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EURÓPSKA KOMISIA 

 

V Bruseli 26/07/2012 

C(2012) 5493 

Telekomunikačný úrad Slovenskej 

republiky (TÚSR) 

Továrenská 7 

810 06 Bratislava 16 

Slovenská republika 

Do pozornosti: 

Ing. Ladislav Mikuš  

predseda 

Fax: +421 2 5293 2095 

Vážený pán Mikuš, 

Vec:  Rozhodnutie Komisie vo veci SK/2012/1346: Prístup k verejnej 

telefónnej sieti na pevnom mieste pre bytové a nebytové stanice na 

Slovensku 

Pripomienky podľa článku 7 ods. 3 smernice 2002/21/ES 

I. POSTUP  

Komisia 27. júna 2012 zaregistrovala oznámenie slovenského regulačného orgánu 

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „TÚSR“)
1
 týkajúce sa trhu so 

službami prístupu k verejnej telefónnej sieti na pevnom mieste pre bytové a nebytové 

stanice2 na Slovensku. 

Konzultácia na vnútroštátnej úrovni3 prebiehala v období od 15. mája 2012 do 15. júna 

2012.  

Dňa 5. júla 2012 bola TÚSR zaslaná žiadosť o poskytnutie informácií4 a odpoveď na ňu 

                                                 
1
  V súlade s článkom 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o 

spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica), Ú. v. 

ES L 108, 24.4.2002, s. 33, zmenenej a doplnenej smernicou 2009/140/ES, Ú. v. EÚ L 337, 

18.12.2009, s. 37, a nariadením (ES) č. 544/2009, Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 12. 

2
 V súlade s trhom 1 odporúčania Komisie 2007/879/ES zo 17. decembra 2007 o príslušných trhoch 

výrobkov a služieb v sektore elektronických komunikácií umožňujúcich reguláciu ex ante v súlade so 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre 

elektronické komunikačné siete a služby (odporúčanie), Ú. v. EÚ L 344, 28.12.2007, s. 65. 

3
 V súlade s článkom 6 rámcovej smernice. 

4
 Podľa článku 5 ods. 2 rámcovej smernice. 
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bola prijatá 11. júla 2012. 

Na základe článku 7 ods. 3 rámcovej smernice môžu národné regulačné orgány (ďalej len 

„NRO“), Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len 

„BEREC“) a Komisia predložiť k oznámeným návrhom opatrení pripomienky 

príslušnému NRO. 

II. OPIS NAVRHOVANÉHO OPATRENIA 

II.1. Kontext 

Druhé kolo analýz trhov so službami prístupu k verejnej telefónnej sieti na pevnom 

mieste pre bytové a nebytové stanice oznámil TÚSR Komisii v roku 2007
5
. Celoštátne 

trhy výrobkov zahŕňali metalické linky PSTN, ako aj linky ISDN. Z vymedzenia trhu 

výrobkov boli vylúčené siete s alternatívnym prístupom, ako sú siete káblovej televízie, 

optické siete a bezdrôtové siete s pevnými rádiovými spojmi. 

TÚSR zistil, že spoločnosť Slovak Telekom má významný vplyv na trhu a navrhol uložiť 

mu povinnosť poskytovať nákladovo orientované služby výberu alebo predvýberu 

operátora s cieľom zabezpečiť nediskrimináciu koncových používateľov a nevyvíjať 

protisúťažné viazané praktiky alebo neprimerané ceny
6
. 

Komisia vyzvala TÚSR, aby vo svojich záverečných opatreniach objasnil vzťah medzi 

výpočtami trhového podielu a vymedzením trhu výrobkov a vyjadrila sa k absencii 

metodiky účtovania nákladov na riadne presadzovanie nákladovo orientovaných služieb 

výberu alebo predvýberu operátora a zákazu účtovať neprimerané ceny. 

II.2. Vymedzenie trhu 

V uvedenom oznámení TÚSR vymedzuje trh výrobkov ako trh zahŕňajúci nielen 

metalické linky PSTN/ISDN, ale aj alternatívne siete, ako sú siete káblovej televízie, 

optické siete, bezdrôtové siete s pevnými rádiovými spojmi (FWA, WiFi) a verejné 

mobilné telefónne siete, v ktorých je mobilita služieb obmedzená na určitý polomer 

okolo pevného miesta (domáca linka a podniková linka)
7
. Vymedzenie trhu výrobkov 

zahŕňa aj VoIP a balíky služieb. TÚSR pri vymedzení trhov nerozlíšenie medzi typom 

používateľa (t. j. bytové a nebytové stanice). 

Geografický rozsah trhu je vnútroštátny. 

II.3. Zistenie významného vplyvu na trhu 

Podľa zistení TÚSR na základe trhových podielov spoločnosť Slovak Telekom aj naďalej 

charakterizuje významný vplyv na trhu
8
; existencia technologicky podmienených výhod, 

                                                 
5
  Zaregistrované ako vec SK/2007/676 a v súlade s trhom 1 a zaregistrované ako vec SK/2007/696 

a v súlade s trhom 2 v odporúčaní Komisie č. 2003/311/ES z 11. februára 2003 o príslušných trhoch 

výrobkov a služieb v sektore elektronických komunikácií podliehajúcich regulácii ex ante v súlade so 

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre 

elektronické komunikačné siete a služby, Ú. v. EÚ L 114, 8.5.2003, s. 45. 

6
  Táto posledná povinnosť bola navrhnutá vzhľadom na prístup k pevnej telefónnej sieti iba pre bytové 

stanice. 

7
  Trhové podiely týkajúce sa pokrytia a celkového počtu poskytovaných prístupov podľa druhu 

infraštruktúr v roku 2011 boli 32,63 % a 83,84 % (metalické linky); 9,23 % a 5,03 % (káblové siete); 

17,24 % a 5,04 % (optické siete); 2,74 % a 1,16 % (bezdrôtové siete); 38,15 % a 4,83 % (mobilné 

siete). 

8
  Aj keď sa trhový podiel spoločnosti Slovak Telekom na globálnom trhu postupne znižuje (bytové i 
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úroveň diferenciácie služieb; úspory z rozsahu, vysoko rozvinutá distribučná a predajná 

sieť, ekonomické, časové a strategické prekážky pre vstup na trh a obmedzená súťaž na 

trhu. 

II.4. Regulačné nápravné opatrenia 

TÚSR navrhuje uložiť spoločnosti Slovak Telekom povinnosti s cieľom zabezpečiť 

nediskrimináciu koncových používateľov a neponúkať protisúťažné viazané služby.  

TÚSR navrhuje zrušiť spoločnosti Slovak Telekom povinnosť neúčtovať neprimerané 

ceny za prístup k pevnej telefónnej sieti pre bytové stanice. TÚSR zistil, že ceny, ktoré 

účtuje spoločnosť Slovak Telekom a jeho konkurenti na tomto trhu, sú porovnateľné. 

Podľa regulačného orgánu si spoločnosť Slovak Telekom nemôže dovoliť účtovať 

neprimerane vysoké ceny bez zohľadnenia porovnateľných ponúk alternatívnych 

operátorov. Paušálne poplatky spoločnosti Slovak Telekom za zriadenie 

maloobchodného prístupu sa postupne znižujú. Navyše z dôvodu povinnosti prenajímať 

siete za veľkoobchodné ceny (WLR) nedávno uloženej spoločnosti Slovak Telekom 

prostredníctvom veľkoobchodného trhu vytvorenia volania
9
 by sa malo zvýšiť 

používanie a účinnosť povinností služieb výberu (CS) alebo predvýberu operátora (CPS) 

uložených na tom istom trhu. 

III. PRIPOMIENKY 

Komisia preskúmala oznámenie a ďalšie informácie, ktoré poskytol TÚSR, a má 

nasledujúcu pripomienku
10

: 

Potreba monitorovať trh so zreteľom na tvorbu cien 

Komisia poukazuje na to, že TÚSR navrhuje neuložiť spoločnosti Slovak 

Telekom povinnosť neúčtovať neprimerané ceny. V situácii, keď má spoločnosť 

Slovak Telekom naďalej vysoký trhový podiel a iné konkurenčné výhody, aj 

napriek rastúcej prítomnosti alternatívnych infraštruktúr, sa však riziko účtovania 

neprimeraných cien spoločnosťou Slovak Telekom nedá v plnej miere vylúčiť. 

TÚSR sa domnieva, že poplatky účtované operátorom s významným vplyvom na 

trhu a alternatívnymi operátormi sú porovnateľné, ale uvádza iba jednorazový 

poplatok za zriadenie prístupu a sprístupnenie verejných telefónnych služieb 

spotrebiteľom. Komisia upozorňuje, že jednorazový poplatok spoločnosti Slovak 

Telekom sa zdá podstatne vyšší než poplatky alternatívnych operátorov. Pokiaľ 

ide o mesačné poplatky, TÚSR sa domnieva, že by nemali informačnú hodnotu, 

pretože jednotliví operátori majú rozdielne ponuky s rôznym trvaním zmlúv, 

vrátane predplatených minút, voľných hovorov alebo balíkov s prístupom na 

internet alebo televíznym vysielaním za jednu cenu. TÚSR sa napriek tomu 

domnieva, že ponuky operátora s významným vplyvom na trhu a jeho 

konkurentov majú porovnateľnú cenu. TÚSR takisto poukazuje na agresívnu 

výšku mesačného poplatku od spoločnosti Orange Slovensko začiatkom roku 

2010 – v niektorých prípadoch išlo o polovičný poplatok v porovnaní s 

poplatkom účtovaným spoločnosťou Slovak Telekom – poznamenáva však, že 

                                                                                                                                                 
nebytové stanice), predstavuje 82,90 %. V prípade bytových staníc má spoločnosť Slovak Telekom 

83,97 % trhový podiel; v prípade nebytových staníc má spoločnosť Slovak Telekom 79,49 % trhový 

podiel.  

9
  V súlade s trhom 2 odporúčania. 

10
 V súlade s článkom 7 ods. 3 rámcovej smernice. 
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vplyv Orange Slovensko je aj napriek jeho geografickému pokrytiu malý. 

Komisia berie na vedomie nárast alternatívnych infraštruktúr ponúkajúcich 

prístup k verejnej telefónnej sieti na pevnom mieste na Slovensku a povinnosť 

prenajímať siete za veľkoobchodné ceny (WLR), ktorá bola nedávno uložená 

popri existujúcich veľkoobchodných povinnostiach výberu alebo predvýberu 

operátora. Aj keď by sa tým mali ďalej zlepšiť konkurenčné podmienky na trhu, 

Komisia napriek tomu vyzýva TÚSR, aby pozorne monitoroval trh, najmä 

vzhľadom na štruktúry a stratégie tvorby cien. 

Komisia predovšetkým vyzýva TÚSR, aby prísne presadzoval veľkoobchodnú 

reguláciu a dôsledne monitoroval vývoj na trhu, a to na maloobchodnej i na 

veľkoobchodnej úrovni. Ak by sa veľkoobchodnými nápravnými opatreniami 

uloženou a zároveň navrhovanou obmedzenou formou maloobchodnej regulácie 

nedosiahli regulačné ciele stanovené v článku 8 rámcovej smernice, TÚSR by 

mal v súlade s článkom 17 smernice o univerzálnej službe uvažovať o uložení 

ďalších regulačných povinností na základe povahy problému zisteného na trhu 

maloobchodného prístupu. 

Na základe článku 7 ods. 7 rámcovej smernice TÚSR v čo najväčšej miere zohľadní 

pripomienky ostatných NRO, BEREC a Komisie a môže prijať výsledný návrh opatrenia. 

Ak tak urobí, má povinnosť informovať o tom Komisiu. 

Stanoviskom Komisie k tomuto konkrétnemu oznámeniu nie je dotknuté žiadne 

stanovisko, ktoré môže Komisia zaujať vo vzťahu k ostatným oznámeným návrhom 

opatrení. 

Komisia v súlade s bodom 15 odporúčania 2008/850/ES
11

 uverejní tento dokument na 

svojej webovej lokalite. Komisia nepovažuje informácie uvedené v tomto liste za 

dôverné. Do troch pracovných dní po doručení môžete v súlade s právnymi predpismi 

EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa obchodného tajomstva 

informovať Komisiu
12

 o tom, že tento dokument obsahuje dôverné informácie, ktoré si 

želáte pred uverejnením vypustiť
13

. Každú takúto žiadosť by ste mali odôvodniť. 

S úctou 

za Komisiu  

Robert Madelin 

generálny riaditeľ 

                                                 
11

 Odporúčanie Komisie 2008/850/ES z 15. októbra 2008 o notifikáciách, lehotách a konzultáciách 

stanovených v článku 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoločnom 

regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s. 23. 

12
 Žiadosť môžete zaslať buď elektronickou poštou na adresu: CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu alebo 

faxom na číslo: +32 2 298 8782. 

13
  Komisia môže informovať verejnosť o výsledkoch svojho posúdenia pred koncom tejto trojdňovej 

lehoty. 


