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VEC: Nesprávne prešetrenie správania Finančného riaditeľstva SR

Vážený pán JUDr. Tibor Menyhart,

Váš  úrad  sme  dňa  5.6.2012  upozornili  na  to,  že  správaním  Finančného  riaditeľstva  SR 
(FRSR)  došlo  k  obmedzeniu  súťaže  na  trhu  operačných  systémov a  internetových 
prehliadačov podľa  §  39  ZoOHS.  Vážime  si  Vami  vykonanú  prácu  na  prešetrení  nášho 
podania,  avšak  musíme  poukázať  na  zásadnú chybu,  ktorá  bola  pri  posudzovaní  našej 
sťažnosti z Vašej strany vykonaná. 

Vaša odpoveď z dňa 2.10.2012 sa obmedzuje na výpočet relevantného trhu pre operačný 
systém Windows. Vo svojom prieskume nášho podania tak dochádzate k záveru, že správanie 
Finančného riaditeľstva obmedzilo iba 10 % z 44 000, resp. 40 000 dotknutých daňových 
subjektov, čo je zanedbateľná časť na účely § 39 ZoOHS. Dovoľte nám vysvetliť v čom je 
tento úsudok nesprávny.

Ako sme už poukázali  našim podaním z dňa 5.6.2012, predmetným správaním FRSR boli 
obmedzené súčasne subjekty v používaní dvoch rôznych produktov, a síce:
a) iných operačných systémov ako systému Windows a súčasne
b) iných internetových prehliadačov ako Internet Explorer.

Znamená to, že na účely posúdenia vplyvu nestačí zistenie podielu na trhu u operačného 
systému  Windows.  Aj  používatelia  tohto  operačného  systému  totiž  boli  obmedzený  vo 
výbere  internetového  prehliadača.  Podľa  použitého  technického  riešenia  zo  strany  FRSR 
musel  dotknutý  daňový  subjekt  využívať  súčasne  obidva  produkty,  operačný  systém  a 
internetový  prehliadač,  od  spoločnosti  Microsoft.  Technickým  riešením  FRSR  tak  boli 
vylúčený aj takí užívatelia, ktorí síce používajú operačný systém Windows, ale internetový 
prehliadač od inej spoločnosti. Aj títo musia byť preto súčasťou posúdenia dopadu správania 
FRSR, pretože použité  technické  riešenie bolo obmedzené dvojako:  operačným systémom 
Windows  a  prehliadačom  Internet  Explorer,  t.j.  subjekt  musel  kumulatívne  použiť  oba 
programy od tohto jediného výrobcu. 

http://www.eisionline.org/


Vo  Vami  určenom  relevantnom  období,  t.j.  október  2012  -  január  2012,  bol  podiel 
internetového  prehliadača  Internet  Explorer  v  SR iba  19,76  percenta (informácie  sú 
dostupné online: http://gs.statcounter.com/#browser-SK-monthly-201010-201201-bar). Ak by 
sme aj vychádzali podľa zásady  in dubio pro reo z premisy, že každý používateľ Internet 
Exploreru je aj používateľom operačného systému Windows, t.j. že neexistujú používatelia 
tohto prehliadača mimo používateľov operačného systému Windows, znamená to, že podiel 
vyžadovaného technického riešenia „eDane“ na trhu bol menej ako 20 %.  A teda nie 
uvádzaných 90 %.

V presných číslach to znamená, že z 44.000, resp. 40.000 dotknutých subjektov bolo až 80 
%, t.j.  35.200,  resp.  32.000 subjektov,  nútených kvôli  správaniu FRSR používať iný 
produkt  ako  používali  zvyčajne. Čo  predstavuje  bezprecedentné  zvýhodnenie  jednej 
spoločnosti na trhu. Takéto správanie bezpochýb porušuje § 39 ZoOHS.

Žiadame Vás preto o korekciu Vašich záverov a otvorenie riadneho vyšetrovania voči FRSR 
za porušenie § 39 ZoOHS.

S úctou,
Martin Husovec
za European Information Society Institute, o.z.


