
Príloha č. 1                                      k Rozhodnutiu TÚ SR zo dňa 6.09.2010
Adaptabilný model nákladov na prepojenie TÚ SR   

Ekonomické predpoklady      

1.  Požadované predpoklady      

Náklady na kapitál (pred zdanením) (%)  
Podiel prevádzkového kapitálu (%)  
Kurz SK/EURO  

Možnosti odpisových metód 
1 

lineárne odpisy
2 

upravené 
lineárne 
odpisy

3 
ekonomické 

odpisy

4 
anuita

5 tilted 
annuity

2.  Náklady na sieť       

Náklady na kapitál (pred zdanením) (%)  
 

 

Obstarávacia 
cena zariadenia 

(euro)

Náklady na 
inštaláciu (% 

z 
obstarávacej 

ceny)
Životnosť 

aktív (roky)
Trend cenového 

vývoja (%)

Zostatková 
hodnota (% z 

kap. 
nákladov)

Odpisová 
metóda 

Komutácia (spájanie)
Koncentrátory (RCU)
Fixné náklady na procesor       
Náklady na stanovisko RCU       
Náklady na riadenie spojovacieho poľa (na 1 
volanie v HPH)       
Náklady na spojovacie pole (na 1 erlang v HPH)       
Jednotka digitálneho ukončenia - 2Mbit/s       
 
Miestne ústredne (LS)
Fixné náklady na procesor       
Náklady na stanovisko LS       
Náklady na riadenie spojovacieho poľa (na 1 
volanie v HPH)       
Náklady na spojovacie pole (na 1 erlang v HPH)       
Jednotka digitálneho ukončenia - 2Mbit/s       
 
Tandemové ústredne (TS)
Fixné náklady na procesor       
Náklady na stanovisko TS       
Náklady na riadenie spojovacieho poľa (na 1 
volanie v HPH)       
Náklady na spojovacie pole (na 1 erlang v HPH)       
Jednotka digitálneho ukončenia - 2Mbit/s       
 
Prenosové zariadenia
MUX alebo ADM (STM 1)       
MUX alebo ADM (STM 4)       
MUX alebo ADM (STM 16)       
MUX alebo ADM (STM 64)       
Opakovače STM       
Digitálny synchrónny rozvádzač (cross connect)       
Linkové ukončenie STM 1       
Linkové ukončenie STM 4       
Linkové ukončenie STM 16       
Linkové ukončenie STM 64       
 
Infraštruktúra prenosovej siete
Káble (meter)
Kábel s 12 optickými vláknami       
Kábel s 24 optickými vláknami       
Kábel s 48 optickými vláknami       
Kábel s 96 optickými vláknami       
 
Výkopy (kábelové trasy) (meter)
Výkop (kábelová trasa) - veľkomesto       
Výkop (kábelová trasa)  - mestská zástavba       
Výkop (kábelová trasa) -vidiecka oblasť       
Voľný terén       

Iné náklady
Náklady na synchronizáciu siete       
Signalizačné body siete       
Riadenie siete  - ústredne       
Riadenie siete  - prenos. zariadenia       
Riadenie siete  - infraštruktúra prenos. siete       
 
3.  Náklady nevzťahujúce sa priamo k sieti     

Nesieťové kapitálové náklady (ako % sieťových kapitálových 
nákladov) Miestna sieť

Medzimestsk
á sieť

Miestna sieť 
po úprave

Medzimestská 
sieť po úprave

Prev.náklady ako % kap. 
nákladov na zariadenia

Celkom      
Úprava zohľadňujúca náklady vzťahujúce sa na transport   
Nesieťové prevádzkové náklady (ako % sieťových prevádzkových 
nákladov) Miestna sieť 

Medzimestsk
á sieť

Miestna sieť 
po úprave

Medzimestská 
sieť po úprave

Celkom        
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