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Vážená pani Kopečná,  

Dňa 01.03.2012 bola na web stránke Telekomunikačného úradu SR (ďalej aj „TÚSR“ alebo „Úrad“),  

zverejnená výzva na podávanie pripomienok k návrhu rozhodnutia o cene za služby ukončenia volania v 

jednotlivých verejných mobilných telefónnych sieťach - trh č. 7. 

Nižšie sú uvedené pripomienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k návrhu Úradu. 

Názov návrhu opatrenia:  

Návrh rozhodnutia o regulácii cien (zo dňa 01.02.2012) 

Identifikačné údaje dotknutej osoby  

Obchodné meno /názov /meno a priezvisko:  

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 825 13 (ďalej len „spoločnosť ST“) 

IČO: 

35 763 469  

Kontaktná osoba, tel. číslo a adresa elektronickej pošty: 

Mgr. Ľuboslav Kohút, poverený zastupovaním senior manažéra regulatórnych záležitostí,                                    

tel. +421258820165,  luboslav.kohut@telekom.sk 

Pripomienky k jednotlivým častiam /ustanoveniam návrhu opatrenia: 

Dátum:    29.02.2012 

Váš list č.   

Naše číslo: 18129/2012 

Vec:  
Návrh rozhodnutia o regulácii cien - pripomienky k návrhu opatrenia v procese konzultácií 

podľa § 10 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 

 



 
 

  Slovak Telekom, a. s. 
 Sídlo  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika 
 IČO/IČ DPH  35 763 469/SK 2020273893  
 Obchodný register  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B 

Výpočet cenového benchmarku TÚ SR (tabuľka)   

Návrhu na zmenu: vypustenie Francúzska zo zoznamu krajín, ktoré sú zahrnuté do výpočtu cenového 

benchmarku. 

Odôvodnenie:  

Cenová úroveň 2 euro centy platná ku dňu 01.07.2011 vo Francúzsku, podľa všetkých informácií dostupných 

spoločnosti ST, nie je výsledkom metódy LRIC, ale je súčasťou štvorstupňového znižovania, teda „glide-

path’u“ za účelom priblížiť sa k výsledku modelu BU–LRIC–pure. 

Podľa názoru spoločnosti ST „glide path“ nie je možné považovať za splnenie podmienky „štátu, ktorý 

uplatňuje metodiky kalkulácie cien založené na nákladoch, v ktorých je zohľadnená otázka efektívnosti 

(LRIC)“ podľa rozhodnutí o rozklade č. 6/01/2010 zo 14.01.2010, č. 07/01/2010 zo 14.01.2010 a č. 

08/01/2010 z 15.01.2010 vydaných predsedom Úradu (ďalej len „rozhodnutia o rozklade“), ktorými zmenil 

rozhodnutia č. 1707/14/2009 z 31.08.2009, č. 2112/14/2009 z 29.09.2009 a č. 2111/14/2009 z 

29.09.2009, nakoľko poplatok „glide path“ nie je priamo založený na nákladoch. 

Ďalším argumentom prečo štát, ktorý používa metódu BU-LRIC-pure, by nemal byť zaradený do vzorky, je 

súdne rozhodnutie1 zo dňa 31.08.2011 v Holandsku, ktoré vyhlásilo národnú metódu pre výpočet 

prepojovacích poplatkov založenú na princípe BU-LRIC-pure za neprimeranú, nakoľko holandským národným 

regulátorom nebolo preukázané, že pôvodne používaná metóda (LRAIC) bola v akomkoľvek rozpore 

s princípmi Regulačného rámca a zdôraznilo, že Odporúčanie Komisie o prístupe k regulácii fixných 

a mobilných prepojovacích poplatkov nie je záväzné a má len odporúčaciu povahu. Aj v kontexte tohto 

súdneho rozhodnutia v Holandsku považujeme zaradenie Francúzka, ako štátu, ktorý k 01.07.2011používal 

„glide-path“ smerujúci k BU LRIC pure,  za neprimerané. 

V prípade otázok sme Vám plne k dispozícii. 

S úctou a pozdravom, 

 
 
 
 
_______________ 
Mgr. Ľuboslav Kohút 
 
Poverený zastupovaním senior manažéra regulatórnych záležitostí 
 
Príloha:  Vyplnený dotazník BEREC  za obdobie 01.07.2011 do 31.12.2011 (obchodné tajomstvo) 

                                                           
1
 Viď Rozhodnutie LJN: BR6195, College van Beroep voor het bedrijfsleven , AWB 10/684 AWB10/783 

AWB10/817 AWB10/846 t/m AWB10/848 AWB10/852 AWB10/853 AWB10/855 AWB10/858 


