
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Bratislava, 18.06.2009 

 

 

 

 

Vec: Vyjadrenie k návrhu rozhodnutia, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien pre ukončenie 

volania v mobilnej sieti významného podniku 

 

 

Vážená pani riaditeľka, 

 

bol nám doručený Váš list zn.1003/14/2009 zo dňa 19.05.2009, ktorým ste spoločnosti Telefónica O2 

Slovakia, s.r.o. (ďalej len ako “Telefónica O2”) predložili na konzultácie návrh rozhodnutia, ktorým sa 

určuje metóda kalkulácie cien pre ukončenie volania v mobilnej sieti významného podniku (ďalej 

len ako “Návrh”). 

 

1. Všeobecné pripomienky 

Vo všeobecnosti by sme radi uviedli, že predložený Návrh nás z hľadiska svojho obsahu prekvapil, a 

to predovšetkým s ohľadom na obsah spoločných rokovaní Telekomunikačného úradu SR, odboru 

ekonomickej regulácie (ďalej len ako “Úrad”) s mobilnými operátormi, ktoré prebehli v prvom 

kvartáli roka 2009. Z tohto pohľadu je na konzultácie predložené znenie Návrhu hodnotené ako 

poskytujúce regulovaným mobilným operátorom príliš veľa voľnosti na to, aby mohli byť na jeho 

základe efektívne zaregulované ceny za prepojenie v mobilných sieťach Orange Slovensko, a.s., T-

Mobile Slovensko, a.s. a Telefónica O2. Parametre a vstupy metódy, ktoré uvádzame nižšie, 

navrhujeme spresniť a presne stanoviť a všeobecne celú metódu zároveň navrhujeme v podstatne 

menšej miere ponechať závislú na vstupoch a výpočtoch regulovaných operátorov. 

 

2. WACC 

Pri výpočte WACC v Návrhu nie je vôbec použitá vopred stanovená hodnota, ale iba metóda. Je 

tu významné riziko, že každý dotknutý operátor si hodnotu vypočíta s ohľadom na svoje 

ekonomické potreby a nie s ohľadom na Úradom prirodzene sledovaný účel regulácie cien za 

prepojenie. Nie je vylúčené, že operátori Orange Slovensko, a.s. a T-Mobile Slovensko, a.s. sa pri 

výpočte WACC dostanú aj na hodnotu 20 percent. 

 

3. Využitie sieťových prvkov 

V Návrhu sa všeobecne uvádza, že sieťové prvky sa majú rozdeliť podľa ich vyťaženia. 

Vychádzajúc z predchádzajúcich rokovaní, je veľmi pravdepodobný predpoklad, že Orange 

Slovensko, a.s. a  

T-Mobile Slovensko, a.s. použijú kategóriu on-net volaní v prípade rádiovej časti svojich mobilných 

sietí len jeden krát, hoci to je nereálne, nelogické a aj formálne v rozpore s princípom ABC (Activity 

Based Costing), ktorý by mal reflektovať každú konkrétnu aktivitu v sieti, a tá je nepochybne v 
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rádiovej sieti mobilného operátora v prípade on-net volania dvojnásobná, ako sme podrobne 

uviedli v našom písomnom vyjadrení doručenom Úradu v nedávnej minulosti. 

Podľa Návrhu si dokonca každý operátor aj pomer medzi minútami a SMS správami môže určiť 

ľubovoľne. Tento faktor tiež môže výrazne skresliť a znehodnotiť sledovaný účel regulácie cien za 

prepojenie. 

 

4. Právna povaha a účinky rozhodnutia 

Doručený Návrh je koncipovaný ako rozhodnutie, t.j. individuálny právny akt adresovaný presne 

určeným, konkrétnym subjektom, v tomto prípade trom mobilným operátorom pôsobiacim na 

relevantnom trhu mobilnej terminácie v Slovenskej republike. Ustanovenie § 22 ods. 1 zákona  

č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len ako “Zákon”) skutočne 

definuje, že formou pre vydanie a zverejnenie metódy kalkulácie cien je rozhodnutie, spôsob 

zverejnenia a účinky tohto aktu však skôr nasvedčujú tomu, že by sa malo jednať o právny akt so 

všeobecnou záväznosťou, adresovaný bližšie neurčenému počtu subjektov spĺňajúcich v ňom 

definované podmienky, napríklad opatrenie Úradu. Je zrejmé, že je potrebné dodržať dikciu vyššie 

uvedeného ustanovenia Zákona a že na dosiahnutie tohto účelu by bola potrebná legislatívna 

zmena. Spoločnosť Telefónica O2 preto navrhuje, aby Úrad okrem zverejnenia znenia rozhodnutia 

vo Vestníku v súlade s ustanovením § 22 ods. 1 Zákona znenie rozhodnutia zároveň aj doručil 

všetkým trom dotknutým mobilným operátorom a zároveň aby v znení rozhodnutia výslovne označil 

všetky tri dotknuté podniky – Orange Slovensko, a.s., T-Mobile Slovensko, a.s. a Telefónica O2 ako 

adresátov tohto rozhodnutia, keďže práve s týmito podnikmi prebiehal celý proces analýzy trhu 

mobilnej terminácie. Vyššie odporúčaný postup formálne zabezpečí, že zostane zachovaný účinok 

rozhodnutia ako individuálneho správneho aktu adresovaného presne určeným subjektom práv a 

povinností a zároveň bude zachovaná právna povaha tohto aktu podľa § 22 ods. 1 Zákona. 

Okrem toho samozrejme Úrad zverejní znenie rozhodnutia vo Vestníku. V opačnom prípade, t.j. iba 

pri zverejnení rozhodnutia vo Vestníku bez jeho doručenia konkrétnym podnikom by boli účinky 

tohto aktu spochybniteľné a ľahšie napadnuteľné. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

Mgr. Ľudmila Borloková 

výkonná riaditeľka pre právne záležitosti 

Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. 


