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R o z h o d n u t i e    o    r o z k l a d e 

 

 

 

 

 
Číslo rozhodnutia: 158/PÚ/2012                                                 V Bratislave 27. júla 2012 

 

 
 Účastník konania:  
 

Slovak Telekom, a.s.  
Karadžičova 10  
825 13 Bratislava  
IČO 35 763 469 
 
Predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda úradu“) ako 
príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 74 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o 
elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len „zákon o elektronických 
komunikáciách“) rozhodol na základe návrhu osobitnej komisie o rozklade spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO 35 763 469 (ďalej 
len „účastník konania alebo „spoločnosť ST“) proti rozhodnutiu Telekomunikačného úradu 
Slovenskej republiky, odboru ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) č. 433/OER/2012 zo 
dňa 30.apríla 2012, ktorým prvostupňový orgán rozhodol vo veci určenia významného 
podniku a uloženia povinností na veľkoobchodnom trhu služby zostavenia volania vo verejnej 
telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktorá spočíva v prenose 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 (ďalej len „relevantný trh č. 2“) takto:  

 
 

podľa § 59 ods. 2 v spojení s § 61 ods. 3 správneho poriadku sa výrok napadnutého 

rozhodnutia č. 433/OER/2012 v bode 2 písm. d) mení tak, že lehota na predkladanie 

informácií sa predlžuje z 30 dní od nadobudnutia platnosti rozhodnutia o metóde 

kalkulácie cien na 60 dní od nadobudnutia platnosti rozhodnutia o metóde kalkulácie 

cien a po vykonanej zmene znie: 
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1) Spoločnosť ST, a.s. má podľa § 17 ods. 3 zákona o elektronických komunikáciách 

na relevantnom trhu č. 2 také postavenie, že nie je vystavená efektívnej 

hospodárskej súťaži a ekonomický vplyv jej v podstatnom rozsahu dovoľuje 

správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov, 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 na 

svojom verejne dostupnom webovom sídle referenčnú ponuku na prepojenie a 

referenčnú ponuku na prístup, ktorý umožní ponúkať účastnícku prípojku za 

veľkoobchodných podmienok na ďalší  predaj tretími osobami (ďalej len 

„referenčná ponuka na poskytovanie WLR“) (WLR - Wholesale Line Rental) a 

predložiť 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 uložení povinností. Referenčná ponuka na 

prepojenie musí byť dostatočne štruktúrovaná a musí obsahovať podmienky 

pre služby 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 taktiež 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 služieb odchádzajúcich volaní, informácie o 

službách súvisiacich s implementáciou siete týkajúcich sa služieb 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 predložiť 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 
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voči iným podnikom pri poskytovaní služby zostavenia volania vo svojej 

verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ako aj pri službách CS a CPS 

a pri ponuke WLR, porovnateľné podmienky za porovnateľných okolností a 

poskytovať informácie a služby iným podnikom za rovnakých podmienok a s 

rovnakou kvalitou, ako keby ich využívala 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 umožní poskytovať výber 

podniku individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé 

volania, predvoľbou čísla vybraného podniku a umožní ponúkať 

účastnícku prípojku za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj 

tretími osobami.  

 Prepojiť siete alebo sieťové prostriedky.  

 Viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi o prepojenie 

siete.  

 Umožniť spoločné využívanie 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 vloženom kapitále, ktoré súvisia s 

poskytovaním služby 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 vloženého kapitálu na službu zostavenia 

volania v sieti významného podniku musia vychádzať z účtovnej závierky 

podniku s významným vplyvom  overenej audítorom. Pri alokácii nákladov na 

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

nákladovej príčinnosti, to znamená, že do nákladov na konkrétnu službu sa 

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

Spoločnosť ST, a.s. je povinná náklady priradiť metódou ABC (Activity Based 

Costing). Informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom kapitále týkajúce sa 

daného účtovného obdobia spolu s podrobným popisom alokácie nákladov, 

vrátane použitých alokačných metód a postupov spolu s podrobnou 

špecifikáciou priamych nákladov (náklady, ktoré je možné priamo priradiť na 

službu zostavenia volania), nepriamych nákladov súvisiacich so službou 

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

službami zostavenia volaní) a ostatných spoločných, resp. režijných nákladov 

(náklady, ktoré nie je možné alokovať na službu 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 predložiť úradu najneskôr do 30.06. 

nasledujúceho roka; vždy však aj do 60 dní po nadobudnutí platnosti 

rozhodnutia o metóde kalkulácie cien podľa § 12 ods. 5 zákona 

o elektronických komunikáciách (ďalej len „rozhodnutie o metóde kalkulácie 
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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 vloženom 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 služby 

zostavenia volaní vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení v sieti 

významného podniku je spoločnosť ST, a.s. povinná predložiť 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, 

že nedochádza k porušovaniu povinnosti nediskriminácie podľa § 20 zákona o 

elektronických komunikáciách a aby sa zabránilo zvýhodňovaniu alebo 

znevýhodňovaniu niektorých služieb prerozdeľovaním nákladov a výnosov z 

iných služieb a medzi službami 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: 

 

Dňa 21.mája 2012 bol úradu doručený rozklad účastníka konania č. 41914/2012 voči 
rozhodnutiu prvostupňového orgánu č. 433/OER/2012 zo dňa 30.apríla 2012, ktorým 
prvostupňový orgán rozhodol vo veci určenia významného podniku a uloženia povinností na 
veľkoobchodnom relevantnom trhu č. 2 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“). Prvostupňový 
orgán v napadnutom rozhodnutí určil účastníka konania za podnik s významným vplyvom na 
relevantnom trhu č. 2 a uložil mu podľa § 19 až 23 zákona o  elektronických komunikáciách  
nasledovné povinnosti:  
 

a) Povinnosť transparentnosti prístupu a prepojenia podľa § 19 zákona o  
elektronických komunikáciách.  

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

elektronických komunikáciách. 
 
c) Povinnosť viesť oddelenú evidenciu podľa § 21 ods. 1 zákona o  elektronických 

komunikáciách. 
 
d) Povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom podľa § 22 zákona o 

elektronických komunikáciách. 
 
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. 
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Účastník konania prevzal napadnuté rozhodnutie dňa 3.mája 2012. Rozklad 

účastníka konania bol doručený dňa 18.mája 2012, a teda bol podaný v zákonnej 15-dňovej 

lehote a bol zaevidovaný pod č. 484/OER/2012. Rozklad účastníka smeruje voči rozhodnutiu 

prvostupňového orgánu, ktoré nenadobudlo právoplatnosť, je teda prípustný. 

Úrad nerozhodol v rámci autoremedúry podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku, ale  ho 

predložil spolu s predkladacou správou a spisovým materiálom predsedovi úradu v súlade s 

§ 57 ods. 2 správneho poriadku. 

 

Účastník konania vo svojom rozklade navrhol, aby predseda Telekomunikačného 

úradu SR napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu a vec vrátil správnemu orgánu, 

ktorý ho vydal na nové prejednanie a zároveň, aby sa v rozhodnutí o rozklade vysporiadal 

s pripomienkami uvedenými v tomto rozklade a plnohodnotne vyhodnotil všetky dôkazy 

a návrhy, ktoré účastník konania vzniesol počas národných konzultácií. Účastník konania 

ďalej navrhuje, aby Predseda Telekomunikačného úradu SR, ako odvolací orgán podľa § 59 

ods. 3 správneho poriadku naviac zaviazal prvostupňový orgán svojim právnym názorom 

a bezodkladne rozhodol o prerušení správneho konania o určení významného podniku, 

pokým sa prvostupňový orgán nevysporiada s otázkou novelizácie Opatrenia o číslovacom 

pláne tak, aby sekundárne prideľovanie čísel bolo umožnené.  

 

 

Účastník konania v rozklade uvádza nasledujúce námietky: 

 

Námietka účastníka konania:  

Povinnosť prístupu k určitým sieťovým prostriedkom podľa § 22 zákona o elektronických 

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

 Poskytovať tretím osobám prístup, ktorý umožní poskytovať výber podniku 

individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania, predvoľbou 

čísla vybraného podniku a umožní ponúkať účastnícku prípojku za 

veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími osobami.  

 

Povinnosť umožniť výber podniku individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre 

jednotlivé volania, predvoľbou čísla vybraného podniku 

 

Úrad sám konštatuje, že „Povinnosť poskytovať služby CS a CPS 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.“ 

Uvedené rozhodnutia na maloobchodnej úrovni však zatiaľ zrušené neboli a v súčasnosti sú 

stále platné. Z dôvodu zabránenia duplicitnej regulácii a ukladaniu rovnakej povinnosti a tým 

vzniku právnej neistoty, podľa ktorého znenia uloženej povinnosti sa má ST riadiť, keďže jej 

aplikácia na jednom trhu je podmienená podmienkami aplikácie na druhom trhu, navrhujeme 

platnosť povinnosti prístupu, ktorý umožní poskytovať výber podniku individuálnou voľbou 

čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania, predvoľbou čísla vybraného podniku stanoviť 
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najskôr od momentu, kedy pôvodne uložené povinnosti na maloobchodnom trhu prístupu 

k verejnej telefónnej sieti pre bytových a nebytových účastníkov stratia platnosť. 

 

Stanovisko predsedu úradu:  

Ako už úrad uviedol v napadnutom rozhodnutí (str. 43) povinnosť poskytovať tretím osobám 

prístup, ktorý umožní poskytovať výber podniku individuálnou voľbou čísla vybraného 

podniku pre jednotlivé volania (ďalej len „CS“) a predvoľbou čísla vybraného podniku (ďalej 

len „CPS“) ukladá na veľkoobchodnom relevantnom trhu č. 2 z dôvodu legislatívnych zmien 

platného zákona. Povinnosť umožniť svojím koncovým užívateľom podľa ich výberu prístup k 

službám ktoréhokoľvek prepojeného podniku poskytujúceho verejne dostupné telefónne 

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

predvoľbou čísla vybraného podniku s možnosťou zmeniť túto predvoľbu individuálnou 

voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania, uložená doposiaľ  na maloobchodnom 

trhu prístupu vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre bytových a nebytových 

zákazníkov, bude úradom v krátkej dobe zrušená.  

Predseda úradu nepovažuje to, že tá istá povinnosť by bola na dočasné obdobie 

uložená na dvoch trhoch za navodenie stavu právnej neistoty. Uloženie danej povinnosti na 

veľkoobchodnej úrovni s naďalej platnými povinnosťami na maloobchodnej úrovni sa 

vzájomne nevylučuje, ale dopĺňa a zabraňuje sa tým možnému regulačnému vákuu. Keď 

bude účastník konania v rámci plnenia povinnosti prístupu k určitým sieťovým prostriedkom 

podľa § 22 zákona o elektronických komunikáciách na relevantnom trhu č. 2 poskytovať 

tretím osobám prístup, ktorý im zabezpečí možnosť ďalej poskytovať služby CS a CPS, tak 

tým umožní svojím koncovým užívateľom podľa ich výberu prístup k službám ktoréhokoľvek 

prepojeného podniku poskytujúceho verejne dostupné telefónne služby, čím napĺňa 

povinnosť jednoznačne uvedenú v ustanovení  § 11 ods. 3 písm. b) zákona o elektronických 

komunikáciách, a to dbať pri regulácii na maximálny prospech koncových užívateľov. 

 

 

Námietka účastníka konania : 

K povinnosti ponúkať účastnícku prípojku za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj 

tretími osobami 

 

V prvom rade ST trvá na svojom názore, že návrh uložiť povinnosť WLR nie je dostatočne 

primeraný a odôvodnený. Aj s návrhom ST obmedziť povinnosť WLR sa vysporiadal úrad iba 

formálne, namiesto plného odôvodnenia navrhovanej povinnosti z hľadiska primeranosti, ako 

to úradu ukladá § 11 ods. 1 zákona  a EÚ regulačný rámec. Úrad na strane 44 návrhu 

rozhodnutia konštatoval, že „Úrad nevidí dôvod, prečo by sa mala referenčná ponuka WLR 

plniť len na rezidenčných prístupoch ....“. Úrad odôvodňuje povinnosť WLR aj tým, že 

„domácnosti využívajúce služby výberu podniku musia platiť účty dvom rôznym operátorom, 

čo zvyšuje cenu služby“. Tento nález úrad nijako neodôvodňuje. ST totiž nezdražuje ani 

nezlacňuje služby v závislosti od množstva zasielaných faktúr, ani mu nie sú známe príklady, 

že by tak robil iný podnik. V tomto rozsahu teda ST vidí pre rozhodnutie nedostatok dôvodov 

a uloženie povinnosti tiež nevychádza zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu.  

Ďalej, navrhované povinnosti transparentnosti a prístupu, v časti povinnosti vydať referenčnú 

ponuku na poskytovanie WLR, by nútili ST konať v rozpore s platným vykonávacím 

predpisom, t.j. Opatrením Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 

2011 č. O-26/2011 o číslovacom pláne.  Uloženie povinnosti je nezákonné z dôvodu 

nesúladu z existujúcim opatrením úradu vydaným podľa zákona. Ponuka účastníckej 
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prípojky predpokladá, že na tejto prípojke ST zostane telefónne číslo z množiny 

geografických čísel pridelenej ST aj po zriadení veľkoobchodného prístupu na nej, a teda aj 

po strate priameho vzťahu ST s užívateľom tejto prípojky (viď. napr. stranu 44 rozhodnutia: 

„koncovému zákazníkovi, ktorý prešiel od významného podniku k alternatívnemu podniku, 

zostáva pôvodné telefónne číslo, ktoré mu pridelil významný podnik.“) Dôjde teda k 

„sekundárnemu“ prideľovaniu čísla pôvodne prideleného ST  alternatívnemu podniku, t.j. k 

subalokácii.  Lenže platné Opatrenie o číslovacom plán (na rozdiel od jeho predchádzajúcej 

verzie) subalokáciu čísla pre takýto prípad nepovoľuje. Podľa ust. § 13 ods. 1 

predchádzajúceho Opatrenia o číslovacieho plánu: „Čísla prideľuje úrad na základe 

individuálneho povolenia na používanie čísel. Podnik môže čísla pridelené úradom ďalej 

prideliť účastníkovi alebo podniku .....“ Ak napriek argumentom ST odôvodňujúcim 

neuloženie povinnosť WLR úrad túto povinnosť mieni uložiť,  ST vyzýva úrad, aby pred 

vydaním rozhodnutia vo veci určenia významného podniku na relevantnom trhu č. 2 toto 

konanie prerušil a inicioval zmenu Opatrenia o číslovačom pláne s tým, aby subalokácia bola 

umožnená a to vrátením sa k zneniu ust. § 13 ods. 1, ktoré platilo pred  01.01.2012, a až 

následné pokračoval v tomto správnom konaní.  V opačnom prípade by individuálne 

rozhodnutie o určení významného podniku a plnení povinnosti veľkoobchodnej prípojky bolo 

v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom. ST vzniesla túto námietku vo 

svojom vyjadrení pred vydaním prvostupňového rozhodnutia. Úrad sa ňou, napriek jej 

zásadnej povahe a v rozpore s povinnosťami Úradu podľa ust. § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 

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

nijako nevysporiadal. Podľa názoru ST, už len táto skutočnosť je dôvodom na zrušenie 

prvostupňového rozhodnutia a vrátenia veci na nové konanie. 

 

Stanovisko predsedu úradu:  

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 je 

napr. možnosť poskytovať verejnú telefónnu službu aj v oblastiach kde nemajú vybudované 

účastnícke prípojky, transparentnosť služieb, úspora nákladov koncového užívateľa, zníženie 

ceny paušálu a 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.  

Predseda úradu považuje za dôležité opätovne pripomenúť, že v rámci nadnárodných 

konzultácií v druhom kole analýzy predmetného trhu Európska komisia (ďalej len „EK“) vytkla 

úradu  neuloženie opatrenia veľkoobchodného prenájmu liniek. Samotná EK 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 EK vyzvala úrad, aby zvážil uloženie opatrenia WLR, ktoré by taktiež malo 

urobiť povinnosti CS/CPS efektívnejšími. 

Podľa bodu 3 Rozhodnutia Komisie vo veci SK/2012/1288: Zostavenie volania vo 

verejnej telefónnej sieti poskytované v pevnom umiestnení na Slovensku, Pripomienky 

na základe článku 7 ods. 3 smernice 2002/21/ES: „Komisia berie na vedomie, že TÚSR 

rozhodol zaviesť povinnosť WLR, ktorú dosiaľ nemali alternatívni operátori k dispozícii. 
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Napriek jej oneskorenému zavedeniu Komisia poznamenáva, že povinnosť WLR by mohla 

pomôcť pri presadzovaní konkurenčných ponúk prístupu na slovenský trh.“ 

Podľa názoru predsedu úradu uvedené dôvody sú dostatočné a uloženie povinnosti 

WLR na predmetnom trhu je primerane odôvodnené výsledkami analýzy a potrebami trhu.  

Predseda úradu nesúhlasí s požiadavkou, aby sa povinnosť WLR plnila len na 

rezidenčných prístupoch, resp. účastníckych prípojkách určených pre rezidenčných 

zákazníkov. Keďže hlasové služby na prenajatej účastníckej prípojke bude svojím 

zákazníkom poskytovať alternatívny operátor, t.j. nie účastník konania, ktorý len prenajíma 

telefónnu prípojku veľkoobchodne tomuto alternatívnemu operátorovi, tak alternatívny 

operátor môže svoje služby ponúknuť tak bytovému ako aj nebytovému zákazníkovi a 

rozhodnutie o ďalšom predaji služby je plne v kompetencii alternatívneho operátora. 

Účastník konania v predmetnom rozklade ďalej uvádza, že poskytovanie služby WLR 

je v rozpore s platným vykonávacím predpisom, t.j. Opatrením Telekomunikačného úradu 

Slovenskej republiky zo dňa 8. Decembra 2011 č. O-26/2011 o číslovacom pláne 

a poskytnutím služby dôjde k sekundárnemu prideľovaniu čísla pôvodne prideleného čísla 

účastníkovi konania alternatívnemu podniku t.j. k subalokácii. Účastník konania žiada 

o prerušenie konania a iniciovanie zmeny Opatrenia o číslovacom pláne. V rozklade uvádza: 

„Podľa názoru spoločnosti ST, a.s. je to dôvodom na zrušenie prvostupňového rozhodnutia 

a vrátenia veci na nové konanie“.  

K predmetnej otázke predseda úradu nariadil na 2. júla 2012 vykonanie ústneho 

pojednávania v súlade s § 21 a § 22 správneho poriadku, na ktorom účastník konania 

reprodukoval vyššie uvedený názor.  Podľa vyjadrenia riaditeľa odboru technickej regulácie 

úradu zaznamenaného v Zápisnici z ústneho pojednávania zo dňa 2. júla 2012 je však 

realizáciu uloženej povinnosti možné zabezpečiť najmenej dvoma ďalší spôsobmi 

a v odôvodnení napadnutého rozhodnutia bol uvedený len jeden prípad. Podniky využívajúce 

veľkoobchodný produkt WLR môžu využívať v rôznych prípadoch rôznym spôsobom 

pridelené čísla z číslovacieho plánu, napr. čísla im priamo pridelené úradom alebo 

prenesené čísla. Zmena číslovacieho plánu teda nie je na pridelenie povinnosti potrebná. 

Správny orgán môže ukladať povinnosti iba vo výroku rozhodnutia. Vo výroku 

napadnutého rozhodnutia nie je uvedené ako konkrétne má účastník konania plniť uvedenú 

povinnosť. Napadnuté rozhodnutie nijak neodporovalo Opatreniu Telekomunikačného úradu 

Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O-26/2011 o číslovacom pláne, keďže z výroku 

rozhodnutia nijak nevyplývala povinnosť subalokovať čísla. Ani z odôvodnenia  rozhodnutia, 

ktoré plní vysvetľujúcu funkciu nevyplýva povinnosť poskytovať WLR tak ako to prezentuje 

účastník. Z výroku ako aj odôvodnenia vyplýva, že plniť povinnosť WLR je možné aj 

spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku. Účastník konania musí pri plnení 

postupovať podľa napadnutého rozhodnutia a taktiež aj v súlade so všeobecne záväznými 

predpismi. Preto v prípade ak rozhodnutie umožňuje plnenie povinností viacerými spôsobmi, 

účastník je povinný si vybrať spôsob, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym 

predpisom. Na základe uvedeného nie je právny dôvod na prerušenie konania ani na zmenu 

Opatrenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. O-26/2011 

o číslovacom plán. 

Zároveň je potrebné upozorniť na ustanovenie § 11 ods. 2 zákona o elektronických 

komunikáciách, ktoré zakotvuje povinnosť úradu konať v súlade s tzv. zásadou 

technologickej neutrality: „Ak tento zákon neustanovuje inak, úrad prihliada na technologickú 

neutralitu regulácie, ktorá neukladá ani nediskriminuje používanie konkrétneho typu 

technológie.“ To znamená, že úrad v zásade neurčuje, a ani v napadnutom rozhodnutí 

konkrétny technologický postup na zabezpečenie povinnosti neurčil, pretože tým by mohol 
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diskriminovať využitie inej vhodnej technológie, respektíve technologického a technického 

riešenia, ktorého použitie podnikom by takisto naplnilo obsah ukladanej regulačnej 

povinnosti. 

Predseda úradu má zato, že textácia tejto povinnosti je dostatočne zrejmá a určitá, 

zabezpečuje účel regulačného opatrenia a zároveň so zreteľom na vyššie spomínanú 

zásadu technologickej neutrality neobmedzuje účastníka konania nad rozsah stanovený 

zákonom pri jej plnení. 

 

Námiekta účastníka konania : 

Ad d) Povinnosť viesť oddelenú evidenciu  

Pripomienkované znenie návrhu výroku rozhodnutia: 

„... Náklady musia byť členené v súlade s platným rozhodnutím o metóde kalkulácie cien za 

zostavenie volania v pevnom mieste pripojenia v sieti významného podniku (ďalej len 

„rozhodnutie o metóde kalkulácie cien“).“ 

Úrad v krátkej budúcnosti zamýšľa zmeniť metódu po vydaní rozhodnutia o určení 

významného podniku: „Ak v čase nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia o uložení tejto 

povinnosti nebude platné príslušné rozhodnutie o metóde kalkulácie cien“, s čím ST 

v záujme určitosti ukladanej povinnosti nesúhlasí, no v tomto bode namieta iné skutočnosti.  

ST nepozná znenie budúcej metódy kalkulácie cien napriek tomu, že od začiatku diskusie 

o nej žiadal úrad o jej poskytnutie. ST ňou doteraz  nedisponuje. Nevie teda ani zabezpečiť 

a v súčasnom rozhodnutí preto ani nemôže akceptovať záväzok, o ktorom vzhľadom na 

neznalosť rozhodnutia ešte nevie, či ho bude schopný v stanovenej lehote splniť alebo či 

jeho plnenie bude vôbec možné. Nevie teda ani požiadať o primeranú úpravu lehoty na jeho 

implementáciu, ani mu nie je principiálne jasné, aké členenie úrad očakáva, keďže 

z doterajších diskusií s úradom je zrejmé, že úrad nemodeluje reálnu ST sieť, vychádza 

z NGN architektúry, pričom sieť ST je stále tvorená predovšetkým tradičnou architektúrou 

oddelenej TDM hlasovej siete. Členenie podľa požiadaviek modelu na vstupné dáta 

nezodpovedá realite siete ST a teda ani jeho účtovníctvu overenému audítorom,  z ktorého 

majú podklady oddelenej evidencie vychádzať.  

Doteraz k uvedenému ST nedostal žiadne vysvetlenie, hoci na túto skutočnosť upozornil 

a výslovne žiadal úrad o vyjasnenie. ST navrhoval a navrhuje špecifické prekonzultovanie 

povinnosti ešte v priebehu správneho konania na prvom stupni a na základe vyjasnenia si 

uvedeného stanovenie aj dostatočnej lehoty na implementáciu. ST je v uvedenom bode 

uloženej povinnosti  vystavený právnej neistote ako i neurčitosti stanovenie povinnosti, ktorú 

bude mať odrazu plniť, avšak doteraz nemá predstavu, akou formou, okrem už úradu 

známym spôsobom Pokiaľ úrad má za to, že uložená povinnosť a forma jej plnenia je len 

pokračovaním doterajšej uloženej povinnosti a formy plnenia, vrátane jej obsahu bez zmien 

a teda ST má pokračovať v plnení povinnosti v doterajšej forme a obsahu, dovoľujme si ho 

požiadať, aby uvedenú skutočnosť výslovne potvrdil, v opačnom prípade je povinnosť pre ST 

neurčitá a v krátkom čase 30 dní po uverejnení platnej metódy aj nevykonateľná. Rovnako 

by takýto postup bol v rozpore s pravidlom primeranosti ukladaných povinností. 

 

 

Stanovisko predsedu 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. Jedná sa 

o špecifické rozhodnutie o regulácii cien s osobitnými náležitosťami podľa § 12 ods. 5 
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zákona o elektronických komunikáciách, ktoré je zároveň explicitne vyňaté z pod pôsobnosti 

správneho poriadku podľa § 74 ods. 2 písm. b).  Odkaz v navrhovanej povinnosti teda znie 

na platnú metódu. Táto metóda je teda určiteľná. Otázky spôsobu regulácie cien, určenie 

konkrétnej ceny a ďalšie podrobnosti však nie sú predmetom tohto konania. Účastník 

konania sa bude mať možnosť k novej metóde vyjadriť v samostatnom konaní pri 

rozhodovaní o regulácii cien podľa § 12 ods. 3 písm. c) a ods. 5 zákona o elektronických 

komunikáciách.  Rozhodnutie o regulácii cien obsahujúce novú metódu kalkulácie cien bude 

takisto predmetom konzultácií podľa § 10 a účastník konania sa k nemu bude môcť vyjadriť 

v dostatočnom predstihu v zákonných lehotách ako dotknutá strana počas konzultácií. 

Právna istota a možnosť uplatnenia práv účastníka konania v oblasti cenovej regulácie je 

teda garantovaná § 12 a súvisiacimi zákona o elektronických komunikáciách.  

Podľa názoru úradu sa zo strany účastníka konania jedná o účelovú argumentáciu, 

ktorej cieľom je zakonzervovanie regulácie 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. Znenie navrhovanej povinnosti nepredstavuje pre účastníka konania právnu 

neistotu, nakoľko účastník konania sa zúčastňuje procesu tvorby Rozhodnutia 

Telekomunikačného úradu SR, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za veľkoobchodné 

služby zostavenia a ukončovania volania vo verejnej telefónnej sieti významného podniku v 

pevnom umiestnení. Úrad úzko spolupracoval s odborným poradcom a s ostatnými 

telekomunikačnými podnikmi na príprave novej metódy.  Spoločnosť ST, a.s. sa mohla k 

modelu vyjadrovať priamo pri jeho tvorbe. Navyše nová metóda kalkulácie cien je 

predmetom konzultácií a je zverejnená na konzultačnom mieste úradu.   

Vzhľadom na pripomienku účastníka konania týkajúcej sa lehoty, predseda úradu 

zmenil dĺžku lehoty na predkladanie požadovaných informácií vo výroku napadnutého 

rozhodnutia v časti týkajúcej sa povinnosti oddelenej evidencie z 30 dní od nadobudnutia 

platnosti rozhodnutia o metóde kalkulácie cien na 60 dní od nadobudnutia platnosti 

rozhodnutia o metóde kalkulácie cien z dôvodu zjednotenia lehôt v prvostupňovom 

rozhodnutí a v príslušnej pripravovanej metóde kalkulácie cien. Podľa § 12 ods. 5 zákona 

o elektronických komunikáciách podnik je povinný v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia než dva 

mesiace od právoplatnosti rozhodnutia, vypočítať ceny podľa úradom určenej metódy 

kalkulácie cien a poskytnúť úradu ich odôvodnenie. Z uvedeného dôvodu v pripravovanej 

metóde nemôže byť lehota na predloženie vstupných údajov spolu s výpočtom ceny 

a príslušným odôvodnením výpočtu dlhšia ako  2 mesiace.  

Úrad už v napadnutom rozhodnutí na strane č. 46 uviedol, že osobitným prípadom je 

účtovné obdobie roku 2011, za ktoré podnik predloží požadované informácie podľa o metóde 

kalkulácie cien z 18. septembra 2008 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 

podľa § 12 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách, 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. 
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Námietka účastníka konania: 

Ďalej k písmenu d) návrhu výroku rozhodnutia žiadame, aby úrad, vychádzajúc z princípu 

právnej istoty a predvídateľnosti rozhodovacej praxe,  doplnil túto časť  rozhodnutia 

o konštatáciu toho, že pre služby WLR ST môže viest oddelenú evidenciu s používaním 

metódy LRAIC, inak je rozhodnutie v tejto časti neurčité a ST nie je zrejmé, ako si má 

ukladanú povinnosť plniť. Nakoľko návrh rozhodnutia neobsahuje ex-ante cenovú reguláciu 

služby WLR, ani nešpecifikuje metódu oddelenej evidencie pre túto službu, a nakoľko v 

procese európskych konzultácii úrad odkázal na zámer sledovať primeranosť ceny WLR 

prostredníctvom metodiky testu stláčania marže podľa osobitnej metodiky, máme za to, že 

pri posudzovaní primeranosti ceny WLR úrad bude vychádzať z postupov popísaných v 

„Postupe Telekomunikačného úradu SR pri posudzovaní maloobchodných cien vertikálne 

integrovaného podniku (test stláčania marže)“, zverejneného dňa 29.03.2012.  

Tento materiál na jednej strane síce neposkytuje jasnú odpoveď na to, ako úrad bude 

posudzovať stláčanie marže v prípade, ak na maloobchodnom trhu povinnosť oddelenej 

evidencie uložená nebude, ale v časti vykazovania nákladov na veľkoobchodnom trhu jasne 

odkazuje na to, že „všeobecne je pre vykazovanie a alokáciu nákladov na veľkoobchodnom 

trhu uprednostňovaná metóda CCA a LRIC.“  Preto navrhujeme, pre zabezpečenie 

predvídateľnosti postupu úradu a právnej istoty,  aby už v rozhodnutí vo veci určenia 

významného podniku na relevantnom trhu č. 2, ak by napriek pripomienkam ST trval na 

uložení povinnosti poskytnúť WLR, úrad dopredu a s odkazom na „Postup ... pri posudzovaní 

maloobchodných cien“ avizoval, že pri posudzovaní primeranosti cenotvorby služby WLR pre 

výpočet maloobchodných nákladov ST sa môže použiť metóda LR(A)IC. 

 

Stanovisko predsedu úradu: 

Úrad v napadnutom rozhodnutí neukladá spôsob akým má účastník konania viesť 

oddelenú evidenciu pre službu WLR, a preto  predseda úradu nepokladá za potrebné zmeniť 

napadnuté rozhodnutie v tomto bode.  

 

 

Námietka účastníka konania: 

Ad e) Povinnosť regulácie cien 

Pripomienkované znenie návrhu výroku rozhodnutia: 

 „... 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. „ 

V záujme určitosti ukladaných povinností na základe cenovej regulácie podľa §23 zákona, 

stanovenej v súlade s postupom podľa §12 ods. 3 písm. c) zákona navrhujeme, aby 

rozhodnutie o regulácii cien podľa §12 bolo špecifikované v súlade s hore uvedenou 

reguláciou a postupom podľa  §12 ods. 3 písm. c) zákona na rozhodnutie o potvrdení alebo 

schválení cien podľa §12 ods. 5 zákona (keďže podľa ods. 5 sa riadi aj rozhodnutie o metóde 

kalkulácie cien). Postup podľa §12 ods. 3 písm. c) zákona je ďalej špecifikovaný v ods. 5 

a teda postup podľa iných ustanovení §12 zákona sa stanovením postupu podľa §12 ods. 3 

písm. c) zákona touto špecifikáciou výslovne vylučuje. Avšak rozhodnutie úradu v tomto 

bode vzbudzuje pochybnosť, či úrad napriek tomu nezamýšľa v rozpore so znením 

predmetných zákonných ustanovení použiť iný spôsob regulácie ceny podľa §12 ods. 3 

zákona. Iný spôsob však vzhľadom na špecifikáciu postupu len podľa §12 ods. 3 písm. c) 

zákona v napadnutom prvostupňovom rozhodnutí, ako jediného záväzného spôsobu 

regulácie ceny, už nemôže použiť bez toho, aby zároveň nezmenil aj napadnuté rozhodnutie.  
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Navyše, úrad v zmysle ustanovenia §12 ods. 5 zákona nie je oprávnený určiť cenu 

v rozhodnutí o regulácii cien, keď cenu iba schvaľuje. Uvedené ustanovenie umožňuje úradu 

vydať rozhodnutie iba za účelom úpravy cien. §12 ods. 5 zákona v prípade schválenia 

výpočtu ceny rozhodnutie úradu nepredpokladá. Znenie napadnutého prvostupňového 

rozhodnutia je teda v rozpore so znením relevantného ustanovenia zákona, ktorý umožňuje 

úradu určovať cenu rozhodnutím len v odôvodnených prípadoch.   

Zároveň ST naďalej namieta neurčitosť ukladanej povinnosti bez známej metódy kalkulácie 

cien a právnu neistotu. Metódu ani model ST doteraz nepozná. Popis metódy požadoval 

počas celého procesu diskusií s úradom. Rovnako úrad neposkytol ani fungujúci model resp. 

jeho návrh (vrátane vzorcov a logických prepojení), do ktorého žiadal vstupné dáta, len 

preddefinované hárky na doplnenie vstupných dát, čo však nepredstavuje model ako taký. 

Vzhľadom na teoretickosť modelu na báze NGN, ako to vyplýva z prezentovaného zámeru 

úradu i samotných preddefinovaných hárkov, ST dáta napĺňal len s ťažkosťami. Bez 

poznania súvislostí a ako model bude fungovať (vzorce atď.), sa ST nemohol ani dostatočne 

relevantne k modelu vyjadriť, ani navrhnúť úpravy a nemôže ani garantovať, že poskytnuté 

údaje zodpovedajú požiadavkám modelu a sú kompatibilné s údajmi poskytnutými druhými 

operátormi. Navyše, ako ST podrobnejšie uvádza ďalej, diskutovaný zámer úradu uplatniť 

uvedený model zásadne namieta ako v rozpore so znením zákona. 

 

 

Stanovisko predsedu úradu:  

Podľa § 12 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách spôsoby regulácie cien 

podľa odseku 3 je možné účelne kombinovať a preto uvedený spôsob regulácie cien nie je 

v rozpore so znením predmetných zákonných ustanovení. Spôsob regulácie cien bude 

uložený samostatným rozhodnutím, ktorého návrh bude predmetom konzultácií na národnej 

aj národnej úrovni, čiže účastník konania bude mať možnosť vyjadriť sa k predmetnému 

návrhu. Spôsob regulácie cien nie je predmetom tohto správneho konania.  

 

Námietka účastníka konania: 

 Povinnosti ST podľa aktuálneho rozhodnutia o významnom podniku stratia platnosť 

nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia a teda ST nebude upravovať cenu metódou 

podľa aktuálne platnej povinnosti 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 a bude povinné 

predkladať len výpočet ceny až na základe novej metódy kalkulácie cien vydanej podľa §12 

ods. 5, v súlade s postupom podľa §12 ods. 3 písm. c) zákona. 

 

Stanovisko predsedu úradu: 

Predseda úradu zásadne nesúhlasí s týmto tvrdením účastníka konania. Úrad už vo 

výrokovej časti napadnutého rozhodnutia v povinnosti oddelenej evidencie uviedol, že: 

„Informácie o nákladoch, výnosoch a vloženom 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 služby zostavenia volaní vo verejnej telefónnej sieti v 

pevnom umiestnení v sieti významného podniku je spoločnosť ST, a.s. povinná predložiť 

úradu najneskôr 30.6.2012.“ a aj v odôvodnení napadnutého rozhodnutia uviedol, že 

„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 
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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. 

 

 

Námietka účastníka konania: 

K odôvodneniu rozhodnutia: 

 

Všeobecne k odôvodneniu:  

ST má za to, že v priebehu konania národných konzultácií ani do návrhu rozhodnutia 

o určení podniku s významným vplyvom na trhu zostavenia volania neboli vznesené 

pripomienky ST dostatočne zohľadnené, preto ich stále považuje za relevantné a v prípade 

napadnutého prvostupňového rozhodnutia namieta jeho rozpor so zásadou, aby vydané 

rozhodnutie vychádzalo zo  spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci podľa § 3 ods. 4 

správneho poriadku. 

Osobitne k odôvodneniu ST uvádza: 

Úrad pri ukladaní povinnosti cenovej regulácie podľa vlastného vyjadrenia postupuje v 

súlade s Odporúčaním EK č. 2009/396/ES o regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími 

poplatkami v pevných a mobilných sieťach v EÚ. 

Vzhľadom na skutočnosť, že zámer úradu je v zmysle vyššie špecifikovaného odporúčania 

stanoviť a aplikovať metódu na základe modelu BU LRIC – pure, s ktorou ST zásadne 

nesúhlasí a považuje ju za v rozpore tak s národnou ako aj európskou legislatívou, dovoľuje 

si svoje námietky a argumenty zopakovať i v tomto rozklade. 

Samotný navrhovaný postup stanovenia ceny podľa odporúčania EK č. 2009/396/ES o 

regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími poplatkami v pevných a mobilných sieťach v EÚ 

je podľa ST v rozpore so zásadou citovanou v § 12 ods. 5 zákona, aby podnik mohol uplatniť 

všetky náklady nevyhnutne potrebné na poskytovanie zostavenia volania.  

Citované odporúčanie EK predpokladá vylúčenie veľkej časti efektívne vynaložených 

nákladov nevyhnutne potrebných na poskytovanie uvedenej služby. Uplatnenie len ich 

inkrementálnej časti je v rozpore s prístupom uplatniť všetky náklady nevyhnutne potrebné 

na poskytovanie služby.  

Je pritom zrejmé, že prístupom umožňujúcim na službu zostavenia volaní alokovať iba 

inkrementálne náklady ostáva nepokrytá veľká časť nákladov vznikajúcich využívaním 

zariadení spoločných pre viaceré druhy služieb v sieti ST. Je logické, že na uvedených 

nákladoch by sa mali podieľať a v primeranom rozsahu ich znášať všetky služby, ktoré 

spoločné zariadenia využívajú. Uvedené náklady nemožno ignorovať a nie je zdôvodniteľné, 

aby z podieľania sa na nich bola vylúčená služba vzniku volaní.  

Znemožnenie uplatnenia efektívnych nákladov prislúchajúcich k uvedenej službe okrem 

jasného rozporu odporúčania s dikciou zákona nie je spravodlivé a odôvodniteľné ani z 

ekonomického pohľadu. Ani teoretický efektívny operátor nie je schopný dlhodobo 

poskytovať služby pod efektívne vynakladané náklady. Preto by náklady mali byť priznávané 

v celej ich výške, minimálne zohľadňujúce ich výšku pri uplatnení princípu teoretickej 
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efektívnosti. Ideálne by priznané náklady mali zohľadňovať i reálnu možnosť ich dosiahnutia, 

teda efektívne vynaložené náklady v reálnych podmienkach, v ich vzájomnom porovnaní s 

teoreticky dosiahnuteľnou efektívnosťou, čo je obsahom súčasne platnej metódy, 

porovnávajúcej reálne efektívne vynakladané náklady s laboratórnymi, teoreticky 

dosiahnuteľnými nákladmi.  

Prístup vyplývajúci z návrhu citovaného odporúčania EK je v rozpore aj so samotnými 

regulačnými a zákonnými povinnosťami ST a aj s požiadavkou primeranosti a objektívnej 

odôvodniteľnosti ukladaných povinností, keďže samotná regulácia požaduje, aby sa služby 

krížovo nefinancovali. Nemožnosť uplatniť si efektívne náklady v ich primeranom podiele v 

službe vzniku volania totiž rezultuje buď do vytvárania dlhodobo neudržateľnej straty 

podniku, alebo do ich premietnutia do vlastných maloobchodných nákladov, ktoré už rovnaký 

náklad pomerne obsahujú. To spôsobí znevýhodnenie regulovaného podniku poskytujúceho 

vznik volania voči konkurentom využívajúcim podnákladovú stratovú službu vzniku volania 

zo siete regulovaného podniku a vytvorí neefektívne poskytovanie maloobchodných služieb 

regulovaného podniku, čo je v rozpore s princípmi regulácie spočívajúcej v podpore 

efektívnej hospodárskej súťaže a rozvoja vnútorného trhu podľa § 18 ods. 2 zákona.  

Uvedený prístup v citovanom odporúčaní EK je navyše o to neprimeranejší, že predpokladá 

poskytovanie takmer všetkých služieb na technológii NGN. Je však zrejmé, že ST ešte v 

najbližších rokoch bude naďalej pre poskytovanie prevažnej časti hlasových služieb využívať 

špecifickú technológiu existujúcej TDM siete, určenú pre poskytovanie iba hlasových služieb, 

čo ST v diskusii s úradom aj deklaroval. Realita je teda ešte viac vzdialená prístupu v 

citovanom odporúčaní EK, ktoré nezohľadňuje primeraný podiel nákladov spadajúci na 

službu vzniku volania v rámci technológie NGN. Navyše pri NGN sa predpokladá jej 

spoločné využívanie viacerými službami, pričom v realite bude v najbližšom období 

využívaná prevažne sieť určená špecificky na poskytovanie hlasových služieb.  

Rovnako uvedený prístup ohrozuje aj rozhodnutia o ďalšom budovaní infraštruktúry keďže 

vlastníctvo infraštruktúry trestá jej poskytovaním za podnákladové ceny. Ostatné podniky 

preto uprednostnia výhodnejšie „buy“ rozhodnutie (využívanie veľkoobchodných služieb 

regulovaného podniku a de facto monopolizácia jeho postavenia) namiesto „built own“ 

rozhodnutia (vybudovanie súťažnej infraštruktúry pre poskytovanie svojich maloobchodných 

služieb), nakoľko regulovaným podnákladovým cenám nebudú môcť vybudovaním svojich 

sietí konkurovať, čo opäť vytvára rozpor s princípmi regulácie spočívajúcej v podpore 

efektívnej hospodárskej súťaže a rozvoja vnútorného trhu podľa § 18 ods. 2 zákona.  

Vzhľadom na odkaz na neexistujúcu metódu nie je ani zrejmé, či a ako bude metóda 

zohľadňovať dodatočné náklady prechodu na nové technológie NGN, ktoré vznikajú i v 

prípade teoreticky efektívneho operátora. Princíp efektívnosti nemožno vykladať staticky a 

treba zohľadniť skutočnosť, že efektívnosť sa dosahuje v dlhodobom merítku a investícia a 

prechod na nové technológie môže dokonca viesť k počiatočnému nárastu nákladov na 

poskytovanie služby vzniku volaní, pokiaľ sa nedostaví tzv. „bod zlomu“. Všetky uvedené 

náklady je potrebné zohľadniť i v prípade efektívneho operátora. 

ST sa domnieva, že napriek účelu vydávania odporúčaní a usmernení EK pre 

harmonizované napĺňanie cieľov regulácie je poukázanie na nesúlad s regulačným rámcom 

EÚ prípustné o to viac, že sa tým zabráni implementácii odporúčaných pravidiel v rozpore s 

platným regulačným rámcom EÚ. Odporúčanie EK má navyše „iba“ odporúčací charakter. 

V prípade rozporu s národnou legislatívou ako i regulačným rámcom EÚ ho nemožno 

nekriticky aplikovať. 

ST sa domnieva, že i v prípade aplikácie metódy BU LRIC – pure, proti ktorej ST zásadne 

namieta, nemožno odhliadnuť od potreby zohľadniť dostatočné prechodné časové obdobie 
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postupnej a moderovanej úpravy cien (tzv. glide path), zohľadňujúce rozloženie investícií pri 

prechode z PSTN (tradičná TDM sieť) na NGN sieť. Toto obdobie má kompenzovať použitie 

alternatívnych odpisových metód navrhovaných a čiastkovo diskutovaných v procese tvorby 

modelu, a teda neaplikáciu ekonomického odpisovania požadovaného v predmetnom 

odporúčaní EK.  

Rovnako ST namieta nevysporiadanie sa úradu s námietkami Komisie v časti jej požiadavky, 

„aby podrobnejšie zdôvodnil, v konečnom rozhodnutí, svoje rozhodnutie prijať navrhovanú 

metodiku výpočtu nákladov za veľkoobchodné zostavenie volania v pevnej sieti.“  

 

 

 

Stanovisko predsedu úradu:  

Ako už bolo viac krát zdôraznené, spôsob regulácie cien bude uložený samostatným 

rozhodnutím, ktorého návrh bude predmetom konzultácií na národnej aj národnej úrovni, čiže 

účastník konania bude mať možnosť vyjadriť sa k predmetnému návrhu. Spôsob regulácie 

cien nie je predmetom tohto správneho konania.  

Úrad v metóde kalkulácie cien, ktorá bude v blízkej dobe zverejnená na národné konzultácie, 

odôvodní pripravovanú metódu kalkulácie cien, čím bude splnená aj požiadavka EK uvedená 

v liste zn. SG-Greffe (2012)3606 zo dňa 27.02.2012, v ktorom sa EK vyjadrila k notifikovanej 

analýze.  

 

Námietka účastníka konania: 

Na strane 45 rozhodnutia vo veci určenia významného podniku na relevantnom trhu č. 2  

úrad uvádza: „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 ...“ Tato konštatácia podľa nášho názoru nie je 

dostatočne odôvodnená a Úrad si k nej neobstaral všetky potrebné podklady pre 

rozhodnutie, nakoľko spoločnosť ST neeviduje ani nevidovala žiaden návrh na zahájenia 

rokovaní o dobrovoľnom spustení služby WLR. Preto konštatácia úradu o tom, že služba 

WLR nebola spustená „napriek“ záujmu, nie je pravdivá. ST takýto záujem neevidovala a je 

prirodzené očakávať,  že v prípade seriózneho záujmu o spustenie nejakej služby podnik - 

žiadateľ osloví potenciálneho poskytovateľa, v prípade komplikácii sa obráti na úrad pre 

vyriešenie sporu. Ak podnik „záujem“ prejavil len vo forme nezáväznej konštatácie pre účely 

vyjadrenia pri konzultácii s úradom bez toho, aby takúto konštatáciu podložil skutočnou 

reálnou korešpondenciu z minulosti, považujeme takéto vyjadrenia za účelové a nepravdivé 

a máme za to, že úrad by ich nemal vôbec zobrať do úvahy. V prospech nášho tvrdenia 

svedčí aj to, že spis konania neobsahuje žiadnu takúto skutočnú komunikáciu medzi 

alternatívnym operátorom a spoločnosťou ST o takomto „zaujme“. Úrad v analýze iba 

spomína písomné vyjadrenia alternatívnych operátorov špeciálne pre účely analýzy, ale 

nespomína žiadne úkony alternatívnych operátorov pred analýzou, čo hodnoty takýchto 

deklarácii významné znižuje.  

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 
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v súčasnosti pridelené tri podniky, t.z., že dva z tých, ktoré 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. 

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 súlade s požiadavkami v súlade s ust. § 22 zákona. 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 tak, aby riešili 

identifikovaný 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. 

 

Stanovisko predsedu úradu: 

 V rámci povinnosti prístupu k určitým sieťovým prostriedkom chce úrad zabezpečiť, 

aby účastník konania bol povinný poskytovať iným podnikom prístup, ktorý im umožní 

ponúkať účastnícku prípojku za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími 

osobami (WLR). 
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 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 účastník konania. 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 účastníka konania, ak by takúto službu poskytoval. 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. Je 

zrejmé, že aj niektoré podniky, ktoré doposiaľ neodoberali CS/CPS by to zvážili v súvislosti 

so službou WLR, ktorá im ponúka lepšie podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej 

služby v pevnom umiestnení svojím koncovým užívateľom. 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. Predseda úradu nesúhlasí s vyjadrením účastníka konania, že takéto vyjadrenia 

alternatívnych podnikov by nemal vôbec zobrať do úvahy, nakoľko by prispeli k zlepšeniu 

situácie na relevantnom trhu. 

 

Výhody, ktoré prináša služba WLR boli uvedené aj v analýze. Služba WLR teda 

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. 

 

Predseda úradu považuje za dôležité znova pripomenúť, že v rámci nadnárodných 

konzultácií v druhom kole analýzy predmetného trhu EK vytkla úradu neuloženie opatrenia 

veľkoobchodného prenájmu liniek. Samotná EK 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 EK vyzvala 

úrad, aby zvážil uloženie opatrenia WLR, ktoré by taktiež malo urobiť povinnosti CS/CPS 

efektívnejšími. 

 Predseda úradu považuje každú uloženú povinnosť na predmetnom trhu za 

dostatočne a náležite odôvodnenú a uloženú primerane k problému, ktorý sa má riešiť na 

podporu súťaže na relevantnom trhu č. 2 ako aj na súvisiacom maloobchodnom trhu 

verejnej telefónnej služby v pevnom mieste pripojenia. Podľa predsedu úradu uložené 
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povinnosti zodpovedajú princípu proporcionality. Úrad v napadnutom rozhodnutí uviedol 

v odôvodnení každej jednotlivej povinnosti dôvody (účel) uložených povinností.  

 

Námietka účastníka konania: 

K uplatňovaniu práv účastníka správneho konania:  

Na str. 79 napádaného prvostupňového rozhodnutia úrad popisuje procesné návrhy 

účastníka konania a procesné úkony úradu v prebiehajúcom konaní a uvádza, že 

k vyjadreniu ST zo dňa 23.4.2012 neprihliadal, vzhľadom na ustanovenie § 18 ods. 1 piata 

veta zákona, podľa ktorej sa na účely konania o určenie významného podniku podľa § 18 

ods. 1 zákona práva účastníka konania podľa § 33 správneho poriadku, v danom prípade 

najmä právo účastníka podľa ods. 2 cit. ust., teda aby sa pred vydaním rozhodnutia mohol 

vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, 

uplatňujú počas konzultácií podľa § 10 ods. 1 zákona. Podľa úradu podkladom 

k rozhodnutiu je analýza predmetného relevantného trhu, pričom možnosť vyjadriť sa 

k podkladom rozhodnutia, ako aj k spôsobu jeho zistenia, je zabezpečená procesom 

konzultácií podľa § 10 zákona. No a keďže sa ST mal možnosť vyjadriť sa k analýze ako aj 

k návrhu ukladaných povinností, a cit ust. § 18 ods. 1, úrad na žiadne ďalšie pripomienky k 

návrhu opatrenia a analýze (návrhu rozhodnutia) na základe § 18 ods. 1 piata veta po 

konzultáciách neprihliadal. 

Z dikcie úradom citovaného ustanovenia § 18 ods. 1 („... Na účely tohto konania sa práva 

účastníka konania podľa osobitného predpisu21) uplatňujú počas konzultácií podľa § 10 ods. 

1. ...“) však nemožno v nijakom prípade vyvodiť záver, že účastník konania si svoje 

procesné práva v konaní podľa § 18 ods. 1 zákona už uplatňovať nemôže resp. že procesné 

úkony účastníka už nemajú mať právne účinky. 

Z dikcie uvedeného ustanovenia totiž možno jednoznačne vyvodiť iba to, že účastník 

konania o určenie významného podniku má právo svoje procesné práva, ktorá má v tomto 

konaní, uplatniť ešte aj v procese konzultácií, ktoré mu predchádzajú. Ak by mal platiť záver, 

ktorý urobil úrad, teda ak by malo citované ustanovenie zakotvovať istú formu koncentračnej 

zásady v správnom konaní, muselo by citované ustanovenie výslovne uvádzať, že na 

procesné úkony urobené v konaní o určení významného podniku sa neprihliada, alebo, že 

už účastníkovi konania uvedené procesné oprávnenia neprináležia. Nie je tomu tak a aj 

s ohľadom na ust. § 3 ods. 2 správneho poriadku a v neposlednom rade na ust. Čl. 2. ods. 2 

a 3 Ústavy SR z neho vyššie uvedený záver úradu vyvodiť nemožno. Pre porovnanie 

poukazujeme napr. na ust. §§ 118a a 120 zákona č. 99/1963 Zb. občianskeho súdneho 

poriadku v znení neskorších predpisov, ktorá upravuje obdobnú zásadu v občianskom 

konaní súdnom, čo z ich dikcie aj jednoznačne vyplýva.  

Výklad úradu je však problematický aj v ďalších ohľadoch. Podľa poskytnutého odôvodnenia 

totiž berie ohľad iba na to, že cieľom cit. ust. § 18 ods. 1 je „... zabrániť duplicitnému a 

nadbytočnému vyjadrovaniu sa účastníka konania, nakoľko účastník mal možnosť vyjadriť 

sa k návrhu opatrenia v tzv. národných konzultáciách ...“. Tu je potrebné uviesť, že zúženie 

práva účastníka na vyjadrenie iba na to, že sa vyjadrí k návrhu opatrenia, je celkom zjavne 

neakceptovateľné, pretože tým by odpadla možnosť účastníka napríklad vyjadriť sa 
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k vyjadreniam ostatných subjektov, ktoré boli úradu v rámci konzultácií doručené. Aj tie totiž 

bezpochyby tvoria podklad rozhodnutia a úrad ich pri rozhodovaní berie do úvahy, čo môže 

mať dopad na zmenu obsahu práv a povinností, ktorými bude účastník konania neskôr 

zaviazaný rozhodnutím o určení významného podniku. Obdobných situácií môže po uplynutí 

lehoty na vyjadrenie sa k návrhu opatrenia nastať viacero a upretie práva na vyjadrenie sa 

k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia kedykoľvek do vydania rozhodnutia 

o určení významného podniku, môže účastníka konania ukrátiť na jeho právach a spôsobiť 

tak, že vydané rozhodnutie bude trpieť vadami s následkom nezákonnosti rozhodnutia 

úradu. 

V tomto prípade ST naviac poukazuje na skutočnosť, že predmetné vyjadrenie z 23.4.2012 

nemalo za cieľ „duplicitne a nadbytočne sa vyjadrovať“ k predmetu konania a postupu 

úradu, ale že ST vznášal zásadné pripomienky, ktorých nevyriešenie má dopad na 

zákonnosť rozhodnutia a vznášal tiež pripomienky, ktoré, čo do ich rozsahu, neboli totožné 

s pripomienkami vznesenými počas konzultácií. 

Úrad teda postupoval nesprávne a dopustil sa nesprávneho právneho posúdenia veci, keď 

neprihliadol na vyjadrenie ST zo dňa 23.4.2012 a ukrátil tak ST na jeho právach účastníka 

konania.  

 

Stanovisko predsedu úradu: 

 Je pravdou, že úrad na stanovisko, ktoré účastník konania predložil v rámci 

správneho konania neprihliadal, vzhľadom na ustanovenie § 18 ods. 1 piata veta zákona 

o elektronických komunikáciách, ktoré zakotvuje zákonnú fikciu v následnom znení: „Na 

účely tohto konania sa práva účastníka konania podľa osobitného predpisu  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. Tu je potrebné poukázať na rozsudok 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, spis. zn. 8Sžz/2/2012-46, zo dňa 28. júna 2012, kde 

účastník konania žaloval úrad v konaní na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu 

verejnej správy a najvyšší súd návrh účastníka zamietol v celom rozsahu. Rozsudok úzko 

súvisí s otázkou aplikácie procesných ustanovení zákona o elektronických komunikáciách 

ako osobitného predpisu, ktoré majú prednosť pred všeobecnými ustanoveniami správneho 

poriadku. Vo vyššie spomenutom rozsudku sa uvádza: „Je treba však venovať' pozornosť'  § 

74 ods. 1, v ktorom je zakotvené, že ,,na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje 

všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak". Pri interpretácii 

slov, ,,ak tento zákon neustanovuje inak", treba podľa názoru najvyššieho súdu dospieť k 

názoru, že zákonodarca zakotvil v zákone špeciálnu procesnú úpravu v ustanoveniach 

zákona.“ 

 Logickým výkladom ustanovenia § 18 ods. 1 piata veta zákona o elektronických 

komunikáciách a na základe pochopenia účelu uplatnenia si práv v predchádzajúcich 

konzultáciách, dospejeme k záveru, že opakované uplatňovanie si tých istých práv 

v správnom konaní nie je právom účastníka a je v rozpore so zásadou hospodárnosti 

konania. V prípade ak by mal mať účastník konania možnosť uplatňovať si práva opakovane 

napriek takejto dikcii § 18 ods. 1, bola by táto špeciálna procesná úprava v zákone 
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o elektronických komunikáciách obsolentná a popierala by racionalitu a zmysel jej 

zapracovania zákonodarcom. Podkladom k rozhodnutiu je analýza predmetného 

relevantného trhu. Predseda úradu trvá na tom, že 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). Účastník konania mal možnosť vyjadriť sa 

k analýze ako aj k návrhu ukladaných povinností.  

 Vyjadrovanie sa k vyjadreniam dotknutých osôb v zákone ako právo zakotvené nie 

je, pretože by v takejto podobe viedlo k teoreticky nekonečnému počtu protiargumentácií, 

ktoré by mohli (ak by úrad musel dať možnosť vyjadriť sa a zároveň vyjadrenie vždy aj 

zohľadniť) zablokovať proces vydania konečného rozhodnutia, respektíve ho minimálne 

oddialiť za zákonom stanovené lehoty.  

 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 komunikáciách. Úrad preto na žiadne 

ďalšie pripomienky k návrhu opatrenia a analýze (návrhu rozhodnutia) na základe § 18 ods. 

1 piata veta po konzultáciách neprihliadal. 

 

Dňa 16. júla 2012 bola účastníkovi konania doručený list, č. úradu 142/PÚ/2012, 

v ktorom predseda úradu vyzval účastníka konania na uplatnenie si práv podľa § 33 ods. 2 

správneho poriadku a to v lehote 7 pracovných dní. 

Dňa 20. júla 2012 si účastník konania uplatnil právo podľa § 23 ods.1 správneho 

poriadku, nahliadol do spisu predmetného správneho konania a na požiadanie mu bola 

vyhotovená fotokópia a zaslaná elektronická verzia Zápisnice  zo zasadnutia rozkladovej 

komisie TUSR z 16. júla 2012. 

Dňa 26. júla 2012 bolo predsedovi úradu doručené vyjadrenie účastníka konania 

č.58566/2012, č. úradu PÚ/155/2012, v ktorom  účastník konania neuviedol žiadne nové 

skutočnosti, ktoré by mali zásadný vplyv na rozhodnutie a v zásade stručne  zhrnul svoje 

pripomienky z rozkladu s opätovnou požiadavkou na zrušenie napadnutého rozhodnutia 

a vrátenie veci prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. 

K námietke účastníka v súvislosti s duplicitným uložením povinnosti CS/CPS súčasne 

dvoma účinnými rozhodnutiami je potrebné poznamenať, že podľa Rozhodnutia Komisie vo 

veci SK/2012/1346: Prístup k verejnej telefónnej sieti na pevnom mieste pre bytové a 

nebytové stanice na Slovensku bol Komisii notifikovaný návrh maloobchodného rozhodnutia 

(rozhodnutie týkajúce sa trhu prístupu k verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení pre 

bytových a nebytových zákazníkov), v ktorom je už uvedená povinnosť zrušená, to znamená, 

že rozhodnutie bude bez tejto povinnosti úradom aj prijaté. 

K námietke uloženia povinnosti regulácie cien týkajúcej sa prehodnotenia návrhu 

cenovej regulácie služby originácie, a to konkrétne návrh na zvýšenie regulovanej ceny za 

zostavenie volania aj na základe vyjadrenia Komisie,  predseda úradu konštatuje, že 
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námietka účastníka je čiastočne zohľadnená a zapracovaná v Návrhu Rozhodnutia 

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za 

veľkoobchodné služby zostavenia a ukončovania volania vo verejnej telefónnej sieti 

významného podniku v pevnom umiestnení Návrh tohto rozhodnutia však podlieha 

samostatným konzultáciám podľa § 10 zákona o elektronických komunikáciách a  účastník 

konania sa ako dotknutá osoba podľa § 10 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách 

má možnosť k nemu vyjadriť. 

K námietke vydania metódy kalkulácie cien v osobitnom konaní a aplikácie správneho 

poriadku predseda úradu opäť zdôrazňuje, že zákon o elektronických komunikáciách 

vymedzuje rozhodovanie o regulácii cien podľa § 12 na osobitné a samostatné konanie 

a úrad je povinný v súlade s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky konať zákonným 

spôsobom a nie na základe špeciálnych požiadaviek a predstáv účastníka konania. 

Na základe námietky účastníka konania ohľadom absencie prezentácie poskytovania 

WLR (elektronicky doručenej úradu dňa 24.4.2012) v spise, bola požadovaná prezentácia 

predsedom úradu v zmysle zápisnice z ústneho pojednávania zo dňa 2. júla 2012 do spisu 

správneho konania doplnená. 

Predseda úradu nesúhlasí s tvrdením účastníka konania, že povinnosť WLR je 

možné podľa prvostupňového rozhodnutia plniť iba takým spôsobom, ktorý by porušil platný 

Číslovací plán. Toto tvrdenie je nepodložené a založené na nesprávnom výklade 

a reštriktívnom vnímaní prvostupňového rozhodnutia, ktoré ponecháva spôsob konkrétnej 

realizácie veľkoobchodnej povinnosti z dôvodu len nevyhnutného regulačného  obmedzenia 

na účastníkovi konania a neukladá mu naplnenie povinnosti spôsobom, kedy by účastník 

musel využiť inštitút subalokácie čísiel. To znamená, že účastník môže uvedenú povinnosť 

plniť akýkoľvek spôsobom, ktorý jej umožní ponúkať účastnícku prípojku za 

veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími osobami transparentne 

a nediskriminačne, v súlade s rozhodnutiami úradu a platnou právnou úpravou. 

Predseda úradu považuje napadnuté rozhodnutie za dostatočne odôvodnené a má 

za to, že zistenie skutkového stavu a vyhodnotenie dôkazov a návrhov, ktoré účastník 

konania vzniesol bolo dostatočné. Predseda úradu po  preskúmaní napadnutého rozhodnutia 

podľa § 59 ods. 1 v súlade s § 61 ods. 3 správneho poriadku predĺžil lehotu na predkladanie 

požadovaných informácií vo výroku napadnutého rozhodnutia v časti týkajúcej sa povinnosti 

oddelenej evidencie z 30 dní od nadobudnutia platnosti rozhodnutia o metóde kalkulácie cien 

na 60 dní od nadobudnutia platnosti rozhodnutia o metóde kalkulácie cien, z dôvodu 

zjednotenia lehôt v prvostupňovom rozhodnutí a v príslušnej metóde kalkulácie cien. 

Predseda úradu považuje prvostupňové rozhodnutie v ostatných bodoch za správne z vecnej 

i právnej stránky, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.   

 

  

 

Poučenie:  

 

Toto rozhodnutie je konečné. Na jeho preskúmanie je príslušný Najvyšší súd 

Slovenskej republiky.  

 

 

     Ing. Ladislav Mikuš  

predseda Telekomunikačného úradu SR 


