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Vyhodnotenie pripomienok  
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k návrhu Rozhodnutia TÚ SR, 

ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien kolokácie pri poskytovaní 
prístupu k veľkoobchodným ukončovacím častiam prenajatých 
okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom prepojenia 

 
 
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na svojej verejne 
dostupnej internetovej stránke http://www.teleoff.gov.sk/data/files/26861.pdf dňa 
13.04.2012 zverejnil návrh Rozhodnutia, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien 
kolokácie pri poskytovaní prístupu k veľkoobchodným ukončovacím častiam 
prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové body siete s bodom prepojenia (ďalej len 
„návrh Rozhodnutia“) podniku, ktorý bol rozhodnutím úradu podľa § 17 ods. 1 zákona 
č. 351 /2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických 
komunikáciách“) určený za významný podnik pri poskytovaní služieb na trhu 
veľkoobchodné ukončovacie časti prenajatých okruhov (ďalej len „relevantný trh č. 6) 
a ktorému bola uložená povinnosť regulácie cien a regulácie cien prístupu a 
prepojenia podľa § 23 v spojení s § 12 ods. 3 písm. c) a ods. 5  zákona 
o elektronických komunikáciách (ďalej len „významný podnik“) na verejné konzultácie 
a zároveň stanovil lehotu najneskôr do 14.05.2012 na zaslanie písomných 
pripomienok k návrhu Rozhodnutia. Súčasne úrad zverejnil na svojej verejne 
dostupnej internetovej stránke Výzvu na podávanie pripomienok. 
 
Úrad podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách spolupracuje 
s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ SR“) v otázkach 
určenia relevantných trhov v oblasti elektronických komunikácií, analýzy relevantných 
trhov a určenia podniku s významným vplyvom na relevantnom trhu. V súlade 
s uvedeným úrad požiadal PMÚ SR o stanovisko k predmetnému návrhu 
Rozhodnutia.  
 
Stanovisko k návrhu Rozhodnutia úradu doručili PMÚ SR a spoločnosť Slovak 
Telekom, a.s. (ďalej len spoločnosť ST“). Žiadne iné stanovisko v predmetnej veci 
úradu nebolo doručené. 
 
PMÚ SR vo svojom stanovisku č. 1461/PMÚ SR/2012 zo dňa 25.04.2012 uviedol, že 
nemá žiadne pripomienky k návrhu Rozhodnutia.  
 
Pripomienky spoločnosti ST 
 
Spoločnosť ST listom č. 39440/2012 zo dňa 11.05.2012 zaevidovanom pod 
č. 476/OER/2012 zaslala úradu pripomienky, ktoré obsahovali obchodné tajomstvo 
a následne listom č. 41590/2012 zo dňa 17.05.2012 zaevidovanom úradom pod 
č. 500/OER/2012 pripomienky bez obchodného tajomstva. Spoločnosť ST uviedla 
k návrhu Rozhodnutia nasledovné pripomienky:  
 
ČASŤ A Pripomienky k jednotlivým častiam návrhu opatrenia   
Str. 1 
Predmetom regulácie podľa tohto rozhodnutia je cena za zriadenie fyzickej a 
vzdialenej kolokácie pre poskytovanie prístupu k veľkoobchodným ukončovacím 

http://www.teleoff.gov.sk/data/files/26861.pdf
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častiam prenajatých okruhov t. j. častiam prenajatých okruhov, ktoré spájajú koncové 
body siete s bodom prepojenia. 
Návrh spoločnosti ST: Predmetom regulácie podľa tohto rozhodnutia je cena za 
zriadenie fyzickej kolokácie pre poskytovanie prístupu k veľkoobchodným 
ukončovacím častiam prenajatých okruhov t. j. častiam prenajatých okruhov, ktoré 
spájajú koncové body siete s bodom prepojenia. 
Odôvodnenie: Spoločnosť ST sa domnieva, že účel regulácie sa naplní, pokiaľ bude 
regulovaná len fyzická kolokácia. Len pri fyzickej kolokácií je možné uvažovať 
o nákladoch, ktoré vynakladá spoločnosť ST.  
 
Stanovisko úradu 
Úrad nesúhlasí s domnienkou spoločnosti ST, že účel regulácie sa naplní, pokiaľ 
bude regulovaná len fyzická kolokácia. Spoločnosť ST v referenčnej ponuke na 
prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov (ďalej len „RLO“) Príloha 4 
Formy kolokácie v bode 3 Pravidlá poskytovania kolokácie zabezpečovanej 
Telekomom ponúka vybudovať žiadateľovi tak fyzickú kolokáciu ako aj vzdialenú 
kolokáciu. Preto predmetom regulácie je zriadenie fyzickej aj vzdialenej kolokácie. 
Adaptabilný nákladový model je zostrojený pre výpočet cien kolokácie tak pre fyzickú 
ako aj vzdialenú kolokáciu, či už v priestoroch vo vlastníctve spoločnosti ST alebo 
iného vlastníka.  
Pripomienka neakceptovaná 
 
 
Str. 1 
 
Vzdialená kolokácia je forma kolokácie, pri ktorej má žiadateľ o prístup k 
ukončovacím častiam prenajatých okruhov možnosť realizácie ukončovacích častí 
prenajatých okruhov aj prostredníctvom odovzdávacieho rozvádzača umiestneného v 
prepájacej skrinke na kolokačnom mieste určenom významným podnikom na inom 
kolokačnom mieste, ako je miesto nachádzajúce sa v kolokačnom priestore výhradne 
určenom na účely fyzickej kolokácie. To znamená, že môže byť realizovaná buď 
mimo objektu, v ktorom má významný podnik umiestnený hlavný rozvádzač, alebo v 
objekte, v ktorom má významný podnik umiestnený hlavný rozvádzač, ale mimo 
kolokačného priestoru pre fyzickú kolokáciu. Maximálna dĺžka spojovacieho vedenia 
je v prípade vzdialenej kolokácie poskytovanej významným podnikom 100 m. 
Návrh spoločnosti ST: Úplne vypustiť túto časť 
Odôvodnenie: Keďže cena vzdialenej kolokácie môže variovať prípad od prípad 
navrhujeme, aby sa táto časť úplne vypustila a cena vzdialenej kolokácie 
nepodliehala Adaptabilnému nákladovému modelu. 
 
Stanovisko úradu 
Ako už úrad uviedol adaptabilný nákladový model je zostrojený pre výpočet cien 
kolokácie tak pre fyzickú ako aj vzdialenú kolokáciu. Preto výpočet ceny za vzdialenú 
kolokáciu je spoločnosť ST povinná uskutočniť prostredníctvom modelu, ktorý je 
súčasťou tohto rozhodnutia.  
Pripomienka neakceptovaná 
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Str. 2 
Významný podnik je povinný pri výpočte ceny kolokácie t.j. ceny za vybudovanie 
kolokačného priestoru alebo miesta a za poskytovanie všetkých služieb spojených s 
poskytovaním prístupu k ukončovacím častiam prenajatých okruhov zabezpečiť, aby 
cena bola nákladovo orientovaná, to znamená, aby do ceny vstupovali iba 
nevyhnutné náklady potrebné na zriadenie, vybudovanie a technické vybavenie 
kolokačného priestoru alebo miesta. 
Návrh spoločnosti ST: Významný podnik je povinný pri výpočte ceny kolokácie t.j. 
ceny za vybudovanie kolokačného priestoru alebo miesta a za poskytovanie všetkých 
služieb spojených s poskytovaním prístupu k ukončovacím častiam prenajatých 
okruhov zabezpečiť, aby cena bola nákladovo orientovaná a pokrývala všetky účelne 
vynaložené náklady (napr. platby pre tretie strany), to znamená, aby do ceny 
vstupovali iba nevyhnutné náklady potrebné na zriadenie, vybudovanie a technické 
vybavenie kolokačného priestoru alebo miesta, vrátane nákladov, ktoré musí ST pri 
poskytovaní kolokácie platiť tretím stranám. 
Odôvodnenie: V prípadoch vzdialenej kolokácie sa kolokačný priestor môže 
nachádzať v priestoroch, ktoré nie sú vo vlastníctve ST. To znamená, že ST musí 
v takýchto prípadoch platiť riadne dojednaný nájom, ktorý sa môže líšiť podľa 
jednotlivých regiónov Slovenska. Preto sa domnievame, že sa jedná o nevyhnutný a 
účelne vynaložený náklad a z toho dôvodu by sa mal v plnej výške prenášať do ceny 
kolokácie.  
 
Stanovisko úradu 
Úrad túto pripomienku spoločnosti zohľadnil v metodike na str. 6 kde je uvedené: 
„V prípade, že fyzickú alebo vzdialenú kolokáciu zriaďuje významný podnik v 
priestoroch, ktoré nie sú v jeho vlastníctve, bude priemerná cena (vypočítaná 
pomocou adaptabilného modelu nákladov na kolokáciu pre poskytovanie prístupu 
k ukončovacím častiam prenajatých okruhov a zverejnená v RLO) upravená o rozdiel 
medzi priemernou cenou za prenájom a skutočnou cenou za prenájom priestorov v 
danom mieste, pričom táto skutočnosť musí byť žiadateľovi známa vopred (pred 
podpísaním zmluvy)“. 
Výpočet ceny pomocou adaptabilného nákladového modelu neumožňuje iný prístup. 
Pripomienka akceptovaná 
 
 
Str. 2 
Výpočet ceny za fyzickú alebo vzdialenú kolokáciu pre poskytovanie prístupu k 
ukončovacím častiam prenajatých okruhov spolu so vstupnými údajmi do 
adaptabilného modelu nákladov je významný podnik prvýkrát povinný predložiť úradu 
najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia vtedy, ak je vykonateľné rozhodnutie o určení významného podniku a o 
uložení povinností, v ktorom mu bola uložená povinnosť regulácie cien a regulácie 
cien prístupu a prepojenia podľa § 23 v spojení s § 12 ods. 3 písm. c) a ods. 5 
zákona o elektronických komunikáciách. 
Návrh spoločnosti ST: Návrh výpočtu ceny za fyzickú alebo vzdialenú kolokáciu pre 
poskytovanie prístupu k ukončovacím častiam prenajatých okruhov spolu so 
vstupnými údajmi do adaptabilného modelu nákladov je významný podnik prvýkrát 
povinný predložiť úradu najneskôr 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia  
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Odôvodnenie: Spoločnosť ST navrhuje, aby sa výpočet ceny zmenil na návrh 
výpočtu cien, keďže samotný úrad na strane 7 tretí odsek uvádza, že na základe 
predložených vstupných údajov a výpočtu ceny fyzickej alebo vzdialenej kolokácie 
pre prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov, overí aplikovanie uloženej 
metódy kalkulácie cien. [Obchodné tajomstvo...]. Ďalej § 12, ods. 5 uvádza, že 
„podnik je povinný v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia než dva mesiace od 
právoplatnosti rozhodnutia, vypočítať ceny podľa úradom určenej metódy kalkulácie 
cien a poskytnúť úradu ich odôvodnenie. Podnik je povinný na základe žiadosti úradu 
preukázať, že ceny obsahujú iba náklady nevyhnutne potrebné na poskytovanie 
danej služby.“ Úrad navrhuje lehotu 30 dní, ktorú považujeme za krátku, preto 
žiadame zmenu rozhodnutia tak, aby sme mali na predloženie podkladov maximálnu 
zákonnú lehotu dva mesiace.  
 
Stanovisko úradu 
Podľa § 12 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách „Podnik je povinný 
v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia než dva mesiace od právoplatnosti rozhodnutia, 
vypočítať ceny podľa úradom určenej metódy kalkulácie cien a poskytnúť úradu ich 
odôvodnenie. Úrad alebo ním poverená odborne spôsobilá a nezávislá osoba 
následne overí výpočet cien podniku“. Z uvedeného vyplýva, že podnik predkladá 
výpočet ceny a nie návrh výpočtu a rovnako, že tento výpočet predkladá v dobe nie 
dlhšej ako dva mesiace od právoplatnosti rozhodnutia. Doba 30 dní spadá do 
zákonom stanovene lehoty. Model je spôsobilý vypočítať cenu aj pre prvý prípad 
kolokácie a napr. ukazovateľ uvádzaný spoločnosťou ST - prenajaté m2 
v kolokačnom mieste sa uvedú z návrhu na jeho vybudovanie. 
Pripomienka neakceptovaná 
 
 
Str.3-4 
Pre účel výpočtu WACC pre významný podnik vo fixnej telefónnej sieti je potrebné 
zostaviť skupinu porovnateľných podnikov. Analýza trhu cenných papierov týchto 

kapitálovej 
štruktúry. Skupina porovnateľných podnikov pozostáva najmenej z 10 podnikov, 
ktoré poskytujú elektronické telekomunikačné služby na trhoch krajín Európskej únie. 
Kritériom pri výbere podniku je poskytovanie služieb aj na pevnej sieti. O konkrétnom 
zozname a počte podnikov ako i zdrojoch čerpania údajov rozhodne úrad po 
konzultáciách s významným podnikom vždy pred každým výpočtom WACC 
Návrh spoločnosti ST: Žiadame o úpravu príslušného znenia, resp. zjednotenie 
metodík prepočtu WACC za účelom dodržania konzistentnosti a právnej istoty 
podniku, ktorý má WACC zohľadňovať vo svojich výpočtoch. 
Odôvodnenie: Úrad detailne popisuje výpočet WACC pred zdanením a potrebné 
vstupy do  jeho prepočtu. Okrem iného sa v návrhu rozhodnutia uvádza, že pri 
výpočte koeficientu Beta “ ....skupina porovnateľných podnikov pozostáva najmenej 
z 10 podnikov, ktoré poskytujú elektronické telekomunikačné služby na trhoch krajín 
Európskej únie.“ Na druhej strane však TÚ SR v dokumente publikovanom na svojej 
stránke  http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=5751  hovorí, že pri posudzovaní 
maloobchodných cien vertikálne integrovaného podniku bude kritériom pre výber 
podniku na výpočet WACC poskytovanie služieb vo verejnej telefónnej sieti. 
Ďalej TÚ SR v modeli na reguláciu cien kolokácie v zošite predpoklady pri bunke D 
56 (WACC) v komentári uviedol , že hodnotu WACC stanoví TÚ SR. Toto však nie je 
v súlade s uvedeným v návrhu rozhodnutia, kde TÚ SR uvádza, že  rozhodne po 

http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=5751
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konzultáciách s významným podnikom vždy pred každým výpočtom WACC 
o konkrétnom zozname a počte podnikov ako i zdrojoch čerpania údajov. 
 
Stanovisko úradu 
Úrad plne akceptuje pripomienku spoločnosti ST a uskutočnil zmenu textu v návrhu 
Rozhodnutia ako aj v modeli na reguláciu cien kolokácie v zošite predpoklady pri 
bunke D 56 (WACC). Týmto zjednotil metodiku výpočtu WACCaj s dokumentom 
zverejneným na uvedenej internetovej stránke úradu. 
Pripomienka akceptovaná 
 
 
Str. 7 
V prípade, že fyzickú alebo vzdialenú kolokáciu zriaďuje významný podnik vo 
vlastných priestoroch, cena za kolokáciu pre prístup k ukončovacím častiam 
prenajatých okruhov vypočítaná podľa Metódy kalkulácie cien kolokácie pri 
poskytovaní prístupu k ukončovacím častiam prenajatých okruhov, je priemerná cena 
platná pre celé územie Slovenskej republiky. Túto cenu je významný podnik povinný 
účtovať po uplynutí 30 (tridsiatich) dní od doručenia potvrdenia úradu o tom, že cena 
je vypočítaná v súlade s Metódou kalkulácie cien, alebo po nadobudnutí 
právoplatnosti rozhodnutia o úprave ceny podľa § 12 ods. 5 zákona o elektronických 
komunikáciách. Takto potvrdená alebo upravená cena je maximálna cena. 
Návrh spoločnosti ST: zmeniť a dať do súladu s rozhodnutím o určení významného 
podniku. 
Odôvodnenie: Spoločnosť ST ešte musí predsa zmeniť referenčnú ponuku, čiže 
treba nejako zmeniť časovanie tohto ustanovenia tak, aby to ladilo s lehotami. Zákon 
nepozná pojem potvrdenie ceny vypočítanej podnikom úradom a návrh rozhodnutia 
rozširuje kompetencie úradu stanovené zákonom. Preto by mal úrad túto časť 
rozhodnutia prispôsobiť zákonnej terminológií.  
 
Stanovisko úradu 
Podľa § 23 zákona o elektronických komunikáciách v spojení s § 12 ods. 3 písm. c) 
a ods. 5 a v spojení s § 74 ods. 2 písm. b) zákona o elektronických komunikáciách je 
úrad povinný zabezpečovať, aby mechanizmy tvorby cien významného podniku 
podporovali efektívnu súťaž a to okrem iného na báze transparentnosti a 
objektívnosti. Podľa § 12 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách je významný 
podnik povinný na žiadosť úradu preukázať, že ceny za ním poskytované služby sú 
určené podľa § 12 ods. 3 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách a úrad je 
oprávnený vyžadovať od významného podniku odôvodnenie cien a v odôvodnených 
prípadoch mu určiť úpravu ceny. To znamená, že keď si významný podnik vypočíta 
(určí) cenu podľa § 12 odsek 5 zákona o elektronických komunikáciách, úrad 
disponuje možnosťou mu túto cenu upraviť, čo zároveň implikuje aj kompetenciu 
úradu cenu po preskúmaní potvrdiť. Určenie úpravy ceny je konštitutívnym úkonom 
úradu vychádzajúcim z overenia naplnenia uloženej povinnosti. Potvrdenie úradu o 
tom, že daná povinnosť je splnená a že ceny sú vypočítané v súlade s metódou 
kalkulácie cien, neukladá významnému podniku žiadnu ďalšiu povinnosť. Potvrdenie 
teda predstavuje iba procesné zabezpečenie účelu regulácie. Potvrdenie výpočtu 
posilňuje právnu istotu dotknutých subjektov v tom, že bola naplnená dispozícia 
uloženej povinnosti. Povinnosť nákladovej orientácie predstavuje reguláciu cien, 
ktorej obsah je závislý od konania povinného podniku. Je preto nevyhnutné výslovne 
určiť, či konaním došlo k správnemu naplneniu povinnosti tvorby ceny. Ak má teda 
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úrad pri reprobovanom konaní možnosť určiť úpravu cien, musí tomu zodpovedať 
komplementárna možnosť komisívneho potvrdenia v situácii, keď je plnenie 
významného podniku v súlade s uloženou povinnosťou. 
Úrad akceptuje pripomienku spoločnosti ST ohľadne zosúladenia lehoty pre začatie 
účtovania úradom potvrdenej maximálnej ceny a lehoty na vydanie RLO. Lehota 
v návrhu Rozhodnutia bude upravená na 45 (štyridsaťpäť) dní. 
Pripomienka čiastočne akceptovaná 
 
 
Str. 7 
V prípade, že fyzickú alebo vzdialenú kolokáciu zriaďuje významný podnik v 
prenajatých priestoroch, cena za kolokáciu pre prístup k ukončovacím častiam 
prenajatých okruhov potvrdená alebo upravená úradom, bude zvýšená alebo 
znížená o rozdiel medzi priemernou cenou za prenájom a skutočnou cenou za 
prenájom priestorov v danom mieste. Takto modifikovanú cenu je významný podnik 
oprávnený účtovať po uplynutí 30 (tridsiatich) dní od doručenia potvrdenia úradu o 
tom, že priemerná cena platná pre celé územie Slovenskej republiky bola upravená v 
súlade s týmto rozhodnutím. Pre účely potvrdenia ceny úradom, je významný podnik 
povinný predložiť úradu platnú nájomnú zmluvu s vlastníkom priestorov. 
Návrh spoločnosti ST: Navrhujeme zmeniť a dať do súladu so znením povinnosti 
transparentnosti, keďže ST musí pred uplatňovaním cien nové znenie referenčnej 
ponuky notifikovať 45 dní vopred.  
Odôvodnenie: Spoločnosť ST ešte musí pred uplatňovaním cien kolokácie zmeniť 
referenčnú ponuku, čiže treba zmeniť časovanie tohto ustanovenia tak, aby to ladilo 
s lehotami, ktorá má ST uložené v SMP rozhodnutí. Zákon nepozná pojem 
potvrdenie ceny vypočítanej podnikom úradom a návrh rozhodnutia rozširuje 
kompetencie úradu stanovené zákonom. Preto by mal úrad túto časť rozhodnutia 
prispôsobiť zákonnej terminológií.  
 
Stanovisko úradu 
Úrad akceptuje pripomienku spoločnosti ST ohľadne zosúladenia lehoty pre začatie 
účtovania úradom potvrdenej maximálnej ceny a lehoty na vydanie RLO. Lehota 
v návrhu Rozhodnutia bude upravená na 45 (štyridsaťpäť) dní. 
Pripomienka akceptovaná 
 
 
Str. 8 
Nakoľko výpočet ceny pomocou metódy kalkulácie cien kolokácie zahŕňa všetky 
oprávnené náklady na kolokáciu významný podnik nie je oprávnený účtovať 
v súvislosti s kolokáciou žiadne ďalšie poplatky. 
Návrh spoločnosti ST: úplne vypustiť  
Odôvodnenie: Poskytovanie kolokácie v praxi ST ako významného podniku na 
veľkoobchodnom trhu č. 6 je proces s variabilným výsledkom. ST poskytuje fyzickú 
a vzdialenú kolokáciu, poskytuje kolokáciu v priestoroch, ktoré sú v jeho vlastníctve, 
ale aj v priestore tretích strán, a to v snahe umožniť prístup oprávneného podniku 
k ukončovacím častiam. Na druhej strane Adaptabilný model nákladov, aj keď 
umožňuje viacero variantov použitia, nie je schopný postihnúť všetky formy kolokácie 
a náklady, ktoré pri jej poskytovaní vznikajú. Podľa ST je vyššie citované vyjadrenie 
úradu nepravdivé a takúto definitívnu úpravu kalkulácie nákladov považuje ST za 
zásah do slobody zmluvných strán nad rámec zákona. Vzhľadom na miestne 
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podmienky tiež možno konštatovať, že ide o obmedzenie brániace podnikom 
dohodnúť sa medzi sebou na režime prístupu a prepojenia. [Obchodné 
tajomstvo...]. V tejto súvislosti ST poukazuje na ustanovenie čl. 3 Smernice, podľa 
ktorého: „členské štáty zabezpečia, aby neexistovali žiadne obmedzenia brániace 
podnikom v tom istom členskom štáte alebo inom členskom štáte pri dojednávaní 
vzájomných dohôd o technických a komerčných predpisoch týkajúcich sa prístupu 
a/alebo prepojenia“.  Na základe vyššie uvedeného ST navrhuje, aby úrad všetky 
podmienky znemožňujúce ponúknuť oprávnenému podniku alternatívne riešenia, 
vrátane alternatívnych možností platby za služby kolokácie, z rozhodnutia vypustil. 
 
Stanovisko úradu 
Úrad v návrhu Rozhodnutia použil formuláciu na strane 2 ods. 2 „Súčasne musí 
umožniť, aby náklady na zriadenie a vybudovanie kolokačného priestoru alebo 
miesta neboli hradené jednorazovo plnej výške prvým podnikom žiadajúcim 
o kolokáciu pre prístup k ukončovacím častiam prenajatých okruhov“. Z formulácie 
textu vyplýva, že úrad nezakázal jednorazovú úhrada prvým podnikom žiadajúcim o 
kolokáciu, ale stanovil povinnosť umožniť žiadateľovi o kolokáciu aj iný spôsob 
úhrady. Z uvedeného vyplýva, že úrad vzal do úvahy primeranú mieru rizika 
významného podniku spojenú s vybudovaním kolokačného miesta. Úrad pri 
rozhodovaní o uložení tejto povinnosti vzal do úvahy skutočnosť, že významný 
podnik pristúpil k možnosti poskytovať veľkoobchodný prístup k ukončovacím 
častiam prenajatých okruhov budovaním kolokačných miest na náklady žiadateľov 
o kolokáciu. Platba vopred vyžaduje od žiadateľa o prístup disponovať určitým 
objemom prostriedkov, ktoré v niektorých prípadoch môžu tvoriť prekážku a môže to 
odrádzať záujemcu a teda brániť vzniku konkurencie. Nakoľko úrad ponechal 
i možnosť jednorazovej úhrady vopred, pripustil možnosť zmluvných strán dohodnúť 
si medzi sebou spôsob úhrady nákladov a nedotkol sa slobody zmluvných strán nad 
rámec zákona.  
K pripomienke ohľadne poskytovania kolokácie v priestoroch vo vlastníctve tretích 
strán úrad uvádza, že tento problém je možné riešiť tým spôsobom, že výšku 
nájomného, ktoré má platiť žiadateľ o kolokáciu si vyrokuje žiadateľ s vlastníkom 
nehnuteľností, rovnako aj platbu nájomného bude uhrádzať priamo vlastníkovi 
nehnuteľnosti. Okrem toho úrad v návrhu Rozhodnutia uvádza, že priemerná cena 
vypočítaná pomocou adaptabilného modelu nákladov na kolokáciu pre poskytovanie 
prístupu k ukončovacím častiam prenajatých okruhov môže byť upravená o rozdiel 
medzi priemernou cenou za prenájom a skutočnou cenou za prenájom priestorov v 
danom mieste, 
Adaptabilný model nákladov je spracovaný tak, aby umožnil vypočítať cenu za službu 
kolokácie pre poskytovanie prístupu k veľkoobchodným ukončovacím častiam 
prenajatých okruhov a zahŕňa okrem iných nákladov jednorazovo investované 
náklady dlhodobo (opakovane) využívané, ktoré tvoria súčasť majetku 
významného podniku a sú žiadateľovi o prístup k veľkoobchodným 
ukončovacím častiam prenajatých okruhov prenajímané spravidla za mesačný 
nájom. Patrí sem prenájom kolokačných priestorov (miest) a prenájom súvisiacich 
zariadení (základných a voliteľných). Voliteľnosť rozsahu dodávaných prvkov 
kolokácie je v modeli obsiahnutá v časti 1.2.1 a v časti 1.2.2. Služby kolokácie vo 
všeobecnosti zahrňujú štruktúru služieb, ktoré majú žiadateľovi umožniť fyzické 
prepojenie účastníckych vedení. Všeobecnou požiadavkou na služby kolokácie je 
poskytovanie všetkých nevyhnutných prvkov kolokácie t.j. priestor a zariadenia 
umožňujúcich prepojenie, t.j. prepojenie hlavného a odovzdávacieho rozvodu, 
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umiestnenie odovzdávajúceho rozvodu a ďalších zariadení a vybudovanie zberného 
okruhu na prepojenie prevádzky do siete žiadateľa. Súčasťou ponuky služieb je aj 
prístup k nevyhnutným prevádzkovým médiám. V praxi však dochádza k tomu, že 
časť prvkov kolokácie nie je poskytovaná povinným poskytovateľ, ale zaisťuje si ju 
žiadateľ. Táto deľba je možná, v zásade však platí, že významný podnik musí 
vytvoriť podmienky pre umožnenie kolokácie. Základný rozsah modelu (bez 
voliteľných prvkov) predstavuje minimálnu štruktúru, ktorá zodpovedá minimálnej 
RLO. Model umožňuje rozšíriť štruktúru prvkov (a výpočet nákladov) na základe 
voľby užívateľa modelu v plnej štruktúre, alebo selektívne. 
Na základe uvedeného úrad konštatuje, že návrh Rozhodnutia neobsahuje žiadne 
podmienky znemožňujúce ponúknuť žiadateľovi alternatívne riešenia vrátane 
alternatívnych možností platby za služby. 
Pripomienka neakceptovaná 
 
 
Str. 8 
Úradom potvrdená maximálna cena za fyzickú alebo vzdialenú kolokáciu pri prístupe 
k ukončovacím častiam prenajatých okruhov alebo určená rozhodnutím o úprave 
ceny bude mať platnosť až do potvrdenia novej ceny alebo do nadobudnutia 
právoplatnosti nového rozhodnutia o úprave ceny. 
Návrh spoločnosti ST: Úradom potvrdená maximálna cena za fyzickú kolokáciu pri 
prístupe k ukončovacím častiam prenajatých okruhov alebo určená rozhodnutím o 
úprave ceny bude mať platnosť až od 30.06. nasledujúceho roku alebo do 
nadobudnutia právoplatnosti nového rozhodnutia o úprave ceny. 
Odôvodnenie: Pre zabezpečenie právnej istoty spoločnosť ST navrhuje, aby cena 
za kolokáciu platila vždy do 30.06. nasledujúceho roku, keďže k tomuto dátumu 
predkladá ST aj výsledky oddelenej evidencie. Taktiež opakujeme našu pripomienku, 
aby sa regulovala maximálne cena fyzickej kolokácie a nie aj vzdialenej kolokácie 
kvôli vyššie uvedeným dôvodom.   
 
Stanovisko úradu 
Spoločnosť ST je povinná predložiť úradu výpočet ceny za fyzickú alebo vzdialenú 
kolokáciu pre poskytovanie prístupu k ukončovacím častiam prenajatých okruhov 
spolu so vstupnými údajmi do adaptabilného modelu nákladov je významný podnik 
prvýkrát najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia vtedy, ak je vykonateľné rozhodnutie o určení významného podniku a o 
uložení povinností, v ktorom mu bola uložená povinnosť regulácie cien a regulácie 
cien prístupu a prepojenia podľa § 23 v spojení s § 12 ods. 3 písm. c) a ods. 5 
zákona o elektronických komunikáciách. Následne je povinná predložiť výpočet ceny 
spolu so vstupnými údajmi do adaptabilného modelu nákladov vždy do 30. júna 
nasledujúceho kalendárneho roka. To však neznamená, že sa cena musí meniť. 
O zmene ceny rozhodne úrad na základe predloženého výpočtu. 
Pripomienka neakceptovaná 
 
 
Všeobecné pripomienky a návrh 
Návrh rozhodnutia je neurčitý, pretože nešpecifikuje, akým spôsobom sa má 
Adaptabilný model nákladov na  kolokáciu použiť a tým umožňuje mnohé alternatívy 
jeho použitia. Ustanovenie § 12 ods. 5 Zákona stanovuje, že metóda kalkulácie cien 
má obsahovať „druhy nákladov a pravidlá ich pridelenia“ a v súvislosti s ňou má úrad 
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zverejniť „opis systému kalkulácie cien, v ktorom uvedie aspoň hlavné kategórie 
zoskupenia nákladov a pravidlá ich priradenia“. Na základe tejto právnej úpravy ST 
navrhuje, aby návrh rozhodnutia obsahoval takúto špecifikáciu opisu kalkulácie cien: 

1. Podnik, ktorý je rozhodnutím úradu podľa § 18 ods. 1 zákona určený ako 
významný podnik na veľkoobchodnom relevantnom trhu č. 6 a ktorému bola 
uložená povinnosť nákladovej orientácie podľa § 23 zákona (ďalej len 
„významný podnik“) je povinný vychádzať z Adaptabilného modelu nákladov 
na kolokáciu, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia, pri stanovovaní cien za 
fyzickú kolokáciu pri poskytovaní prístupu k ukončovacím častiam 
prenajatých okruhov.  Významný podnik je povinný uviesť v referenčnej 
ponuke ceny za kolokáciu tak, ako ich upravuje Adaptabilný model nákladov 
na kolokáciu v tomto členení:  
a) Priemerné jednorazové ceny 

1. Vykonanie predbežného šetrenia 
2. Vykonanie podrobného šetrenia 
3. Obhliadka miesta kolokácie 
4. Zmena požiadavky na kolokáciu 
5. Zriadenie kolokačného priestoru 
6. Zriedenie kolokačného miesta 
7. Identifikácia miesta prístupu 
8. Inštalácia/rozšírenie súvisiacich zariadení 
9. Inštalácie rozdeľovačov 
10. Sprevádzaný vstup 
11. Povolenie na vstup do špecifikovaných miest na dobu 3 mesiace 
12. Vydanie preukazu o 31.12.b.r. 
13. Prevádzkový test zariadenie 
14. Administratívne posúdenie zariadenia 

b) Priemerné mesačné ceny za kolokačné miesto  
1. Cena za kolokačné miesto v zóne I (Bratislava) 
2. Cena za kolokačné miesto  v zóne II (Košice) 
3. Cena za kolokačné miesto  v zóne III  (Ostatné krajské mestá) 
4. Cena za kolokačné miesto v zóne IV (Okresné mestá) 
5. Cena za kolokačné miesto v zóne V (Ostatné lokality) 

 
Významný podnik nie je povinný uviesť v referenčnej ponuke ceny za voliteľné 
služby, pokiaľ poskytnutie týchto služieb zo strany významného podniku nie je 
nevyhnutnou súčasťou poskytnutia fyzickej kolokácie pri poskytovaní prístupu k 
ukončovacím častiam prenajatých okruhov.  
 
V súlade s týmto systémom kalkulácie cien je potrebné v celom návrhu rozhodnutia 
zabezpečiť špecifikáciu pojmov „ cena za kolokáciu“, „cena za vybudovanie 
kolokačného priestoru alebo miesta“ alebo ich nahradenie pojmami, ktoré 
jednoznačne odkazujú na ceny, ktoré majú byť výsledkom kalkulácie cien podľa 
Adaptabilného modelu nákladov. Z dôvodu väčšej transparentnosti poplatkov by 
Adaptabilný model nákladov mal jednoznačne určovať, čo zahŕňajú jednotlivé ceny 
a ktoré náklady do nich vstupujú. 
 
Stanovisko úradu 
Úrad nesúhlasí s pripomienkou spoločnosti ST, pretože pomocou adaptabilného 
modelu nákladov na kolokáciu významný podnik vypočíta cenu za kolokáciu, t.j. za 
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vybudovanie kolokačného miesta a poskytovanie všetkých služieb spojených 
s poskytnutím prístupu k veľkoobchodným ukončovacím častiam prenajatých 
okruhov. Všetky jednorazové náklady, ktoré vznikajú v súvislosti s prípravou služby 
kolokácie a jej administratívou, ako predbežné zisťovanie, podrobné zisťovanie a 
obhliadka miesta kolokácie, poprípade aj zmena požiadaviek na kolokáciu, ďalej 
jednorazové práce spojené so zriadením kolokačného priestoru a miesta (výber 
miesta, vypratanie miesta, presun zariadenia, stavebné práce spojené s úpravou, 
poprípade vybudovanie kolokačného priestoru, ďalej činnosti spojené s identifikáciou 
miesta prístupu, práce spojené s inštaláciou súvisiacich zariadení, hlavne inštalácia a 
pripojenie káblov na hlavnom a odovzdávacom rozvode náklady investičného 
charakteru: na obstaranie káblov, pások a ďalších voliteľných zariadení, ďalej 
náklady prevádzkových služieb, kam patrí hlavne sprevádzaný prístup do 
kolokačného priestoru, vydávanie povolení na vstup, testy zariadení 
a administratívne posúdenie zariadení sú vstupmi do modelu. Rovnako aj opakované 
náklady na dlhodobo poskytované služby ako jednorazovo investované náklady 
dlhodobo (opakovane) využívané, ktoré tvoria súčasť majetku významného 
podniku a sú žiadateľovi kolokáciu prenajímané spravidla za mesačný nájom 
(prenájom kolokačných priestorov/miest a prenájom súvisiacich zariadení základných 
a voliteľných) sú vstupmi do modelu. Výpočet týchto nákladov vychádza z 
obstarávacích cien, inštalačných nákladov, doby životnosti, cenového vývoja a 
nákladov na kapitál (WACC). V prípade kolokačných plôch je základom pre výpočet 
(obstarávacia cena) priemerná cena nájmu priemyselných plôch zvýšená o investície 
na úpravu kolokačných priestorov. Tieto údaje sú tiež vstupmi do modelu. Výsledkom 
výpočtu je priemerná cena za fyzickú kolokáciu pri poskytovaní prístupu 
k veľkoobchodným ukončovacím častiam prenajatých okruhov pre celé územie 
Slovenskej republiky. Z uvedeného vyplýva, že významný podnik nemôže 
v referenčnej ponuke uvádzať ceny za úkony, ktorých náklady sú vstupmi do modelu. 
To isté platí aj o mesačných cenách za kolokačné miesto v jednotlivých zónach. 
Vzhľadom na skutočnosť, že adptabilný model nákladov neobsahuje vstupný údaj 
označený v pripomienke spoločnosti ST ako „Cena za kolokačné miesto v zóne V 
(Ostatné lokality)“ úrad nevie o akú zónu sa jedná. 
Úrad nerozumie pripomienke spoločnosti ST, že nie je povinná uviesť v referenčnej 
ponuke ceny za voliteľné služby, nakoľko spoločnosť ST doposiaľ vo svojej 
referenčnej ponuke nikde neuvádza kategóriu voliteľné služby. Navyše priemerná 
cena za fyzickú kolokáciu pri poskytovaní prístupu k veľkoobchodným ukončovacím 
častiam prenajatých okruhov vypočítaná pomocou adaptabilného modelu zahŕňa 
všetky oprávnené náklady, významný podnik nie je oprávnený účtovať v súvislosti 
s kolokáciou žiadne ďalšie poplatky. 
Úrad návrhu rozhodnutia uskutočnil zjednotenie a vyšpecifikovanie pojmov. 
Pripomienka neakceptovaná 
 
 
V Bratislave 4. júna 2012 
 
 
 
 
           Ing. Jana Kopečná 
       riaditeľka odboru ekonomickej regulácie 


