanie objemu investícií pričom zároveň môže byť 

primeraným opatrením pre adresovanie nedostatku súťaže na súvisiacom 

maloobchodnom trhu. WLR ďalej umožňuje konkurentom viazanie ich produktov 

a služieb na maloobchodnom trhu za účelom vyrovnania sa ponuke operátora 

s významným vplyvom. V dôsledku tohto komisia vyzývala úrad, aby zvážil uloženie 

opatrenia WLR, ktoré by taktiež malo urobiť povinnosti CS/CPS efektívnejšími.  

Služba WLR tak vytvára možnosti pre rozšírenie podmienok efektívnej súťaže na 

trhu verejnej telefónnej služby v pevnom mieste pripojenia pre koncových užívateľov, to 

znamená, že pre ostatné podniky pôsobiace na predmetnom trhu prináša výhody ako 

možnosť poskytovať verejnú telefónnu službu aj v oblastiach kde nemajú vybudované 

účastnícke prípojky, transparentnosť služieb a zníženie cien paušálov pre koncových 

užívateľov, odpútanie sa od produktovej schémy významného podniku, možnosť 

ponúkať telefónnu službu v balíčkoch služieb v kombinácii s inými službami a pod. 

Aktívne využívanie služby WLR alternatívnymi operátormi zabezpečí postupné 

znižovanie objemu investícií potrebných na budovanie vlastných účastníckych prípojok. 

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť ST, a.s. doposiaľ nepristúpila  k poskytovaniu 

WLR na báze dobrovoľnosti, napriek záujmu podnikov, úrad pokladá za odôvodnené 

uložiť WLR ako povinnosť z dôvodu zlepšenia situácie na súvisiacom maloobchodnom 

trhu verejnej telefónnej služby. Úrad pokladá uvedené zdôvodnenie uloženej povinnosti 

za dostatočné a primerané s cieľom odstránenia vysokých prekážok neustále 

pôsobiacich na danom trhu a s cieľom podporiť vytvorenie konkurenčného prostredia.  

         

    Ako už úrad v predmetnej analýze uviedol, povinnosť transparentnosti prístupu a 

prepojenia podľa § 19 zákona, opakovane ukladá z dôvodu zabezpečenia dostupnosti 

základných a podstatných informácií pre všetky podniky, ktoré majú záujem prepojiť 

svoju sieť so sieťou spoločnosti ST, a.s. za účelom zostavenia  volania v jej sieti. 

Uložením povinnosti transparentnosti chce úrad zabezpečiť zverejňovanie referenčnej 

ponuky na prepojenie, vrátane informácií o službách súvisiacich s implementáciou siete 

týkajúcich sa služieb umožňujúcich poskytovať výber podniku individuálnou voľbou (CS) 

a výber podniku predvoľbou (CPS) a zverejňovanie samostatnej referenčnej ponuky na 

prístup, ktorý umožní ponúkať účastnícku prípojku za veľkoobchodných podmienok na 

ďalší predaj tretími osobami (WLR), resp. v samostatnej referenčnej ponuke účastníckej 

prípojky na ďalší predaj. 
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Na základe takto zverejnených a transparentných informácií podniky získavajú 

objektívny prehľad o možnostiach a podmienkach vstupu na súvisiaci trh verejnej 

telefónnej služby, ako aj špecifické informácie významného podniku pri poskytovaní 

služieb na relevantnom trhu. Daná povinnosť vytvára predpoklad pre vytvorenie 

konkurenčného správania ako na predmetnom veľkoobchodnom trhu tak i na 

súvisiacom maloobchodnom trhu. Transparentnosť je účinným nástrojom pre vytvorenie 

„náhľadu“ na existujúce podmienky na danom trhu a tým informuje alternatívnych 

operátorov ako i podniky, ktoré majú záujem vstúpiť naň za akých podmienok môžu 

pôsobiť resp. vstúpiť na trh. Povinnosť transparentnosti v súčinnosti s povinnosťou 

nediskriminácie vytvárajú základný predpoklad pre uplatnenie nediskriminačných 

podmienok s cieľom vytvoriť súťaž. Základným princípom nediskriminácie je, že podnik s 

významným vplyvom je povinný uplatňovať voči iným podnikom porovnateľné 

podmienky za porovnateľných okolností a poskytovať informácie a služby iným 

podnikom za porovnateľných podmienok a s rovnakou kvalitou, ako keby ich využíval 

pre vlastnú potrebu alebo ich poskytoval podniku v postavení ovládanej osoby alebo 

podniku, v ktorom má právo spolurozhodovať. Dobrá informovanosť všetkých podnikov 

pôsobiacich na predmetnom trhu, v úzkej súčinnosti s povinnosťou nediskriminácie, 

pozitívne ovplyvní aj možnosti podnikov pri poskytovaní verejnej telefónnej služby 

koncovým užívateľom. Úrad zastáva názor, že veľkoobchodné zostavenie volania by 

mala spoločnosť s významným vplyvom poskytovať všetkým operátorom za rovnakých 

podmienok, vrátane ceny.  

 

 Uloženie povinnosti cenovej regulácie sa spája s povinnosťou viesť oddelenú 

evidenciu za účelom získania informácií o štruktúre nákladov, výnosov a vloženom 

kapitále, ktoré súvisia s poskytovaním služby zostavenia volania v pevnej verejnej 

elektronickej komunikačnej sieti významného podniku. Úrad ukladá tieto povinnosti 

spoločnosti s významným vplyvom na veľkoobchodnom trhu č. 2, nakoľko táto 

spoločnosť bude povinná stanoviť ceny za zostavenie volania v pevnom mieste 

pripojenia tak, ako mu určí úrad v rozhodnutí o regulácii cien podľa § 12 zákona. 

Náklady musia byť členené v súlade s platným rozhodnutím o metóde kalkulácie cien, 

vzhľadom k tomu, že s uložením povinnosti cenovej regulácie súvisí aj uloženie 

povinnosti viesť oddelenú evidenciu za účelom získania informácií o štruktúre nákladov, 

výnosov a vloženom kapitále, ktoré súvisia s poskytovaním služby zostavenia volania 

v sieti v pevnom umiestnení významného podnik. K spôsobu uloženia povinnosti 

oddelenej evidencie a povinnosti cenovej regulácie sa už úrad vyjadril 

v predchádzajúcich častiach vyhodnotenia pripomienok.  

Úrad pri ukladaní povinnosti cenovej regulácie postupuje v súlade Odporúčaním 

Európskej komisie č. 2009/396/ES o regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími 

poplatkami v pevných a mobilných sieťach v EÚ a pristúpil k tvorbe modelu kalkulácie 

cien za zostavenie a ukončenie volania v sieti v pevnom umiestnení BU LRIC PURE 

v spolupráci s odborným poradcom. Pripomienka spoločnosti ST, a.s., že úrad koná 

netransparentne je účelová a nezakladá sa na skutočnosti. Úrad naopak úzko 
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spolupracuje s odborným poradcom, so spoločnosťou ST, a.s. a s ostatnými hráčmi na 

trhu na príprave novej metódy BU LRIC PURE. Spoločnosť ST, a.s. sa môže k modelu 

vyjadrovať priamo pri jeho tvorbe. S tým súvisí aj dostatočne dlhé časové obdobie na 

prípravu účtovnej evidencie. Navyše, ak úrad vydá novú metódu kalkulácie cien, táto 

bude predmetom konzultácií a bude v nej tiež daný primeraný termín na jej 

implementáciu. 

Konkrétne úrad pre dosiahnutie transparentného konania ako i harmonizácie 

a zefektívnenia spolupráce s hráčmi na trhu pri príprave modelu BU LRIC PURE, 

zorganizoval niekoľko workshopov (úrad to považuje za neformálne predkonzultácie). 

Koncom novembra bol návrh modelu a k nemu prislúchajúca metodika poskytnutá 

elektronicky všetkým hráčom. Následne boli na pracovnom stretnutí za účasti 

konzultanta vysvetlené jednotlivé vstupné údaje do modelu ako i spôsob ich získania 

a vloženia do vstupných formulárov a tiež úrad zaslal všetkým hráčom výsledky – 

zhrnutie týchto predkonzultácií ako pomôcku  pri vypĺňaní vstupných údajov do modelu. 

Model sa dolaďuje na základe dodaných vstupných údajov, s ktorými spoločnosť ST, 

a.s. mešká, aj napriek početným stretnutiam a odpovediam, ktoré jej úrad poskytol. Kým 

bude model uvedený do prevádzky, úrad chce otestovať a overiť jeho funkčnú 

správnosť  na základe konkrétnych údajov z roku 2010. Vyšiel tak v ústrety spoločnosti 

ST, a.s. keďže jej konsolidovaná účtovná závierka a audit za rok 2011 ešte nie sú 

k dispozícii. Model nadobudne svoju konečnú podobu až po tzv. „kalibrácii“, teda 

naplnení vstupmi, čo zatiaľ  z dôvodu meškania samotnej spoločnosti ST , a.s. nebolo 

možné vykonať.  

Z uvedeného jasne vyplýva, že úrad koná transparentne a spoločnosť ST, a.s. je 

účastníkom tohto konania. 

Úrad pokladá zdôvodnenie uložených povinností podniku s významným 

postavením za postačujúce a primerané účelu.  

V závere svojho vyjadrenia spoločnosť ST, a.s., namietala voči vydaným 

Pravidlám  upravujúcim postup úradu a dotknutých osôb v procese konzultácií (ďalej len   

„Pravidlá pre konzultácie“). Úrad na základe námietky spoločnosti ST, a.s. vyhodnotil aj 

vyjadrenia uvedené spoločnosťou ST, a.s. v časti B Stanovisko k návrhu opatrenia.  

Úrad Pravidlá pre konzultácie na základe pripomienok ST, a.s. upravil. Pravidlá pre 

vedenie konzultácií sú určené pre špecifikáciu postupov v rámci procesu 

predchádzajúcemu správnemu konaniu a vydaniu rozhodnutia a v žiadnom prípade 

nesmerujú k negácii zákonných práv účastníka konania. Úrad počas konzultácií 

postupuje, a aj  v správnom konaní bude postupovať tak, aby bolo umožnené uplatnenie 

práv účastníkov konania v plnom rozsahu.  

 

Úrad doplnil odôvodnenie povinností v analýze 
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Nadnárodné konzultácie 

 

Podľa § 10 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách bola Európskej komisii  

predložená: 

1. doplnená analýza relevantného trhu č. 2 po zohľadnení pripomienok, 

2. pripomienky spoločnosti ST, a.s. k analýze zverejnenej na národné 

konzultácie, 

3. pripomienky Protimonopolného úradu Slovenskej republiky k analýze 

zverejnenej na národné konzultácie, 

4. vyhodnotenie pripomienok k výsledku analýzy veľkoobchodného 

relevantného trhu č. 2.. 

 

Všetky vyššie uvedené dokumenty boli uverejnené na webovom sídle úradu 

v časti Konzultačné miesto a tiež na stránke Európskej komisie. 

 

Pripomienky Európskej komisie:  

 

Európska komisia v liste zn. SG-Greffe (2012)3606 zo dňa 27.02.2012 sa 
vyjadrila k celkovému procesu a výsledkom analýzy a vyzvala úrad, aby po publikácií 
odporúčaní ohľadom uplatňovania, monitorovania a presadzovania povinnosti 
nediskriminácie, prehodnotil svoju analýzu v súvislosti s uplatňovaním povinnosti WLR. 
V ďalšej pripomienke Európska komisia vyzvala úrad, aby podrobnejšie zdôvodnil, 
v konečnom rozhodnutí, svoje rozhodnutie prijať navrhovanú metodiku výpočtu nákladov 
za veľkoobchodné zostavenie volania v pevnej sieti. V tejto súvislosti Európska komisia 
vo svojom stanovisku uvádza, že: „podľa článku 7 rámcovej smernice NRO musia 
prispieť k rozvoju vnútorného trhu vzájomnou spoluprácou a spoluprácou s Európskou 
komisiou a BEREC transparentným spôsobom, aby sa tak vo všetkých členských 
štátoch zabezpečilo dôsledné uplatňovanie ustanovení tejto smernice a špecifických 
smerníc. Konkrétne, NRO spolupracujú s Európskou komisiou a BEREC s cieľom určiť 
druhy nástrojov a nápravných opatrení, ktoré sú najvhodnejšie na riešenie konkrétnych 
druhov situácií na trhu.“ V tomto ohľade Európska komisia žiada úrad, aby poskytol 
podrobnejšie odôvodnenia a relevantné dáta Európskej komisii, BEREC ako aj ostatným 
NRO, na základe ktorých otázka cien regulácie veľkoobchodného zostavenia volania 
môže byť ďalej diskutovaná s cieľom zaručiť konzistentný regulačný prístup na 
vnútornom trhu.  
 

 

V závere svojho stanoviska Európska komisia uvádza: „Na základe článku 7 ods. 

7 rámcovej smernice úrad v čo najväčšej miere zohľadní pripomienky ostatných 

národných regulačných orgánov, BEREC a Komisie a môže prijať výsledný návrh 

opatrení a ak tak učiní, musí o tom informovať Komisiu.“ 
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Na základe výsledkov analýzy relevantného trhu č. 2 úrad dospel k záveru, že na 

vymedzenom relevantnom trhu nie je efektívna súťaž podľa § 17 ods. 2 zákona 

o elektronických komunikáciách. Listom č. 357/OER/2012 zo dňa 27.03.2012 úrad 

oznámil spoločnosti ST, a.s., že na základe záverov analýzy relevantného trhu č. 2 

začína správne konanie vo veci určenia spoločnosti ST, a.s. za významný podnik podľa 

§ 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách a uloženia povinností podľa § 19 až 

23 zákona o elektronických komunikáciách na relevantnom trhu č. 2, ktorý zahŕňa 

veľkoobchodné zostavenie volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení.  

Spoločnosť ST, a.s. listom č. 27089/SRZ/2012 dňa 11.04.2012 doručila úradu žiadosť 

o nahliadnutie do predmetného spisu s kompletnými podkladmi pre vydanie správneho 

rozhodnutia.  

V nadväznosti na uvedené úrad umožnil spoločnosti ST, a.s. nahliadnuť do 

predmetného spisového materiálu dňa 16. 04. 2012 na pôde úradu. Spoločnosť ST, a.s. 

požiadala o kópie z predmetného spisového materiálu a to: Návrh rozhodnutia 

a komunikáciu úradu s Európskou komisiou v rámci konzultácií. 

Listom č. 34631/2012 zo dňa 23.04.2012 spoločnosť ST, a.s. zaslala úradu 

vyjadrenie k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia. Úrad na predložené 

vyjadrenie spoločnosti ST, a.s. neprihliadal, vzhľadom na ustanovenie § 18 ods. 1 piata 

veta zákona o elektronických komunikáciách: „Na účely tohto konania sa práva 

účastníka konania podľa osobitného predpisu21 uplatňujú počas konzultácií podľa § 10 

ods. 1.“ Osobitným predpisom je podľa odkazu pod čiarou § 33 správneho poriadku 

a v danom prípade sa jedná najmä o právo účastníka podľa ods. 2, teda aby sa pred 

vydaním rozhodnutia mohol vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne 

navrhnúť jeho doplnenie. 

Podkladom k rozhodnutiu je analýza predmetného relevantného trhu. Možnosť 

vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, ako aj k spôsobu jeho zistenia, je zabezpečená 

procesom konzultácií podľa § 10 zákona o elektronických konzultáciách, kde je 

umožnené dotknutým stranám predkladať pripomienky k analýze (návrh opatrenia). 

Spoločnosť ST, a.s. mala možnosť vyjadriť sa k analýze ako aj k návrhu ukladaných 

povinností. Dikcia § 18 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách v súlade s § 74 

ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách, ktorý ustanovuje, že na konanie podľa 

zákona o elektronických komunikáciách sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom 

konaní, ak tento zákon neustanovuje inak, má zabrániť duplicitnému a nadbytočnému 

vyjadrovaniu sa  účastníka konania, nakoľko účastník mal možnosť vyjadriť sa k návrhu 

opatrenia v tzv. národných konzultáciách a vzhľadom na nadnárodné aspekty konania 

už nemá možnosť meniť návrh opatrenia, ktorý bol notifikovaný Európskej komisii, resp. 

svojimi vyjadreniami ovplyvniť rozhodnutie Európskej komisie o možnosti vydať 

konzultované rozhodnutie. Aspekty týkajúce sa právomocí Európskej komisie vo vzťahu  

k regulácii na relevantných trhoch (ako aj iným rozhodnutiam) správny poriadok nijako 

neupravuje, a preto majú osobitnú úpravu v § 18 ods. 1 zákona o elektronických 
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komunikáciách. Úrad preto na žiadne ďalšie pripomienky k návrhu opatrenia a analýze 

(návrhu rozhodnutia) na základe § 18 ods. 1 piata veta po konzultáciách neprihliadal. 

 

 

Úrad na základe výsledkov analýzy, po zohľadnení stanovísk poskytnutých v 

rámci národných konzultácií, stanoviska Európskej komisie a národných regulačných 

orgánov, ako aj všetkých vyššie uvedených skutočností rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

 

 

Ing. Jana Kopečná 

riaditeľka odboru ekonomickej regulácie 

 

 

 

 

 

Poučenie:  

 

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

adresu: 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 

odbor ekonomickej regulácie 

Továrenská 7 

P.O. BOX 40 

828 55 Bratislava 24 

 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku 

a nadobudnutí jeho právoplatnosti. 


