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Vážený pán Máčaj, 
 

 
Vec:  Vec SK/2008/0792: Podrobnosti o nápravnom opatrení cenovej 

kontroly vzťahujúcej sa na veľkoobchodný trh pre zostavenie volania 
vo verejnej telefónnej sieti poskytovanej v pevnom umiestnení na 
Slovensku 

Článok 7 ods. 3 smernice 2002/21/ES1: Bez pripomienok 

 

I. POSTUP 

Oznámenie slovenského regulačného orgánu, Telekomunikačného úradu Slovenskej 
republiky (TÚSR) bolo prijaté 8. augusta 2008 a nadobudlo účinnosť v ten istý deň. Bolo 
registrované pod číslom SK/2008/0792.  

Oznámenie je doplnením predchádzajúceho návrhu opatrenia (SK/2007/0740) a uvádzajú 
sa v ňom podrobnosti o nápravnom opatrení cenovej kontroly vzťahujúcej sa na 
veľkoobchodný trh pre zostavenie volania vo verejnej telefónnej sieti poskytovanej v 
pevnom umiestnení na Slovensku2. 

                                                 
1  Smernica 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. 

2  Trh 2 odporúčania Komisie zo 17. decembra 2007 o príslušných trhoch výrobkov a služieb v sektore 
elektronickej komunikácie 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, Ú. v. EÚ L 344, 28.12.2007, s. 65.  
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Národné konzultácie3 o návrhu rozhodnutia prebiehali od 23. júna do 23. júla 2008. 

Na základe článku 7 ods. 3 rámcovej smernice môžu národné regulačné orgány (NRO) 
a Komisia vzniesť pripomienky vo veci oznámených návrhov opatrení príslušnému 
národnému regulačnému orgánu. 

II. OPIS NAVRHOVANÉHO OPATRENIA 

Toto oznámenie nadväzuje na dve predchádzajúce oznámenia z rokov 20044 a 20075. V 
oboch oznámenia dospel TÚSR vo svojej analýze trhu k záveru, že konkurencia na trhu 
pre zostavenie volania vo verejnej telefónnej sieti poskytovanej v pevnom umiestnení na 
Slovensku nie je dostatočne účinná a konštatoval, že Slovak Telekom má významný 
vplyv na trhu (VVT)6. 

Toto oznámenie je doplnením predchádzajúceho návrhu opatrenia (SK/2007/0740), v 
ktorom TÚSR navrhol trvať na povinnostiach, ktoré boli uložené spoločnosti Slovak 
Telekom po prvej analýze trhu, t. j.: (i) prístup, (ii) transparentnosť, (iii) nediskriminácia, 
(iv) oddelené účtovníctvo a uložiť (v) povinnosť stanoviť pri službe zostavenia volania 
ceny založené na nákladoch na základe modelu FL-LRAIC bottom-up. 

Tento návrh opatrenia stanovuje metódu kalkulácie cien za služby zostavenia volania 
poskytované spoločnosťou Slovak Telekom7. 

Zámerom TÚSR je určiť nákladovo orientované ceny porovnaním údajov pre model 
LRIC top-down s nákladovým modelom FL-LRAIC bottom-up. Slovak Telekom bude 
povinný predložiť stanovené údaje do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
rozhodnutia. Vstupné údaje by mali odrážať situáciu k 31. decembru 2007. 

Okrem toho bude Slovak Telekom povinný predložiť TÚSR každý rok najneskôr do 30. 
júna vstupné údaje pre model LRIC top-down, výsledky kalkulácií pri použití modelu 
LRIC top-down a vstupné údaje pre nákladový model FL-LRAIC bottom-up 
aktualizované k 31. decembru predchádzajúceho roka. Na základe toho TÚSR upraví 
ceny za služby zostavenia volania.  

III. BEZ PRIPOMIENOK 

Komisia preskúmala oznámenie a nemá žiadne pripomienky8. 

Podľa článku 7 ods. 5 rámcovej smernice môže TÚSR prijať súvisiace navrhované 
opatrenie a pokiaľ tak urobí, oznámi to Komisii. 

Stanovisko Komisie k tomuto konkrétnemu oznámeniu sa nedotýka žiadneho stanoviska, 
ktoré môže Komisia zaujať vo vzťahu k iným oznámeným navrhovaným opatreniam. 

                                                 
3  V súlade s článkom 6 rámcovej smernice. 
4  Registrované ako vec SK/2004/0103, SG-Greffe (2004)D/205361 
5  Registrované ako vec SK/2007/0740, SG-Greffe (2008)D/200029  
6  Podľa TÚSR má Slovak Telekom na príslušnom trhu 100 % podiel. 
7  Návrh rozhodnutia predpokladá použitie rovnakého modelu FL-LRAIC bottom-up pri kalkulácii 

poplatkov za služby zostavenia volania v sieti spoločnosti Slovak Telekom (pokiaľ ide o špecifikáciu 
vstupných údajov a postupov kalkulácie) ako pri kalkulácii poplatkov za služby ukončenia hovoru v 
sieti tohto operátora. 

8  Podľa článku 7 ods. 3 rámcovej smernice. 
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Komisia v súlade s bodom 12 odporúčania 2003/561/ES9 uverejní tento dokument na 
svojej internetovej stránke. Komisia nepovažuje tu uvedené informácie za dôverné. Do 
troch pracovných dní po doručení máte možnosť informovať Komisiu10 o tom, či 
považujete, v súlade s právom Spoločenstva alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa 
obchodného tajomstva, že tento dokument obsahuje dôverné informácie, ktoré si želáte 
vymazať pred jeho uverejnením. Akákoľvek takáto žiadosť by mala obsahovať 
odôvodnenie. 

 

 

S úctou 
za Komisiu 
Fabio Colasanti 
Generálny riaditeľ 

                                                 
9  Odporúčanie Komisie 2003/561/ES z 23. júla 2003 o notifikáciách, časových limitoch a konzultáciách 

v zmysle článku 7 smernice 2002/21/ES, Ú. v. EÚ L 190, 30.7.2003, s. 13. 
10  Žiadosť by mala byť zaslaná buď e-mailom na adresu INFSO-COMP-ARTICLE7@ec.europa.eu alebo 

faxom na číslo +32.2.298.87.82 


