
ÚRAD PRE REGULÁCIU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ 
A POŠTOVÝCH SLUŽIEB 
Odbor ekonomickej regulácie 

 Továrenská 7, P.O. BOX 40,  828 55  Bratislava 24 

 
 

OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ CENY  

Dňa 17.02.2015 spoločnosť Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 
817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 (ďalej len „spoločnosť ST“), ako významný podnik 
predložila Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odboru 
ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“), výpočet cien na  veľkoobchodnom trhu 
fyzického prístupu, vrátane spoločného uvoľneného prístupu alebo úplného 
uvoľneného prístupu, poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry na pevnom 
mieste (ďalej len „relevantný trh č. 4“), t.j. jednorazových cien za služby zriadenia 
veľkoobchodného prístupu k infraštruktúre a periodické mesačné ceny za používanie 
veľkoobchodnej služby fyzického prístupu k infraštruktúre.  

 
Úrad podľa § 12 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 
v znení neskorších predpisov overil vstupné údaje a výpočet cien 
prostredníctvom nákladového modelu BU LRIC plus za služby na relevantnom 
trhu č. 4 predložené spoločnosťou ST a schvaľuje vypočítané ceny za služby 
zriadenia a používania fyzického prístupu k infraštruktúre na pevnom mieste.  

 
Spoločnosť ST je povinná od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni 
doručenia tohto rozhodnutia účtovať za služby zriadenia a používania 
fyzického prístupu k infraštruktúre na pevnom mieste nasledovné maximálne 
ceny: 
 
 

Jednorazové ceny za služby: 
maximálna  

cena                       
(v EUR) 

zriadenia úplného prístupu k metalickému vedeniu  70,42 

zriadenia spoločného prístupu k metalickému vedeniu 70,42 

zriadenia úplného prístupu k úseku metalického vedenia 70,42 

zriadenia spoločného prístupu k úseku metalického vedenia 70,42 

obnovenia prístupu k metalickému vedeniu 70,42 

zmeny prístupu k metalickému vedeniu 70,42 

zriadenia – VULA 58,37 

obnovenia prístupu – VULA 41,09 

zriadenia prístupu bod – bod 81,26 

obnovenia prístupu bod – bod 46,69 

umožnenia vstupu k prvkom fyzickej infraštruktúry – 
hodinová sadzba 28,92 
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Periodické mesačné ceny za služby: 
maximálna  

cena                       
(v EUR) 

úplného prístupu k metalickému vedeniu 8,63 

spoločného prístupu k metalickému vedeniu 3,32 

úplného prístupu k úseku metalického vedenia 4,28 

spoločného prístupu k úseku metalického vedenia 2,14 

VULA 11,40 

úplného prístupu k optickému vláknu bod - bod 123,84 

poskytnutia prístupu ku káblovodom - za 1 m 1,087 

poskytnutia prístupu k HDPE rúram - za 1 m 0,952 

poskytnutia prístupu k trubičkám - za 1 m 0,939 

 
 
 

Úrad rozhodnutím č. 1679/OER/2012 zo dňa 26.07.2012 a následne 
rozhodnutím predsedu úradu č. 2106/PÚ/2012 zo dňa 15.10.2012, ktoré boli vydané 
v správnom konaní vo veci určenia významného podniku, podľa § 18 ods. 1 zákona 
č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o elektronických komunikáciách), a uloženia povinností (podľa § 19 až 25 
zákona o elektronických komunikáciách) na relevantnom trhu č. 4, určil spoločnosť 
ST za významný podnik na relevantnom trhu č. 4, a zároveň jej uložil (okrem iných 
povinností) aj povinnosť regulácie cien fyzického prístupu podľa § 23 zákona 
o elektronických komunikáciách v súlade s postupom podľa § 12 ods. 3 písm. c) 
zákona o elektronických komunikáciách. Úrad analýzou relevantného trhu č. 4 
preukázal, že boli splnené podmienky pre uloženie povinnosti regulácie cien za 
zriadenie a používanie služieb fyzického prístupu k infraštruktúre. Významný podnik 
je povinný účtovať ceny za zriadenie a používanie veľkoobchodných služieb 
fyzického prístupu poskytovaného prostredníctvom jeho infraštruktúry na pevnom 
mieste ako maximálne ceny a významný podnik je podľa § 12 ods. 5 zákona o 
elektronických komunikáciách povinný uplatňovať ceny až po schválení výpočtu 
alebo úprave cien úradom. 
 

Úrad podľa § 23 a § 12 ods. 3 písm. c) a ods. 5 v spojení s § 74 ods. 2 písm. 
b) zákona o elektronických komunikáciách vydal rozhodnutie zo dňa 17.12.2014, 
ktorým určil metódu kalkulácie cien za veľkoobchodné služby fyzického prístupu 
poskytovaného prostredníctvom infraštruktúry významného podniku na pevnom 
mieste (ďalej len „rozhodnutie o určení metódy kalkulácie cien“), návrh tohto 
rozhodnutia bol predmetom národných a následne nadnárodných konzultácií. 
V citovanom rozhodnutí úrad rozhodol, že významný podnik na relevantnom trhu č. 4, 
ktorému bola uložená povinnosť regulácie cien fyzického prístupu, je povinný pri 
výpočte cien za služby zriadenia a používania fyzického prístupu použiť nákladový 
model vzostupných inkrementálnych nákladov – BU LRIC plus (skratka z angl. Bottom 
up Long Run Incremental Costs plus). Súčasne úrad významnému podniku uložil 
povinnosť predložiť výpočet ceny spolu so vstupnými údajmi špecifikovanými v modeli 
BU LRIC plus a to v súlade s manuálom a definíciami vstupných parametrov pre tento 
model spolu s odôvodnením  najneskôr do 60 dní od doručenia rozhodnutia o určení 
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metódy kalkulácie cien. Lehota určená úradom bola spoločnosťou ST dodržaná 
a všetky vstupné údaje vychádzali zo stavu k 31.12.2013.  
 

Podľa rozhodnutia o určení metódy kalkulácie cien je významný podnik povinný 
na základe žiadosti úradu preukázať, že jednorazové a periodické mesačné ceny 
obsahujú iba náklady nevyhnutne potrebné na poskytovanie veľkoobchodných služieb 
fyzického prístupu k infraštruktúre. Úrad, alebo ním poverená odborne spôsobilá 
a nezávislá osoba, následne overí a schváli výšku jednotlivých vypočítaných cien. 
V odôvodnených prípadoch môže úrad pristúpiť k úprave cien vypočítaných 
významným podnikom.  
 

Úrad následne, v spolupráci s odborne spôsobilou a nezávislou osobou, 
odborným poradcom PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. pristúpil k overeniu 
vstupných údajov a výšky cien vypočítaných a predložených spoločnosťou ST. Pri 
overovaní vstupných údajov a  samotného výpočtu cien za služby na relevantnom trhu 
č. 4 pomocou nákladového modelu BU LRIC plus úrad konštatuje nasledovné: 
 

 Náklady a teda aj ceny za používanie služby fyzického prístupu k infraštruktúre 
boli v nákladovom modeli BU LRIC plus počítané na zaťaženie v hlavnej 
prevádzkovej hodine, pričom hlavná prevádzková hodina predstavovala 
najzaťaženejšiu sieťovú prevádzkovú hodinu v roku 2013 a nepretržitý 60 
minútový časový úsek, počas ktorého sieť spoločnosti ST obslúžila maximálny 
objem hlasových a dátových služieb v roku 2013. Hlavná prevádzková hodina 
bola, v súlade s účelom nákladového modelu BU LRIC plus,  bez rozlíšenia, či sa 
vzťahuje na bytových alebo nebytových zákazníkov.  
 

 Model zabezpečuje optimalizáciu telekomunikačnej infraštruktúry podľa princípu 
scorched node, teda vychádza z topológie siete ST dimenzovanej podľa princípu 
hypoteticky efektívneho operátora v súlade s Odporúčaním Komisie z 11. 
septembra 2013 o dôsledných nediskriminačných povinnostiach a metodikách 
výpočtu nákladov na podporu hospodárskej súťaže a zlepšenie investičného 
prostredia širokopásmového pripojenia. Vstupné náklady spoločnosti ST 
v doručenom nákladovom modeli BU LRIC plus boli založené na cenách 
moderných ekvivalentov.   
 

 Súčasné náklady na použiteľné aktíva z inžinierskych sietí budovaných v minulosti 
boli v doručenom modeli BU LRIC plus vypočítané metódou indexácie v súlade s 
Odporúčaním Komisie z 11. septembra 2013 o dôsledných nediskriminačných 
povinnostiach a metodikách výpočtu nákladov na podporu hospodárskej súťaže a 
zlepšenie investičného prostredia širokopásmového pripojenia.  
   
 

 Náklady a teda aj ceny na zriadenie a používanie fyzického prístupu 
k infraštruktúre boli prepočítané vrátane primeraného zisku, ktorý bol pre rok 2013 
stanovený na úrovni váženého priemerného nákladu na kapitál – WACC vo výške 
7,44 %.  
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Na základe uvedeného úrad konštatuje, že vstupné údaje obsahovali iba 
náklady, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie veľkoobchodnej služby fyzického 
prístupu k infraštruktúre, preto nebolo potrebné, aby pristúpil k úprave niektorého 
vstupného údaja a následne k úprave cien vypočítaných spoločnosťou ST. 
  

Ceny vypočítané spoločnosťou ST, t.j. jednorazové ceny za zriadenie 
a periodické mesačné ceny za požívanie služieb fyzického prístupu k infraštruktúre  
úrad preto schvaľuje týmto oznámením.  

 
Ceny vypočítané spoločnosťou ST a schválené úradom vychádzajú z topológie 

siete spoločnosti ST, pretože v nákladovom modeli BU LRIC plus bola zohľadnená 
uzlová štruktúra siete tejto spoločnosti. Všetky vypočítané ceny  sú efektívnymi 
cenami a preto sú  transparentné a nediskriminačné a úrad zastáva názor, že by mali 
na jednej strane zabezpečiť efektívnu súťaž na relevantnom trhu fyzického prístupu 
a na druhej strane motivovať spoločnosť ST k investovaniu do zvyšovania úrovne 
vlastnej infraštruktúry hlavne prostredníctvom rozširovania a zavádzania sietí novej 
generácie.  
 

Všetky schválené ceny sú určené ako maximálne ceny a spoločnosť ST je 
oprávnená ceny účtovať jednorázovo za zriadenie fyzického prístupu a mesačne za 
používanie služby fyzického prístupu v súlade s určenou lehotou  t.j. od prvého dňa 
mesiaca nasledujúceho po doručení tohto oznámenia.  Schválené ceny nemôže 
spoločnosť ST ako významný podnik prekročiť. 
 

Spoločnosť ST nie je oprávnená  okrem cien uvedených v tomto oznámení 
účtovať žiadne ďalšie ceny (resp. poplatky) súvisiace so zriadením a používaním 
fyzického prístupu k infraštruktúre na pevnom mieste v sieti významného podniku, 
ktoré by nepriamo zvyšovali celkovú cenu za zriadenie a používanie  regulovaných 
služieb na relevantnom trhu č. 4. 
 

Úrad podľa § 10 zákona o elektronických komunikáciách pred definitívnym 
schválením cien za zriadenie a používanie služieb fyzického lokálneho prístupu 
uskutočnil konzultácie. V národných konzultáciách predložili k navrhovaným cenám 
svoje pripomienky dve dotknuté osoby, úrad sa s každou jednotlivou pripomienkou 
vysporiadal vo svojom stanovisku, ktoré bolo dňa 28.05.2015 zverejnené aj na 
domovskej stránke úradu. Následne sa uskutočnili nadnárodné konzultácie, ktoré boli 
ukončené Rozhodnutím  Komisie evidovaným pod číslom C(2015) 4551 zo dňa 
29.6.2015.   

 
 

V Bratislave dňa 03.07.2015 
 
 
 
 
            Ing. Jana Kopečná 
      riaditeľka odboru ekonomickej regulácie 


