
 

                          1                                                        

 
č. 17/2014 z 19.11.2014 

 

Rozhodnutie 
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 
služieb z 18.11.2014, ktorým sa určuje zoznam relevantných 

trhov 
 
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len 
„úrad“) podľa § 16 ods. 1 a 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o elektronických komunikáciách“) vydáva toto rozhodnutie, ktorým sa určuje 
zoznam relevantných trhov: 

 
 

Článok 1 
 

(1) Maloobchodným trhom sa na účely tohto rozhodnutia rozumie trh takých 
elektronických komunikačných služieb (ďalej len „služby“), ktoré 
poskytuje podnik koncovým užívateľom. 

(2) Veľkoobchodným trhom sa na účely tohto rozhodnutia rozumie trh 
takých služieb, ktoré poskytuje podnik inému podniku. 

(3) Bytovým zákazníkom sa na účely tohto rozhodnutia rozumie účastník, 
ktorý je fyzická osoba a nevyužíva službu v súvislosti s podnikaním 
podľa osobitného predpisu 1. 

(4) Nebytovým zákazníkom sa na účely tohto rozhodnutia rozumie každá 
osoba, ktorá využíva službu v súvislosti s podnikaním podľa osobitného 
predpisu a vedie podvojné, alebo jednoduché účtovníctvo podľa 
osobitného predpisu 2. 

 
 

Článok 2 
 

(1) Úrad určuje v oblasti elektronických komunikácií tieto relevantné trhy: 
 a) veľkoobchodné trhy: 

1. veľkoobchodné služby ukončenia volania v individuálnych verejných 

telefónnych sieťach poskytované v pevnom umiestnení 

 

2. veľkoobchodné služby ukončenia hlasového volania v individuálnych 

mobilných sieťach 

                                                 
1 

§ 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) 
2
 Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
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3. a/ veľkoobchodné služby lokálneho prístupu poskytované v pevnom 

umiestnení  

 

b/ veľkoobchodné služby centrálneho prístupu poskytované 

v pevnom umiestnení pre  

     produkty určené na hromadný trh 

 

4. veľkoobchodné služby vysokokvalitného prístupu poskytované 

v pevnom umiestnení 

 

5. veľkoobchodné služby zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti 

poskytované v pevnom umiestnení 

 b) maloobchodné trhy: 
6. maloobchodné služby prístupu k verejnej telefónnej sieti v pevnom 

umiestnení pre bytových a nebytových zákazníkov 

 
Článok 3 

 
(1)  Týmto rozhodnutím sa ruší rozhodnutie Telekomunikačného úradu 

Slovenskej republiky z 20. januára 2011 v znení neskorších rozhodnutí, 
ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov. 

(2) Toto rozhodnutie sa nedotýka vymedzenia trhových pojmov, výsledkov 
analýz trhov a  regulačných povinností podľa § 16 a nasl. zákona 
o elektronických komunikáciách uložených pred nadobudnutím účinnosti 
tohto rozhodnutia.   

(3) Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke 
zákonov Slovenskej republiky. 

 
            
          Ing. Vladimír Kešjar 
             predseda úradu 
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Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 
služieb 

Továrenská 7,  828 55  Bratislava 

 

č. j.: 761/ORPS/2014         

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ako 

príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre 

reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a o Dopravnom 

úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov uverejňuje podľa 

ustanovenia § 41 ods. 3 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

zmenu Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby, 

 

ktorou sa menia Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby uverejnené dňa 

30.3.2012 pod č. 240/001/2012 takto: 

 

I. 

 
1. V čl. 6 bod 2 sa písm. f) mení nasledovne: „je s adresátom dohodnutý iný 

spôsob dodávania“. 

2. Čl. 7 bod 2 znie: „Poštové zásielky sa v rámci univerzálnej služby dodávajú 
v lehote prepravy.“ 

 

Druh poštovej zásielky podľa rýchlosti prepravy Lehota prepravy 

List najrýchlejšej kategórie D+1 

List štandardnej kategórie D+2 

Reklamná adresovaná zásielka D+4 

Balík D+2 

Poštový poukaz D+2 

 

3. V Čl. 7 bod 6 sa písm. d) mení nasledovne: „600 balíkov“. 

4. V Čl. 7 bod 6 sa vypúšťa písmeno e) a doterajšie písmeno f) sa označuje                          

ako písmeno e). 

5. V Čl. 7 bod 6 písmeno e) sa vypúšťa slovo: „peňažných“. 

 

II. 

Táto zmena nadobúda účinnosť 1. januára 2015. 

 

V Žiline, dňa 27.10.2014                                                                                                                                            

                                                                                               

........................................ 

                                                                                           Ing. Ján Fľak, PhD., v. r.  

                                                                                               podpredseda úradu 
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Upozornenie 
 

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) 
upozorňuje verejnosť, že používanie účtov zákonom zrušeného 
Telekomunikačného úradu SR a Poštového regulačného úradu končí dňom 
31.12.2014. Od 1.1.2015 budú všetky úhrady smerované na účty zaniknutých 
úradov vrátené platiteľovi. RÚ upozorňuje platiteľov úhrad, aby si vo vlastnom 
záujme zmenili trvalé príkazy a tiež jednorazové platby uhrádzali na bankové 
účty RÚ. 


