
Vážená pani Kopečná,  

 

V zmysle Vášho listu č. 304/14/2008 zo dňa 20.06.2008 spoločnosť Slovak Telekom, a.s. využíva 

možnosť a predkladá pripomienky zaslaného návrhu rozhodnutia: 

 

1. Prvá strana, štvrtý odsek:  

 

Navrhujeme: Vypustiť text „a prenos volania cez dva tranzity“ 

Odôvodnenie: Služba zostavenia volania sa na úrovni dvoch tranzitov neposkytuje. 

 

Upravené znenie:  

„Model LRIC top-down predložený významným podnikom musí vychádzať z výkazov oddelenej 

evidencie výnosov, nákladov a vloženého kapitálu vzťahujúcich sa na prepojenie pre zostavenie a ukončenie 

volania, pričom musí byť zabezpečená väzba tejto oddelenej evidencie na účtovnú závierku významného 

podniku overenú audítorom (štatutárne výkazy) tak, aby bola dodržaná zásada transparentnosti pri alokovaní 

nákladov a vloženého kapitálu na službu prepojenia (zostavenia ??) volania pre miestny prenos a prenos 

volania cez jeden tranzit a prenos volania cez dva tranzity v sieti významného podniku, ako aj pri 

„preceňovaní“ majetku na súčasnú hodnotu a jeho následnom premietnutí do nákladov a vloženého 

kapitálu.“ 

 

2. Druhá strana, tretí odsek, prvá veta:  

 

Navrhujeme: Doplniť pojem spojovacia sieť. 

Odôvodnenie: Spresnenie. Posudzované náklady sú podľa Slovak Telekom, a.s. aj nákladmi spojovacej 

siete. Aj keď je podľa metodiky pod prenosovú sieť zahrnutá aj spojovacia sieť, navrhujeme pre spresnenie 

uviesť túto sieť i osobitne. 

 

Upravené znenie:  

„Do výpočtu cien za službu zostavenia volania môžu byť započítané iba primerané a odôvodnené 

náklady na prenosovú a spojovaciu sieť, primeraná a odôvodnená časť nesieťových nákladov súvisiacich so 

službami zostavenia volania a primeraná a odôvodnená časť spoločných resp. režijných nákladov.“ 

 

3. Druhá strana štvrtý odsek :  

 

Navrhujeme: Doplnenie o ďalšie štandardné metódy preceňovania.  

Odôvodnenie: Doplnenie v súlade s metódou využívanou pre kalkuláciu cien za služby ukončenia volania 

v sieti významného podniku a na základe reálneho stavu uplatňovania štandardných metód preceňovania.  

 

Upravené znenie:  

„Sieťové prvky alokované na službu zostavenia volania sa precenia metódou MEA (modern equivalent of 

assets) na súčasnú hodnotu tak, ako by sa jednalo o sieťové prvky používané efektívne fungujúcim 

podnikom pôsobiacim v konkurenčnom prostredí. V odôvodnených prípadoch je na precenenie sieťových 

prvkov alokovaných na služby ukončovania volaní možné použiť inú metódu precenenia.“ 

 

4. Druhá strana šiesty odsek:  

 

Navrhujeme: Spresnenie odpisov na ekonomické. 

Odôvodnenie: Spresnenie pojmológie v súlade s praktickým použitím modelu. 

 

Upravené znenie:  

„Výška ekonomických odpisov sa stanoví z precenenej hodnoty sieťových aktív zohľadniac primeranú 

dobu životnosti a metódu odpisovania, ktorá najvernejšie zohľadňuje opotrebenie majetku.“ 

 

 



5. Tretia strana tretí odsek 2 veta:  

 

Navrhujeme: Doplnenie textu špecifikujúceho vzťahy v súvislosti so vstupnými údajmi modelu.  

Odôvodnenie: Spresnenie vzťahov medzi modelom a výkazom oddelenej evidencie v záujme odstránenia 

možných nejasností v praxi. 

 

Upravené znenie:  

„Model FL LRAIC bottom-up modeluje náklady na minútu telefónnej prevádzky na jednotlivých úrovniach 

prepojenia sietí na základe vstupných údajov, ktoré vychádzajú zo vstupných údajov použitých pre účely 

výkazov oddelenej evidencie výnosov, nákladov a vloženého kapitálu. Pre účely modelu FL LRAIC bottom-

up sú vstupným údajom obstarávacie ceny príslušných technológií v súčasných cenách, nakoľko kalkulácia 

nákladov na minútu odchádzajúcich volaní v modeli FL LRAIC bottom-up je realizovaná v súčasných 

cenách. Oddelená evidencia výnosov, nákladov a vloženého kapitálu je vedená v historických cenách. 

Celková výška nákladov a výnosov z oddelenej evidencie musí zodpovedať, po navŕšení o ostatné 

(nezahrnuté) náklady a výnosy, nákladom a výnosom vykazovaným vo výkazoch zostavovaných v rámci 

ročnej účtovnej závierky významného podniku overenej audítorom.“ 

 

 

6. Štvrtá strana druhý odsek 2 bod:  

 

Navrhujeme: Opravu pojmu VTA. 

Odôvodnenie: Oprava preklepu. 

 

Upravené znenie:  

„2. „prevádzkové predpoklady“ zahŕňali zostavenie volaní v sieti významného podniku na miestnej, 

medzimestskej a medzinárodnej úrovni a súčasne aj príslušnú prevádzku z prípojok ISDN a VTA.“ 

 

7. Štvrtá strana štvrtý odsek 2 bod: 

 

Navrhujeme: Doplnenie textu špecifikujúceho popis vstupov súvisiacich s modelom. 

Odôvodnenie: Spresnenie popisu vstupov v záujme odstránenia možných nejasností v praxi. Rovnako je 

spresnením riešená praktická otázka, ak nemožno použiť stanovenú metódu precenenia. 

 

Upravené znenie:  

„Pre účely nákladového modelu FL LRAIC bottom-up sa vstupy vychádzajúce z nákladového účtovníctva 

a oddelenej evidencie priamych, nepriamych a spoločných nákladov predložia v bežných cenách metódou 

CCA (Current Cost Accounting). Ekonomické odpisy sú vypočítané na základe bežných nadobúdacích cien 

dlhodobého hmotného a nehmotného majetku významného podniku. V prípade, že určitý prvok siete je 

zastaraný, určí sa nadobúdacia cena metódou MEA (Modern Equivalent Assets). V prípade, ak nie je 

možné použiť metódu MEA napr. z dôvodu, že model nie je prispôsobený na kalkuláciu so vstupmi 

pre technológie zodpovedajúce modernému ekvivalentu, použije sa iná vhodná metóda precenenia.“ 

 

8. Štvrtá strana štvrtý odsek 2 bod: 

 

Navrhujeme: Doplnenie textu v záujme zosúladenia s nasledujúcim odsekom. 

Odôvodnenie: Nasledujúci odsek predpokladá možnosť nepredloženia údajov. Logickým dôvodom ich 

nepredloženia môže byť ich nedostupnosť resp. nejednoznačnosť požadovaných údajov vzhľadom na 

odlišnosť teoretického modelu od reálnej siete. Uvedená skutočnosť predpokladaná v nasledujúcom odseku 

vyžaduje spresnenie i v tomto odseku, aby oba odseky boli v súlade a na seba nadväzovali. 

 

Upravené znenie:  



„Významný podnik je povinný predložiť úradu všetky dostupné „Prevádzkové predpoklady“, „Technické 

predpoklady“ a „Ekonomické predpoklady“, inými slovami vstupné informácie špecifikované modelom FL 

LRAIC bottom-up a požadované úradom najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým 

úrad uloží významnému podniku povinnosť nákladovej orientácie za zostavenie volania podľa § 22 zákona, 

pričom všetky vstupné údaje musia vychádzať zo stavu, ktorý bol k 31.12.2007.“ 

 

9. Štvrtá strana štvrtý odsek 7 bod: 

 

Navrhujeme: Vypustiť text „a pre zostavenie volania v rámci dvoch tranzitov“. 

Odôvodnenie: Služba zostavenia volania sa na úrovni dvoch tranzitov neposkytuje. 

 

Upravené znenie: 

„Výstup adaptabilného nákladového modelu tvorí náklad na prepojenie jednej priemernej minúty volania 

zostavovaného v sieti významného podniku, a to zvlášť pre zostavenie volania na miestnej úrovni a pre 

zostavenie volania v rámci jedného tranzitu a pre zostavenie volania v rámci dvoch tranzitov, pre jednotlivé 

typy prevádzky (silná, slabá, víkendová).“ 

 

10. Piata strana štvrtý odsek 4 bod: 

 

Navrhujeme: Doplniť pojem spojovacia sieť. 

Odôvodnenie: Spresnenie. Posudzované náklady sú podľa Slovak Telekom, a.s. aj nákladmi spojovacej 

siete. Aj keď je podľa metodiky pod prenosovú sieť zahrnutá aj spojovacia sieť, navrhujeme pre spresnenie 

uviesť túto sieť  i osobitne. 

 

Upravené znenie:  

Prírastok je vztiahnutý k celej prenosovej a spojovacej sieti, ktorá zabezpečuje služby PSTN a služby 

prenájmu okruhov. Jednotkové dlhodobé prírastkové priemerné náklady v sebe zahrňujú náklady na 

infraštruktúru a časť nákladov elektronických zariadení. Tieto náklady sú potom alokované na jednotlivé 

služby, ktoré formujú prírastok vrátane služieb prenájmu okruhov.  

 

11. Šiesta strana druhý odsek: 

 

Navrhujeme: Uplatniť použitie relevantného kurzového prepočtu podľa kurzu zodpovedajúceho dátumu. 

Odôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že vstupné údaje sú za rok 2007, ich cenám v EUR zodpovedá 

ekvivalent v SKK podľa vtedy platného plávajúceho kurzu – preto sa využije aritmetický priemer. Očakávaný 

fixný konverzný kurz  pre účely použitia v modeli nebude relevantný, nakoľko ďalšie roky už bude výsledná 

cena prepojenia kalkulovaná len v EURO, prepočítavanie ceny vstupných údajov za rok 2008 

a nasledujúcich na SKK nebude potrebné. 

 

Upravené znenie:  

„Prepočet na EUR sa pri predkladaní vstupných údajov za rok 2007 realizuje prostredníctvom kurzu 

stanoveného Európskou centrálnou bankou, ktorým sa bude uskutočňovať prechod SKK na EUR od 

1.01.2009. aritmetického priemeru denných kurzov SKK/EUR za obdobie od 1.1. do 31.12. príslušného 

kalendárneho roka.“ 

 

12. Šiesta strana tretí odsek: 

 

Navrhujeme: Doplniť predkladanie výsledkov z LRIC top-down modelu. 

Odôvodnenie: Spresnenie potrebné pre praktické uplatnenie porovnania. 

 

Upravené znenie:  

„Významný podnik je povinný každoročne najneskôr do 30.júna príslušného roka predkladať úradu 

výsledky výpočtov z LRIC top-down modelu a vstupné údaje do nákladového modelu aktualizované k 31.12. 

predchádzajúceho roka.“ 



 

 

 

13. Šiesta strana štvrtý odsek: 

 

Navrhujeme: Moderovať znenie na možnosť úpravy ceny. 

Odôvodnenie: Spresnenie. Úrad môže pristúpiť k úprave ceny. Môže rovnako zvážiť, že úprava nie je 

potrebná. 

 

Upravené znenie:  

„Úrad na základe predložených a preverených údajov môže upraviť cenu za zostavenie volaní v sieti 

významného podniku.“ 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

       Ing. Dagmar Straková 

            riaditeľka pre regulačné záležitosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Znenie návrhu Rozhodnutia TÚ SR z 20. júna 2008, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za 

služby zostavenia volaní v sieti významného podniku s pripomienkami spoločnosti Slovak Telekom, a.s. vo 

forme sledovania zmien. 

 


