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Zhrnutie rozhodnutia Komisie
zo 7. októbra 2008,

ktoré sa vzťahuje na konanie podľa článku 86 ods. 3 Zmluvy o ES, o slovenských právnych predpisoch týkajúcich sa služieb hybridnej pošty
(Vec COMP/F-1/39.562)
[oznámené pod číslom K(2008) 5912]
(Len slovenské znenie je autentické)

(2008/C 322/06)
1. Komisia prijala 7. októbra 2008 rozhodnutie podľa článku 86 ods. 3 Zmluvy o ES. Komisia týmto
uverejňuje hlavný obsah uvedeného rozhodnutia a názov príslušného podniku so zreteľom na oprávnený záujem podniku o ochranu svojich obchodných záujmov. Úplné znenie tohto rozhodnutia, ktoré
nemá dôverný charakter, je dostupné v autentickom a v anglickom jazyku na tejto internetovej stránke
generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž:
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index.html
2. Toto rozhodnutie je určené Slovenskej republike. Predmetom konania je rozšírenie monopolu poskytovateľa poštových služieb, Slovenskej pošty.
3. Hybridná pošta je osobitnou formou poštovej služby, v rámci ktorej sa obsah zásielky elektronicky
prenesie od odosielateľa k prevádzkovateľovi poštových služieb. Ten ho následne vytlačí, zabalí, roztriedi
a doručí ako poštovú zásielku. Hybridná pošta je dôležitou službou pre podniky, akými sú napríklad
banky, poisťovne a telekomunikačné spoločnosti, ktoré musia pravidelne odosielať veľké množstvo
poštových zásielok (napr. faktúry).
4. Doručovanie zásielok hybridnej pošty sa v Slovenskej republike otvorilo hospodárskej súťaži, pričom na
trhu pôsobilo viacero súkromných spoločností. V parlamente bol však 8. novembra 2007 predložený
legislatívny návrh, ktorého cieľom bolo vyhradiť doručovanie hybridnej pošty len pre Slovenskú poštu.
Tento návrh bol prijatý v druhom čítaní 15. februára 2008 a začal sa uplatňovať 1. apríla 2008.
5. Poštový regulačný úrad vydal zároveň 30. novembra 2007 stanovisko, v ktorom zúčastnené strany
informoval, že napriek predchádzajúcim stanoviskám a rozhodnutiam sa doručovanie hybridnej pošty
bude odteraz považovať za súčasť poštového monopolu.
6. Súkromným prevádzkovateľom tak bolo zabránené vykonávať svoje činnosti v tejto oblasti, v dôsledku
čoho im vznikli straty a ohrozila sa ich životaschopnosť. Služby s pridanou hodnotou, ktoré títo
prevádzkovatelia ponúkali, neboli navyše zákazníkom viac k dispozícii.
7. Slovenská pošta je v úplnom vlastníctve Slovenskej republiky, ide teda o štátny podnik. Zároveň má
výhradné právo na doručovanie tradičných poštových zásielok s hmotnosťou do gramov, ak poštová
sadzba za ne je nižšia ako dvaapolnásobok podľa základnej tarify počtových služieb. Z uvedeného
dôvodu sa uplatňuje článok 86.
8. Vzhľadom na výhradné práva má Slovenská pošta dominantné postavenie na trhu s tradičnými poštovými službami, a to na podstatnej časti spoločného trhu, teda na území Slovenska. Rozšírením poštového monopolu na doručovanie hybridnej pošty, ktoré bolo dovtedy otvorené hospodárskej súťaži,
a následným obmedzením ponuky poštových služieb smerom k zákazníkom porušila Slovenská republika článok 86 ods. 1 Zmluvy o ES v spojení s článkom 82 tejto zmluvy.
9. Podľa článku 86 ods. 2 Zmluvy o ES podniky poverené poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu podliehajú pravidlám tejto zmluvy, najmä pravidlám hospodárskej súťaže, za predpokladu, že uplatňovanie týchto pravidiel neznemožňuje plniť určité úlohy, ktoré im boli zverené. Je na
členskom štáte, aby preukázal, že obmedzenie hospodárskej súťaže je z hľadiska poskytovania takýchto
služieb všeobecného hospodárskeho záujmu nevyhnutné.
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10. Na základe tvrdení Slovenskej republiky a Slovenskej pošty je predmetné obmedzenie hospodárskej
súťaže nevyhnutné z hľadiska poskytovania univerzálnych poštových služieb. Avšak ani Slovenská
republika ani Slovenská pošta neboli schopné predložiť presvedčivé dôkazy o tom, že bez opätovnej
monopolizácie hybridnej pošty by Slovenská pošta nebola schopná poskytovať univerzálne poštové
služby za hospodárskych prijateľných podmienok.
11. V rozhodnutí sa Slovenská republika vyzýva, aby navrhla účinné opatrenia s cieľom ukončiť porušovanie právnych predpisov a informovala o tom Komisiu do jedného mesiaca od doručenia tohto
rozhodnutia.
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