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Vážený pán Mikuš, 

Vec:  Rozhodnutie Komisie vo veci SK/2012/1366: Nápravné opatrenia pre 
trh so službami zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v 
pevnom umiestnení na Slovensku 
 
Rozhodnutie Komisie vo veci SK/2012/1367: Nápravné opatrenia pre 
trhy so službami ukončenia volania v jednotlivých verejných 
telefónnych sieťach v pevnom umiestnení na Slovensku  
 
Pripomienky podľa článku 7 ods. 3 smernice 2002/21/ES 

I. POSTUP 

Dňa 24. septembra 2012 boli prijaté oznámenia slovenského národného regulačného 
orgánu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „TÚSR“), ktoré 
nadobudli účinnosť v ten istý deň. Tieto dve oznámenia sa týkajú nápravných opatrení v 
súvislosti s kontrolou cien na veľkoobchodnom trhu pre zostavenie a ukončovanie 
volania vo verejných telefónnych sieťach v pevnom umiestnení na Slovensku1.  

                                                 
1  V súlade s trhmi 2 a 3 v odporúčaní Komisie 2007/879/ES zo 17. decembra 2007 o príslušných trhoch 

výrobkov a služieb v sektore elektronických komunikácií umožňujúcich reguláciu ex ante v súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre 
elektronické komunikačné siete a služby (odporúčanie o relevantných trhoch), Ú. v. EÚ L 344, 
28.12.2007, s. 65. 
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Konzultácia na vnútroštátnej úrovni2 prebiehala v období od 25. júla 2012 do 24. augusta 
2012. Termínom ukončenia konzultácie na úrovni EÚ podľa článku 7 rámcovej smernice 
je 24. október 2012. 

Dňa 3. októbra 2012 bola TÚSR zaslaná žiadosť o poskytnutie informácií3 a odpoveď na 
ňu bola prijatá 8. októbra 2012.  

Na základe článku 7 ods. 3 rámcovej smernice môžu národné regulačné orgány (ďalej len 
„NRO“), Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len 
„BEREC“) a Komisia predložiť k oznámeným návrhom opatrení pripomienky 
príslušnému NRO. 

II. OPIS NAVRHOVANÉHO OPATRENIA 

II.1. Kontext 
V svojom treťom preskúmaní4 veľkoobchodného trhu pre zostavenie volania vo verejnej 
telefónnej sieti v pevnom umiestnení označil TÚSR Slovak Telekom za spoločnosť s 
významným vplyvom na trhu a navrhol tejto spoločnosti uložiť povinnosti v oblasti 
prístupu vrátane veľkoobchodného prenajímania sietí, nediskriminácie, transparentnosti, 
oddelenia účtovníctva a cenovej kontroly. Nákladový model Bottom-up Long Run 
Incremental Costs (ďalej len „BU-LRIC model“) bol navrhnutý na výpočet ceny za 
služby zostavenia volania v pevnom umiestnení. Rovnaký  model by sa mal použiť pri 
ukončovaní volania v pevnom umiestnení, dôsledkom čoho by mali byť rovnaké ceny. 

Pokiaľ ide o opravný prostriedok v súvislosti s kontrolou cien, Komisia (i) sa vyjadrila o 
riziku významného poklesu poplatkov za zostavenie volania (v dôsledku používania 
modelu „pure BU-LRIC“), (ii) poukázala na rozličné nákladové metódy za služby 
zostavenia volania v iných členských štátoch, (iii) vyzvala TÚSR, aby širšie odôvodnil 
svoj navrhovaný prístup, a (iv) požiadala TÚSR, aby sa v záujme zabezpečenia rozvoja 
jednotného regulačného prístupu pre veľkoobchodné služby zostavenia volania na 
vnútornom trhu spojil s orgánom BEREC a ostatnými NRO.  

Vo svojom druhom preskúmaní5 trhu pre veľkoobchodné ukončovanie volania v sieti v 
pevnom umiestnení TÚSR určil 10 sieťových operátorov za oprátorov s významným 
vplyvom na trhu. TÚSR uložil všetkým prevádzkovateľom s významným vplyvom na 
trhu povinnosti týkajúce sa i) prístupu k určitým sieťovým prostriedkom, ii) 
transparentnosti a iii) nediskriminácie. Z hľadiska kontroly cien predložil TÚSR 
spoločnosti Slovak Telekom povinnosť nákladovej orientácie na základe bottom-up 
forward looking long run average incremental cost modelu (FL-LRAIC) a pre 
alternatívnych prevádzkovateľov siete povinnosť účtovať poplatky za ukončovanie 
volania, ktoré nepresahujú úroveň regulovaných cien spoločnosti Slovak Telekom. 
Povinnosť vedenia oddeleného účtovníctva bola uložená len Slovak Telekomu.  

                                                 
2  V súlade s článkom 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o 

spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, 
s. 33, zmenenej a doplnenej smernicou 2009/140/ES (smernica o lepšej právnej regulácii), Ú. v. EÚ L 
337, 18.12.2009, s. 37, a nariadením (ES) č. 544/2009/ES, Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 12 (rámcová 
smernica). 

3  V súlade s článkom 5 ods. 2 rámcovej smernice. 
4  SK/2012/1288, C (2012) 1369. 
5  SK/2010/1111 a SK/2010/1112, K (2010) 5911. 
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Komisia vo svojich pripomienkach uviedla, že fixné sadzby za ukončovanie volania 
platné na Slovensku v roku 2010 patria k najvyšším v EÚ. Komisia vyzvala TÚSR, aby 
čo najskôr zosúladil metódu účtovania nákladov s odporúčanými zásadami účtovania 
nákladov podľa odporúčania o sadzbách za služby ukončenia volania6 a aby už v 
nasledujúcom regulačnom rozhodnutí, ktorým stanoví sadzby za služby ukončenia 
volania na súčasné obdobie preskúmania, navrhol zníženie cenových úrovní, ktorých 
výsledkom budú poplatky približujúce sa priemeru EÚ.  

Úprava referenčnej ponuky prepojenia spoločnosti Slovak Telekom na vytvorenie 
volania na pevnom mieste a na ukončenie trhov bola Komisii oznámená 16. mája 20127.  

II.2. Oznámené navrhované opatrenie 
Účelom tohto oznámenia je vymedziť metodológiu nákladového účtovníctva, ktoré sa má 
použiť na realizáciu povinnosti cenovej regulácie uloženej  príslušným 
prevádzkovateľom s významným vplyvom na trhoch zostavenia a ukončovania volania v 
pevnom umiestnení. TÚSR navrhuje používať rovnaký model BU-LRIC pri stanovovaní 
cien zostavenia volania v pevnom umiestnení ako aj ukončovacích poplatkov. Zatiaľ čo 
fixné sadzby za ukončovanie volania budú založené na „pure BU-LRIC“, ohľadne taríf 
zostavenia volania bude existovať prirážka založená na režijných nákladoch a OPEX 
(nesieťových) veľkoobchodných nákladoch8.  

TÚSR očakáva, že úroveň cien za ukončovania volania v pevných sieťach  vypočítaná na 
základe oznámeného modelu sa bude nachádzať v rozmedzí od 0,12 eurocentov/min a 
0,17 eurocentov/min9. Očakáva sa, že cena za služby zostavenia volania v pevnom 
umiestnení bude o 20 až 30% vyššia ako cena za ukončovanie volania10.  

TÚSR má v úmysle prehodnotiť ceny pre služby zostavenia a ukončovania hovorov na 
ročnom základe. 

Slovak Telekom má vykonať ocenenie nákladov, ziskov a vloženého kapitálu na základe 
current cost metódy účtovania nákladov. Slovak Telekom je povinný predložiť TÚSR 
vstupné údaje pre tento model s výpočtom cien. TÚSR následne buď schváli, alebo 
upraví cenu, ktorú vypočíta operátor s významným vplyvom na trhu, osobitným 
rozhodnutím o cene. TÚSR plánuje oznámiť toto rozhodnutie vzhľadom na 
veľkoobchodný trh zriadenia volania do apríla alebo mája 2013 a nariadiť operátorom s 
významným vplyvom na trhu jeho zavedenie do mája alebo júna toho istého roku. TÚSR 
podľa všetkého nemá osobitný časový harmonogram, pokiaľ ide o oznámenie a 

                                                 
6  Odporúčanie Komisie 2009/396/ES zo 7. mája 2009 o regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími 

poplatkami v pevných a mobilných telefónnych sieťach v EÚ (odporúčanie o sadzbách za služby 
ukončenia volania), Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2009, s. 67. 

7  SK/2012/1324 a SK/2012/1325, K (2012) 4277.  
8  Režijné náklady zahŕňajú napríklad náklady na účtovníctvo, platy, právne oddelenie, regulačné 

oddelenie, oddelenie vnútorného auditu, atď. OPEX veľkoobchodné spoločné (nesieťové) náklady 
predstavujú prevádzkové náklady spojené s veľkoobchodnými činnosťami podniku, ktoré nemožno 
priamo priradiť k jednotlivým prvkom siete, ktoré sú spojené s poskytovaním služby prepojenia. 

9  V súčasnosti uplatňované ceny za služby zostavenia volania predstavujú 0,7 euro centov/min. na 
miestnej úrovni a 1,01 euro centov/min.  cez jednu tranzitnú úroveň. 

10  V súčasnosti uplatňované ceny za služby ukončovania volania sú 0,50 euro centov/min. na miestnej 
úrovni, 0,72 euro centov/min. cez jednu tranzitnú úroveň a 1,51 euro centov/min. cez dve tranzitné 
úrovne.  
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zavedenie konečného výpočtu cien, uplatniteľných na služby ukončovania volania vo 
verejnej telefónnej sieti11.  

Slovak Telekom je jediným operátorom s významným vplyvom na trhu, ktorý má 
povinnosť viesť oddelené účty a poskytnúť TÚSR vstupné údaje pre model „pure BU-
LRIC“. Alternatívni prevádzkovatelia siete aktívni na príslušných ukončovacích trhoch 
nemajú povinnosť oddeleného účtovníctva. 

TÚSR v odpovedi na žiadosť o poskytnutie informácií potvrdzuje, že oznámený model 
LRIC vychádza z prístupu bottom-down založeného na kombinácii metód Scorched 
Node a Scorched Earth12. Konkrétny model používa umiestnenie sieťových uzlov 
zodpovedajúce sieti spoločnosti Slovak Telekom, pokiaľ tieto informácie boli dostupné. 
Na vytváraní modelu sa zúčastnili všetci prevádzkovatelia aktívni na relevantných 
trhoch. TÚSR využil na konfigurovanie optimalizovaných prvkov modelu a 
špecifikovanie referenčných hodnôt všetky dostupné údaje. TÚSR ich použije aj na 
porovnanie cien jednotlivých sieťových prvkov alebo kontrolnú kalkukláciu. Ceny 
sieťových prvkov sa určujú na základe súčasných nákladov. 

TÚSR definuje sieť hypotetického efektívneho prevádzkovateľa ako kombináciu 
technológií PSTN/NGN, pričom jadro siete je založené na NGN, zatiaľ čo prístupová 
časť siete je založená na NGA a PSTN. 

 III. PRIPOMIENKY 

Komisia preskúmala oznámenie a ďalšie informácie, ktoré poskytol TÚSR, a má 
nasledujúce pripomienky: 13 

Potreba zabezpečiť včasné nápravné opatrenia cenovej kontroly 
veľkoobchodných služieb ukončovania volaní 
Komisia poukazuje na to, že TÚSR podľa všetkého nestanovil špecifický časový 
harmonogram, pokiaľ ide o oznámenie a uplatnenie skutočných poplatkov za 
ukončovanie volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení, ktoré 
vychádzajú zo súčasne oznámeného modelu.  

Na základe tejto skutočnosti a s cieľom rýchlejšie poskytnúť klientom výhody v 
podobe nižších poplatkov za služby ukončovania volania, Komisia vyzýva 
TÚSR, aby oznámila nové veľkoobchodné sadzby za služby ukončovania volania 
v sieti v pevnom umiestnení čo možno najskôr v roku 2012 tak, aby sa tieto nové 
ceny mohli aplikovať už od 1. januára 2013, ako to vyžaduje odporúčanie o 
sadzbách za služby ukončovania volania. 

Neimplementovanie poplatkov „pure BU-LRIC“ v lehote stanovenej v 
odporúčaní o sadzbách za služby ukončovania volania by vyžadovalo, aby sa v 
priebehu účtovného roka, t. j. od 1. januára 2013 až do začatia uplatňovania „pure 

                                                 
11  V tomto kontexte TÚSR oznámil Komisii, že vnútroštátne konzultácie týkajúce sa analýzy trhov pre 

ukončovanie volania v pevných sieťach sa začali 1. októbra 2012. 
12  Prístup „scorched earth“ predpokladá, že sieť sa buduje od základu, čiže nič nie je pevne určené 

dokonca ani umiestnenie uzlov. Sieť typu „scorched earth“ by vybudoval nový účastník trhu, ak by 
predtým nijaká sieť neexistovala, na základe miest výskytu zákazníkov a predpovedí dopytu po 
službách. Prístup „scorched node“ predpokladá, že umiestnenie sieťových uzlov je pevne dané v 
mieste ich súčasnej existencie a že prevádzkovateľ si môže vybrať najlepšie technológie na 
nakonfigurovanie siete okolo týchto uzlov. 

13 V súlade s článkom 7 ods. 3 rámcovej smernice. 
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BU-LRIC“, uplatňovali poplatky v súlade s ustanoveniami odporúčania o 
sadzbách za služby ukončovania volania (napr. benchmarkingom). Komisia by 
však chcela pripomenúť TÚSR, že ak by mal svojimi predbežnými nápravnými 
opatreniami v súvislosti s kontrolou cien odchýliť od právnych predpisov EÚ a od 
zásad odporúčania o sadzbách za služby ukončovania volania, Komisia by mohla 
začať II. fázu vyšetrovania podľa článku 7a rámcovej smernice. 

Potreba transparentnosti a konzistentného modelu nákladov  
Komisia berie na vedomie, že TÚSR do určitej miery vysvetľuje, ako sa 
hypotetická sieť modelovala. Nie je však úplne jasné, či TÚSR využíval údaje 
spoločnosti Slovak Telekom nad rámec harmonizácie modelu bottom-up 
(technického modelu) alebo jeho krížovej kontroly alebo či by mohol prístup 
TÚSR viesť k top-down modelu.   

Komisia už vyjadrila názor14, že top-down modely nepodporujú efektívnosť, 
keďže obvykle umožňujú obnovu nákladov vzniknutých v dôsledku 
neefektívnosti prevádzkovateľa. V odporúčaní Komisie o sadzbách za služby 
ukončovania volania sa preto navrhuje, aby sa efektívne náklady hodnotili za 
použitia modelového prístupu bottom-up, čo by mohlo byť zosúladené s 
prístupom top-down (odôvodnenie 11 odporúčania o sadzbách za služby 
ukončovania volania). 

Vzhľadom na nejasnosti v súvislosti s používaním údajov spoločnosti Slovak 
Telekom v modelovom procese Komisia vyzýva TÚSR, aby v svojom konečnom 
opatrení poskytol dôkazy o tom, že navrhovaný model LRIC je čistý bottom-up 
model, ako sa predpokladá v odporúčaní o sadzbách za služby ukončovania 
volania.   

Podľa článku 7 ods. 7 rámcovej smernice TÚSR v čo najväčšej miere zohľadní 
pripomienky ostatných NRO, BEREC a Komisie a môže prijať výsledný návrh opatrení. 
Ak tak urobí, má povinnosť informovať o tom Komisiu. 

Stanoviskom Komisie k tomuto konkrétnemu oznámeniu nie je dotknuté žiadne 
stanovisko, ktoré môže Komisia zaujať vo vzťahu k ostatným oznámeným návrhom 
opatrení. 

                                                 
14  Vec ES/2010/1088, K (2010) 4935. 
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Komisia v súlade s bodom 15 odporúčania 2008/850/ES15 uverejní tento dokument na 
svojej webovej stránke. Komisia nepovažuje tu uvedené informácie za dôverné. Do troch 
pracovných dní po doručení je možné v súlade s právnymi predpismi EÚ a 
vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa obchodného tajomstva informovať 
Komisiu16 o tom, že tento dokument obsahuje dôverné informácie, ktoré si želáte pred 
uverejnením17 vypustiť. Každú takúto žiadosť by ste mali odôvodniť. 

S úctou 
za Komisiu  
Robert Madelin 
generálny riaditeľ 

 

 

                                                 
15 Odporúčanie Komisie 2008/850/ES z 15. októbra 2008 o notifikáciách, lehotách a konzultáciách 

ustanovených v článku 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoločnom 
regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s. 23. 

16 Žiadosť môžete zaslať buď elektronickou poštou na adresu: CNECT-COMP-
ARTICLE7@ec.europa.eu alebo faxom na číslo: +32 2 298 87 82. 

17  Komisia môže informovať verejnosť o výsledkoch svojho posúdenia pred koncom tohto trojdňového 
obdobia. 
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