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Pripomienky a stanovisko k návrhu opatrenia v procese konzultácií podľa § 10 zákona č. 351/2011 Z.z. 
o elektronických komunikáciách 
 
Názov návrhu opatrenia: Návrh rozhodnutia o metóde kalkulácie cien za veľkoobchodné služby zostavenia  

a ukončovania volania v pevnom umiestnení 
 

Identifikačné údaje dotknutej osoby:  

 

Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.  

 

IČO: 35 763 469 

 

Kontaktná osoba, tel. číslo a adresa elektronickej pošty: Pavol Balun, 02/58827274, 

pavol.balun@telekom.sk 

 

Dňa 24.07. 2012 bol Telekomunikačným úradom SR (ďalej len „Úrad“) zverejnený  Návrh rozhodnutia o 

metóde kalkulácie cien za veľkoobchodné služby zostavenia a ukončovania volania v pevnom umiestnení 

spolu s modelom výpočtu cien LRIC pure. V súlade s pravidlami, upravujúcimi postup 

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky  

a dotknutých osôb v procese konzultácií č. 232/05/2011 vám k uvedenému návrhu rozhodnutia zasielame 

nasledovné pripomienky. 

 

1. Nákladová orientácia podľa modelu „LRIC pure“ je v rozpore so zákonom, EÚ regulačným 

rámcom, právom hospodárskej súťaže a ústavnými princípmi slobody disponovania majetkom, 

preto navrhuje uplatňovanie modelovania nákladov zohľadňujúceho náklady minimálne na 

princípoch „LRIC plus“ 

Odôvodnenie:  

Zámer Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) je na základe Odporúčania EK  

č. 2009/396/ES o regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími poplatkami v pevných a mobilných sieťach 

v Európskej únii (ďalej len „Odporúčanie“) stanoviť a aplikovať metódu na základe modelu BU LRIC – 

pure.  Odporúčanie totiž  predpokladá vylúčenie veľkej časti efektívne vynaložených nákladov nevyhnutne 

potrebných na poskytovanie uvedenej služby. Uplatnenie len ich inkrementálnej časti je v rozpore s 

požiadavkou uplatniť všetky náklady nevyhnutne potrebné na poskytovanie služby.  

ST  zásadne nesúhlasí s použitím metódy LRIC pure a považuje ju za v rozpore tak s národnou ako aj 

európskou legislatívou, a to z nasledujúcich dôvodov: 

a. Cenová regulácia na základe modelu LRIC pure je v rozpore so zákonom č. 351/2011 Z. z.  

o elektronických Komunikáciách v  znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEK“) 

 

Naše číslo 

Dátum 
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nakoľko textácia  

v § 12 ods. 5 ZEK priamo indikuje, že podnik pri regulovanej cene by mal možnosť 

uplatniť všetky náklady nevyhnutne potrebné na poskytovanie zostavenia volania. Ďalej, 

model LRIC pure je v rozpore so zákonnou povinnosťou Úradu podporovať investície do 

kvalitnej infraštruktúry, nakoľko vlastníctvo infraštruktúry sa stáva príťažou jej 

poskytovaním za podnákladové ceny a zužuje sa finančný tok nevyhnutný na vybudovanie 

moderných sietí, hlavne náklady na prechod na technológiu NGN. 

b. Cenová regulácia na základe modelu LRIC pure je v rozpore s ústavným právom 

disponovať majetkom, nakoľko núti podnik poskytovať službu so stratou o to viac, že 

ukončenie hovorov je súčasťou prepojenia, ktoré je podnik povinný poskytovať priamo zo 

zákona a nie je možné ju jednoducho „vypnúť“.  

c. Cenová regulácia na základe modelu LRIC pure je v rozpore s pravom hospodárskej 

súťaže, nakoľko núti podnik uskutočňovať to, čo napĺňa skutkovú podstatu „predátorskej 

cenotvorby“ t. j. cenotvorby pod úroveň nákladov. Právo hospodárskej súťaže totiž uznáva 

typ nákladového modelu LRAIC, nie pure LRIC, ako „bernú mincu“ pre skutočný výšku 

nákladov v sieťových odvetviach. 

d. Cenová regulácia na základe modelu LRIC pure je v rozpore s právom EÚ, nakoľko, ako 

konštatoval aj národný súd v Holandsku, nástroje regulácie používané pred uplatnením 

Odporúčania sú s Regulačným rámcom EÚ súladné a nie je právny dôvod ich sprísňovať. 

Vo všeobecnosti, samotná regulácia požaduje, aby sa služby krížovo nefinancovali – čo je 

presný opak regulácie s používaním modelu LRIC pure. Odporúčanie EK má navyše „iba“ 

odporúčací charakter. V prípade rozporu s národnou legislatívou ako i regulačným 

rámcom EÚ ho nemožno nekriticky aplikovať. 

Znemožnenie uplatnenia efektívnych nákladov prislúchajúcich k uvedenej službe okrem jasného rozporu 

Odporúčania s dikciou zákona nie je spravodlivé a odôvodniteľné ani z ekonomického pohľadu. Ani 

teoreticky efektívny podnik nie je schopný dlhodobo poskytovať služby pod efektívne vynakladané 

náklady. Preto by náklady mali byť priznávané v celej ich výške, minimálne zohľadňujúce ich výšku pri 

uplatnení princípu teoretickej efektívnosti.  

Uvedený prístup v citovanom odporúčaní EK je navyše o to neprimeranejší, že predpokladá poskytovanie 

takmer všetkých služieb na technológii NGN. Je však zrejmé, že ST ešte v najbližších rokoch bude naďalej 

pre poskytovanie prevažnej časti hlasových služieb využívať špecifickú technológiu existujúcej TDM 

siete, určenú pre poskytovanie iba hlasových služieb, t.j. bez možnosti priradenia nákladov, ktoré súvisia s 

prevádzkou, najprv k iným službám ako sú napr. dátové služby, IPTV atď., čo ST v diskusii s Úradom aj 

deklaroval.  

 

2. ST trvá na tom, aby pre služby originácie sa použil dostatočný mark-up nad hodnotou LRIC pure, 

zohľadňujúci náklady minimálne na princípoch „LRIC plus“ 

Odôvodnenie:   

Odôvodnenie:  ak aj napriek hore uvedeným argumentom Úrad trval na použití metódy LRIC pure, a to nie 

len pre službu terminácie ale aj pre službu originácie, podľa názoru ST by sa mal k výslednej hodnote 

priradiť dostatočný mark-up. Mark-up na úrovni len na úrovni  režijných nákladov. nie je dostačujúci, 

pretože nezohľadňuje všetky náklady zodpovedajúce modelovaniu „LRIC plus“. 

V prvom rade, žiadne ustanovenie v Odporúčaní sa nezmieňuje o službe zostavenia volaní, preto vôbec nie 

je dôvod na to, aby sa nákladový model LRIC pure používal pre službu zostavenia volania. Dokonca aj 

Európska komisia vyjadrila pochybnosti o potrebe používania pure LRIC modelu pre službu zostavenia 

volaní v čase, keď niektoré regulačné orgány v EÚ uvažujú dokonca o zvýšení doterajšieho regulovaného 

poplatku za zostavenie volania s tým, aby sa vykompenzovali straty spôsobené podnákladovým 
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ukončením volania. Európska komisia preto požiadala Úrad o dostatočné odôvodnenie tohto kroku (viď  

vyjadrenie Komisie č. C(2012) 1396 z 27. februára 2012). 

Nemožnosť uplatniť si efektívne náklady v ich primeranom podiele v službe zostavenia volania totiž 

rezultuje buď do vytvárania dlhodobo neudržateľnej straty podniku, alebo do ich premietnutia do 

vlastných maloobchodných nákladov, ktoré už rovnaký náklad pomerne obsahujú. To spôsobí 

znevýhodnenie regulovaného podniku poskytujúceho zostavenie volania voči konkurentom využívajúcim 

podnákladovú stratovú službu zostavenia volania zo siete regulovaného podniku a vytvorí neefektívne 

poskytovanie maloobchodných služieb regulovaného podniku, čo je v rozpore s princípmi regulácie 

spočívajúcej v podpore efektívnej hospodárskej súťaže a rozvoja vnútorného trhu podľa § 18 ods. 2 ZEK.  

 

3. ,Ak Úrad bude pokračovať v regulácii na základe LRIC  pure, mal by akceptovať plynulý prechod 

prostredníctvom postupného znižovania (tzv. „glide path“)  

Odôvodnenie:   

ST sa domnieva, že i v prípade aplikácie metódy LRIC pure, proti ktorej ST zásadne namieta (viď bod 1.), 

nemožno odhliadnuť od potreby zohľadniť dostatočné prechodné časové obdobie postupnej a moderovanej  

úpravy cien (tzv. glide path), zohľadňujúce rozloženie investícií pri prechode z PSTN (tradičná TDM sieť) 

na NGN sieť. Toto obdobie má kompenzovať použitie alternatívnych odpisových metód navrhovaných 

a čiastkovo diskutovaných v procese tvorby modelu, a teda vylučuje aplikáciu ekonomického odpisovania 

požadovaného v predmetnom odporúčaní EK.  

Na podporu toho svojho tvrdenia ST uvádza nasledujúce argumenty. V prvom rade, aj Odporúčanie 

explicitne uvádza, že je potrebné „prechodné obdobie“, počas ktorého by regulované podniky mohli 

prispôsobiť svoje rozpočty (obchodné plány) očakávanému zníženiu prepojovacích poplatkov. Za týmto 

usmernením je jasná a známa regulatórna logika, nakoľko obdobné myslenie sa objavuje už v Odporúčaní 

Komisie z 19. septembra 2005 o oddelenom účtovníctve a systémoch nákladového účtovníctva podľa 

regulačného rámca pre elektronické komunikácie: „Pri zavedení nových alebo prepracovaných metód 

nákladového účtovníctva môže byť zrejmé, že súčasné mechanizmy regulácie poplatkov a/alebo cien sú 

nevhodné alebo nesprávne. Ak národný regulačný orgán zastáva názor, že je nevyhnutné vykonať opravy, 

malo by sa riadne zohľadniť obchodné a hospodárske prostredie s cieľom minimalizovať riziko a neistotu 

na príslušných trhoch. V rámci tohto opatrenia by sa napr. akékoľvek úpravy cien mohli rozložiť na určité 

časové obdobie.“  

Odporúčanie (z roku 2009) síce odkazuje na 31.december 2012 ako na hypotetické dostatočné obdobie pre 

zostavenie nákladového modelu regulátorom aj prispôsobenie obchodných plánov podnikmi. Avšak, 

spoločnosť ST trvá na tom, že v podmienkach Slovenska táto časť Odporúčania nemôže byť vnímaná 

formalisticky a musí byť posudzovaná v kontexte aktuálnej situácie na trhu a hlavne stavu regulácie. S 

vytvorením nákladového modelu LRIC pure pre fixné prepojovacie poplatky bol ST prvý raz prakticky 

oboznámený len v roku 2012, prvý predbežný výsledok, aj to len neoficiálne odvodený z čísla 

v excelovskej forme modelu, bol zverejnený iba dňa 25. 07. 2012 a môže sa zmeniť výsledkom používania 

dát z roku 2011. Na druhej strane, obchodné plány telekomunikačných podnikov sa nastavujú a sú 

schvaľované zvyčajne pol roka pred začiatkom relevantného obdobia, to znamená za základné parametre 

obchodného plánu ST pre rok 2013 boli nastavené ešte pred tým, ako boli zverejnené len predbežné 

výsledky modelu LRIC pure. V tejto situácii sa nedá hovoriť o naplnení možnosti ST využiť dostatočný 

čas na zapracovanie dopadu regulácie do obchodného plánu, a preto je to v rozpore s cieľmi a princípmi 

opatrenia. Pre jasnosť, opakujeme svoj názor, že lehota 31. decembra 2012 spomenutá v Odporúčaní by sa 

nemala brať ako nemenná časová hranica, ale len ako indícia konca dostatočného obdobia za podmienky, 

že by sa model LRIC pure začal pripravovať v krátkom čase po zverejnení Odporúčania z roku 2009. 

Nakoľko v podmienkach Slovenska  

k realizácii došlo s oneskorením takmer dva a pol roka, a ST nemalo žiadnu možnosť prispôsobiť svoje 

obchodné plány,  lehota 31. decembra 2012  sa nijako nemôže vnímať ako primeraná. Tento názor je ďalej 

potvrdzovaný skutočnosťou, že aj samotné Odporúčanie uvažuje s ďalšou lehotou 1. júla 2014. 
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4. ST navrhuje vypustiť zo vzorca pre výpočet hodnoty minimálnej primeranej návratnosti vloženého 

kapitálu („WACC“) položku „prirážka za veľkosť“ 

Odôvodnenie:   

V prvom rade, zo svojej povahy prirážka za veľkosť je vyjadrením väčšej finančnej spoľahlivosti väčšieho 

podniku oproti menšiemu podniku. Ak má model pure LRIC slúžiť na výpočet modelu nákladov nie 

konkrétneho, ale hypotetického podniku, ktorý dokonca prevádzkuje infraštruktúru budúcnosti, používanie 

prirážky za veľkosť považujeme za nevhodné. 

Ďalej, spoločnosť ST sa už niekoľko krát snažila upozorniť Úrad na to, že neexistuje spoľahlivý zdroj na 

výpočet prirážky za veľkosť pre podnik na Slovensku.  Ako náhradné riešenie sa priamo používa 

referenčný zdroj údajov o prirážkach za veľkosť za americký trh. Avšak takéto riešenie nie je možné 

považovať za dlhodobé, nakoľko ani ST nepodniká v Spojených štátoch amerických, ani v akejkoľvek inej 

položke sa nepoužíva americký údaj  (napríklad výnosnosť štátnych dlhopisov, ktorá  je pre Spojene štáty 

americké je významne nižšia ako pre Slovensko). Aj preto by sa mala prirážka za veľkosť odstrániť zo 

vzorca. 

 

5. Pripomienky k východiskám a základným princípom modelu  

5.1  ST navrhuje používať iba prístup „Scorched Node“, nie kombináciu „Scorched Earth“ a 

„Scorched Node“  

Odôvodnenie:  

Kombinácia prístupu „Scorched Earth“ a „Scorched Node“ nie je namieste, podľa násST by malo ísť čisto 

o modelovanie „Scorched node prístupom“, ktorý lepšie zodpovedá realite podmienok – geografických i 

demografických osobitostí. V prípade hornatej krajiny s nízkym podielom rurálneho obyvateľstva ako je 

Slovensko, je to nevyhnutné. 

 

5.2  ST navrhuje, aby model bol vždy vypĺňaný iba údajmi za jedného podniku  

Odôvodnenie:  

Z manuálu vyplýva, akoby model mal vypĺňať viac ako len jeden podnik. Je však vysoko pravdepodobné, 

že vzhľadom na nedostatočne podrobný manuál príde takpovediac „k „miešaniu hrušiek s jablkami“ – 

každý podnik môže dodať mierne inak pochopené dáta, ich kombináciou vznikne z pohľadu funkčnosti 

takej siete a vypočítaných kombinovaných nákladov ceny neverifikovateľné riešenie.  

Ďalej, ostatné podniky prevádzkujú siete neporovnateľné z pohľadu rozsahu prevádzky vo vzťahu k 

definovanému hypotetickému podniku ako celonárodnému podniku. Preto ani ich technológia a dizajn 

siete nie sú určujúce pri tvorbe siete hypotetického podniku. Ten má predstavovať sieť celonárodného 

podniku. Preto navrhujeme použiť dáta výlučne spoločnosti ST, ktorá je určená za významný podnik na 

veľkoobchodnom relevantnom trhu zostavenia volania v pevnom umiestnení, a ktorá prevádzkuje 

celonárodnú sieť pokrývajúcu  

a obsluhujúcu rozhodujúcu časť trhu a predstavuje efektívny rozsah prevádzky siete z pohľadu 

definovaného celonárodného hypotetického podniku, čomu zodpovedajú i použité riešenia a štandardy. 

Podotýkame, že ST neregistruje prípad z krajín v EÚ, kedy bola pre podnik poskytujúci služby pevnej 

siete použitá priemerná hodnota vstupných dát. V prípade, ak takouto informáciou Úrad disponuje, 

dovoľujeme si ho požiadať o jej poskytnutie. Keďže sieť ST na uvedenom trhu predstavuje podstatnú časť 

obsluhovaných účastníkov, ST nie je zrejmé, ako by aritmetický priemer vychádzajúci z dát ostatných 
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menších podnikov mohol predstavovať hypotetický efektívny podnik. Aj preto ST zastáva názor, že by sa 

mali použiť dáta ST. 

Rovnako ostatné podniky okrem Orange Slovensko nedisponujú sieťou na pokrytie potrieb v 

celonárodnom rozsahu. Ich siete nepredstavujú sieť  hypotetického podniku, pretože ten má predstavovať 

verejnú telefónnu sieť celonárodného podniku. Preto ich technológia a dizajn siete nemôžu byť určujúce 

pri tvorbe siete hypotetického podniku.  

 

6. Pripomienky k jednotlivým položkám modelu a k manuálu 

V prvom rade by ST chcel upozorniť na nedostatočné definície v manuáli k jednotlivým požadovaným 

údajom. Počas tvorby modelu sa ST a Úrad stretávali na workshopoch, kde sa detailnejšie venovali aj 

jednotlivým údajom, mnoho otázok smeroval ST na Úrad aj v elektronickej komunikácii. Odpovede Úradu 

na otázky ST neboli podľa názoru ST dostatočne zapracované v manuáli. ST je toho názoru, aby všetky 

doplňujúce a spresňujúce informácie o požadovaných údajoch boli doplnené do manuálu. Aby 

v budúcnosti bolo každému, kto bude spolupracovať pri dodávaní údajov do modelu zrejmé, čo daný údaj 

predstavuje. 

6.1 Dostupnosť všetkých vstupných dát 

Navrhujeme zabezpečiť dostupnosť ST všetkých vstupných dát do modelu tak, ako nimi Úrad narábal pri 

kalibrácii a „skúšobnom výpočte“ finálnej ceny. 

Odôvodnenie:  

V Návrhu Rozhodnutia sa uvádza: „Model pre stanovenie prírastkových nákladov za služby zostavenia 

resp. ukončovania volania v pevnom umiestnení transformuje vstupy významného podniku na efektívne 

vstupy na základe priemernej hodnoty vstupných dát poskytnutých podnikmi pôsobiacimi na trhu.“  

Táto formulácie jasne hovorí o tom, že model je postavený predovšetkým na údajoch významného 

podniku (tým sa myslí ST). Napriek tomu Úrad nebol ochotný poskytnúť ST model s vyplnenými údajmi 

tak, ako s nimi narábal pri kalibrácii a „skúšobnom výpočte“ finálnej ceny. Dôvodom je fakt, že do modelu 

boli zapracované aj údaje ostatných podnikov, ktoré sú obchodným tajomstvom. Avšak Úrad vytvoril 

priemerné hodnoty, teda v modeli sa nachádzajú buď presné údaje len za ST alebo priemerné hodnoty za 

všetky podniky. Tvorba modelu je financovaná z verejných prostriedkov, preto podľa názoru ST by tieto 

údaje mali byť dostupné na vyžiadanie, ktoré je oprávnené, pretože výpočet ceny za 

ukončovanie/zostavenie volaní sa týka predovšetkým ST. Len tak by bolo umožnené ST model detailne 

spoznať, zistiť vzťahy medzi všetkými premennými a vzniesť tak relevantné a detailné pripomienky 

k modelu, čo by prispelo k vyššej kvalite z pohľadu, ako model čo najviac priblížiť realite. Ak by model s 

naplnenými údajmi určenými pre kalibráciu/ „skúšobný model“ nebol sprístupnený ST, tak sa pre ST 

v podstate jedná  o vcelku neurčitý model s nepredvídateľným výsledkom (v rukách regulátora), pretože 

jeho výsledok je významne ovplyvnený parametrami, ktoré zadal regulátor pri jeho kalibrácii. Takýto 

model by významne zvýšil neistotu v podnikaní ST. Poskytnutie vyplneného kalibrovaného „skúšobného 

modelu“ by bolo naplnením princípu transparentnosti.  

 

6.2 Významný podnik môže dodať vstupné údaje iba za seba 

ST navrhuje aby ako významný podnik dodával iba údaje, ktorými sám disponuje v rámci sledovania 

prevádzky svojej siete a ním využívaných  technických prostriedkov. 

Odôvodnenie:  
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V Návrhu Rozhodnutia sa uvádza: „Významný podnik, ktorému úrad rozhodnutím uložil povinnosť viesť 

oddelenú evidenciu podľa § 21 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách, je povinný zabezpečiť vo 

svojej prevádzkovej a technickej evidencii sledovanie nákladov, ktoré sú požadované v rámci dátového 

zberu do modelu BU LRIC pure.“  

ST je schopný dodať údaje v takej podobe ako ich poskytol Úradu počas tvorby a pre kalibráciu modelu. 

Bohužiaľ nie sme schopní dodať všetky údaje v požadovanej forme a požadovanom obsahu, s čím bol 

Úrad oboznámený už v procese tvorby modelu a pri dodávaní údajov. Pre kalibráciu dodal ST Úradu sadu 

údajov a v podobnej štruktúre a podobnom obsahu ich vie dodať aj za rok 2011 alebo 2012 a to z dôvodu, 

že dané údaje ST doteraz nikdy v takejto detailnej štruktúre nesledoval a pre svoje interné účely ich 

nepotreboval. Zabezpečiť sledovanie všetkých požadovaných údajov je veľmi náročné a v mnohých 

prípadoch vzhľadom na používanie siete založenej na prevažne na báze TDM i nemožné. 

 

6.3 V Návrhu Rozhodnutia sa uvádza: „Modelovanie siete teoretického efektívneho 

podniku rešpektuje existujúcu sieť významného podniku.“ 

ST navrhuje, aby model plne zohľadnil fungovanie reálnej siete ST založenej prevažne na báze TDM vo 

forme  definovania vstupov do modelu špecifických pre používanie tejto technológie a ich zohľadnenia vo 

výsledku modelu. 

Odôvodnenie:   

Existujúca sieť ST je v súčasnosti prevažne TDM/PSTN sieť, nie NGN, ktorú model zohľadnil pri tvorbe 

modelu v najväčšej miere. V dokumentácii k modelu (v manuáli) by mal byť popísaný postup alebo 

pravidlá, ako sa k tomuto problému pri poskytovaní údajov zo strany ST postaviť. Vrátane toho, či sa majú 

uplatňovať tzv.MEA – Modern Equivalent Assets. 

 

 

6.4 Na strane 2 Návrhu Rozhodnutia sa uvádza: „Prírastkové náklady sú rozdielom medzi 

celkovými dlhodobými nákladmi podniku, ktorý poskytuje celú paletu svojich služieb  

a celkovými dlhodobými nákladmi podniku, ktorý tretím stranám neposkytuje službu 

ukončovania resp. zostavenia volania.“ 

Podľa ST sa pri zachovaní tohto postupu môže stať, že časť sieťových nákladov nebude priradená ani na 

ukončenie volania, ani na zostavenie volania. Úrad neodôvodnil, ako model zabezpečí, aby boli 

zohľadnené náklady na všetky relevantné sieťové prvky. Tento problém by mohol nastať v prípade,  ak by 

sa ten istý pure LRIC model použil izolovane pre výpočet nákladov na termináciu a izolovane pre výpočet 

nákladov na origináciu, ako predpovedá Návrh Rozhodnutia TÚ SR. Navrhujeme, aby bol model upravený 

tak, aby zabezpečil zohľadnenie nákladov na všetky relevantné sieťové prvky. 

 

6.5 Potreba uviesť jasný algoritmus pre výpočet režijných nákladov pre origináciu 

ST navrhuje uviesť podrobný a jasný algoritmus pre výpočet režijných nákladov pre origináciu. 

Požiadavka ST na doplnenie mark-up na úroveň modelovania LRIC plus nie je týmto dotknutá. 

Odôvodnenie:  

v závere Návrhu sa spomína: „Preto významný podnik v súlade s Rozhodnutím komisie vo veci 

SK/2012/1288 „Zostavenie volania vo verejnej telefónnej sieti poskytované v pevnom umiestnení 
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na Slovensku" zo dňa 27.02.2012 upraví vypočítanú cenu za službu zostavenia volania použitím 

Mark - up pre režijné náklady.“  

ST nie je jasné z Prílohy č. 3 (Vstupné podklady pre výpočet ceny), kam má uviesť hodnotu tohto mark-

upu. ST navrhuje a žiada Úrad, aby do modelu zahrnul aj OPEX Mark-up pre spoločné (nesieťové) 

náklady. Tie sú súčasťou aj oddelenej evidencie výnosov, nákladov a vloženého kapitálu. 

 

6.6 Vyjadrenie ST k jednotlivým hárkom vstupných údajov 

Hárok 0 - Štatistické údaje 

ST navrhuje, aby tieto údaje zabezpečil Úrad. Zároveň si dovoľuje opätovne poukázať na potrebu 

dostupnosti všetkých vstupných dát do modelu pre ST tak, ako nimi úrad narábal pri kalibrácii a 

„skúšobnom výpočte“ finálnej ceny modelu.  

ST nedodával tieto údaje počas zberu údajov za rok 2010 určených na kalibráciu modelu, pretože Úrad sa 

na stretnutiach vyjadril, že tieto údaje nie sú nevyhnutné pre výpočet ceny, dôležitejšie sú hárky 1a až 1e. 

Navyše, ST nie je vlastníkom týchto údajov, ako sa spomína v Návrhu Rozhodnutia, vychádzajú z údajov 

ŠÚ SR (napr. rozloha sídelnej jednotky, zaradenie do geotypu na základe počtu obyvateľov v obci).  

Hárok 1.a - Prístupová sieť Access Node  

Pri zbere údajov určených na kalibráciu modelu ST v časti 1.4 uskutočnil isté zmeny – do tabuľky na 

uvedenie % mark-upu doplnil položky, t.j. sieťové prvky, pre ktoré nebolo možné dodať plánovanú 

kapacitu. ST navrhuje ponechať túto štruktúru, pretože len v takejto podobe ich vie dodať. 

Hárok 2 – Dopytové vstupy 

ST nie je schopný dodať predpoklad vývoja s výhľadom na viac ako 5 rokov, pretože ani interne ST 

nevytvára predpoklady vývoja týchto dát v takom dlhodobom časovom rozsahu. 

V časti 2.2 sa od ST vyžaduje dodať údaj nazvaný BH Call Distribution ratio, na základe ktorého sa potom 

ďalej rátajú ostatné údaje v rámci kalkulácie HPH. ST tento údaj dodá podľa postupu - výpočtu, ktorý bol 

Úradu zaslaný počas dodávania dát pre účely kalibrácie modelu. Keďže neboli voči tomuto predloženému 

výpočtu vznesené námietky zo strany Úradu, ST považuje tento výpočet za správny. 

Hárok 3 – Smerovacie faktory 

V decembri 2012 na stretnutí ST s TUSR a tvorcom modelu spoločnosťou PricewWaterhouseCoopers 

Slovensko, s. r. o. bolo dohodnuté, že smerovacie faktory nie sú v prípade modelu pure LRIC nevyhnutné. 

To je jeden z dôvodov prečo ST tieto dáta nedodal. Ďalším dôvodom je to, že ST nebolo vysvetlené ako 

má dodať smerovacie faktory pre sieťové prvky NGN siete a pre ostatné sieťové prvky uvedené v časti 1.4 

hárku č.1. ST preto navrhuje, buď uvedené faktory ak nie sú potrebné, nedodávať, alebo špecifikovať 

postup ako ich ST má pripraviť o to viac, že ST sieť nie je prevažne založená na báze NGN, ale inej 

technológii. Zároveň si dovoľuje opätovne poukázať na potrebu dostupnosti všetkých vstupných dát do 

modelu pre ST tak, ako nimi úrad narábal pri kalibrácii a „skúšobnom výpočte“ finálnej ceny modelu. 

 

Hárok 4 – Parametre siete 

Údaje v tejto časti vie ST dodať len v podobe, v akej ich dodal počas zberu údajov pre kalibráciu modelu. 

ST vyvinie snahu a aktivitu dodať čo najviac údajov a v čo najlepšej kvalite, avšak nemôže zaručiť 100% 

naplnenie hárku údajmi aj z toho dôvodu, že nedisponuje vo svojej sieti danými technickými 

kombináciami. Navrhujeme preto, aby model s uvedenou skutočnosťou počítal a podľa toho bol aj náležite 

upravený vrátane úpravy povinnosti ho významným podnikom vypĺňať. Zároveň si dovoľujeme opätovne 

poukázať na potrebu dostupnosti všetkých vstupných dát do modelu pre ST tak, ako nimi úrad narábal pri 

kalibrácii a „skúšobnom výpočte“ finálnej ceny modelu. 

Hárok 5 - Investičné a prevádzkové náklady (CAPEX a OPEX) 
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Údaje v tejto časti vie ST dodať len v podobe, v akej ich dodal počas zberu údajov pre účely kalibrácie 

modelu. ST vyvinulo v tom čase a aj do budúcna vyvinie maximálnu snahu a aktivitu dodať čo najviac 

údajov a v čo najlepšej kvalite, avšak nemôže zaručiť 100% naplnenie hárku údajmi. Dôvody uviedol aj 

v predchádzajúcej komunikácii s Úradom. 

Navrhujeme preto, aby model s uvedenou skutočnosťou počítal a podľa toho bol aj náležite upravený 

vrátane úpravy povinnosti ho významným podnikom vypĺňať. 

V modeli chýbajú medzi sieťovými káblovými prvkami  náklady na stavebné a výkopové práce (vrátane 

„ducts“). V tejto súvislosti z modelu nie je zrejmé, či tieto náklady majú byť súčasťou iných investičných 

výdajov pri káblových prvkoch alebo majú byť súčasťou sieťového mark-upu. V modeli tiež chýbajú 

náklady na sieťové prvky prenosovej siete (t.j. hlavne multiplexory, ktoré jednotlivé prenosové 

technológie používajú). V modeli sme našli iba náklady fyzických káblov („km káblových spojov“, 

„káblová vzdialenosť“) a kariet (Access downling/uplink karty). Multiplexory (Mux, 

ADM,PHD/SDH/DWDM multiplexors a pod.) sme v modeli nenašli. To znamená, že teraz to vyzerá tak, 

ako by sa do modelu pure LRIC započítavala len „physical layer“ bez „transmission layer“. 

Okrem týchto pripomienok k údajom si ST všimol, že údaje v prílohe č.1 (Model BU LRIC pure) Návrhu 

Rozhodnutia nekorešpondujú plne s údajmi požadovanými v prílohe č. 3 (Vstupné podklady pre výpočet 

ceny) Návrhu rozhodnutia. Predovšetkým v hárkoch 1a až 1e boli v modeli pridané niektoré stĺpce, ktoré 

sa vo vstupných údajoch nevyskytujú. Je táto rozdielna štruktúra údajov zámerná?  Pre ST je smerodajná 

len príloha č. 3, ktorá určuje požadované vstupné dáta.  

ST navrhuje aby sa model s uvedenými rozdielmi a nejasnosťami či nedostatkami vysporiadal, aby 

rozdiely boli odstránené, nejasnosti detailnejšie špecifikované a nedostatočne zohľadnené nákladové 

položky doplnené. 

Zároveň si ST dovoľuje opätovne poukázať na potrebu dostupnosti všetkých vstupných dát do modelu pre 

ST tak, ako nimi úrad narábal pri kalibrácii a „skúšobnom výpočte“ finálnej ceny modelu. 

 

7. Pripomienky k procesu cenovej regulácie  

ST si dovoľuje uviesť, že Úrad v príslušnej časti rozhodnutia odôvodňujúcej uloženie povinnosti cenovej 

regulácie, pre implementáciu ktorej sa tvorí model LRIC pure, opäť nesplnil, okrem iného, vecnú 

požiadavku, nepreukázal zistenie, ktoré predpokladá ustanovenie § 23 ZEK:  „Ak úrad na základe analýzy 

relevantného trhu súvisiaceho s prístupom alebo prepojením podľa § 17 zistí, že na tomto trhu nie je 

efektívna hospodárska súťaž a uloženie jednej alebo viacerých povinností podľa § 19 až 22 nepostačuje na 

to, aby významný podnik určený podľa § 18 nepožadoval neprimerane vysoké alebo neprimerane nízke 

ceny súvisiace s prístupom alebo prepojením v neprospech koncových užívateľov, môže regulovať ceny 

významného podniku podľa § 12.“  

Úrad v odôvodnení tohto rozhodnutia nepreukázal, že uloženie jednej alebo viacerých povinností podľa § 

19 až 22 nepostačuje na to, aby ST nepožadoval neprimerane vysoké alebo neprimerane nízke ceny. 

Samotné konštatovanie Úradu o tom, že ST je na trhu ukončovania volaní podnik v dominantnom 

postavení ešte nepotvrdzuje skutočnosť ani nenahrádza zistenie, že by vyššie uložené povinnosti boli 

nepostačujúce na dosiahnutie požadovaného cieľa, to isté platí aj pre trh zostavenia volaní.  Len existencia 

možnosti požadovať neprimerane vysoké ceny významným podnikom neodôvodňuje uloženie tejto 

povinnosti, pretože ak by to tak bolo, vyššie citovaný predpoklad by bol úplne zbytočný.  

Nemenej dôležitou požiadavkou pri ukladaní tejto povinnosti, ktorú Úrad nezohľadnil vo svojom 

odôvodnení je:  „S cieľom podporovať investície podniku vrátane investícií do sietí novej generácie úrad 

prihliada na mieru investovania významným podnikom s uznaním primeranej návratnosti vloženého 

kapitálu a s tým spojených rizík špecifických pre konkrétny nový investičný sieťový projekt.“ 

Sme tiež presvedčení, že uloženie povinnosti cenovej regulácie ako takej nie je v súlade so ZEK, nakoľko 

máme za to, že Úrad môže v rozhodnutí podľa § 18 ods. 1 ZEK uložiť povinnosti výlučne podľa § 19 až 
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25 ZEK, teda nie je prípustné, aby v takomto rozhodnutí určoval spôsob regulácie ceny, ktorého určenie 

Zákon predpokladá v samostatnom rozhodnutí o regulácii cien podľa § 12 ZEK, a nie v rozhodnutí podľa 

§ 18 ods. 1 ZEK, „Regulácia  cien je určenie alebo usmernenie výšky cien spôsobom určeným 

v rozhodnutí o regulácii cien.“ Ustanovenie § 23 ZEK  „môže regulovať ceny významného podniku podľa 

§ 12“  je splnomocňovacím ustanovením, na základe ktorého Úrad môže pristúpiť k regulácii cien podľa § 

12 ods. 1 až 4 ZEK. 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

      Ľuboslav Kohút 

     senior manažér regulatórnych záležitostí 


