
Príspevok do verejnej konzultácie
podľa § 10 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

Názov konzultácie: 
Návrh rozhodnutia, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za veľkoobchodné služby fyzického
prístupu poskytovaného prostedníctvom infraštruktúry významného podniku na pevnom mieste

Identifikačné údaje dotknutej osoby:
Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu
Sídlo: Popradská 12, 040 01 Košice
IČO: 42248841
Kontakt: 0650 122 222, alpi@alpi.sk 
Kontaktná osoba: Michal Rybárik

Respondent (ALPI) je občianskym združením, ktoré združuje približne 50 podnikov poskytujúcich 
elektronické komunikačné siete a služby. 

Pri príležitosti úradom vyhlásenej verejnej konzultácie žiadame, aby regulátor v procese vydávania 
rozhodnutia a následného schválenia cien vypočítaných významným podnikom zabezpečil, aby 
použitím vhodnej metodiky výpočtu došlo k zreálneniu nákladov, ktoré môže významný podnik 
účtovať v súvislosti so zriadením úplného a spoločného uvoľneného prístupu k úseku účastníckeho 
metalického vedenia (teda v prípadoch, keď je predmetom sprístupnenia úsek vedenia od účastníka, po 
traťový, sieťový alebo účastnícky rozvádzač). Náklady, ktoré významný podnik (Slovak Telekom a.s.) 
požaduje v súčasnosti, nemôžeme pokladať za primerané, a je žiadúce, aby pri zmene rozhodnutia 
došlo k náprave nevyhovujúceho stavu.

V zmysle aktuálne platnej Referenčnej ponuky uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu 
spoločnosti Slovak Telekom a.s., Príloha 2:

1.4 Telekom poskytne Oprávnenému poskytovateľovi úplný prístup k účastníckemu vedeniu na úrovni 
hlavného rozvádzača Telekomu alebo na úrovni traťového, sieťového či účastníckeho rozvádzača 
Telekomu (úsek účastníckeho vedenia).

1.5 Po splnení všetkých podmienok stanovených Rámcovou zmluvou o prístupe k účastníckym 
vedeniam a jej prílohami má Oprávnený poskytovateľ právo na poskytnutie úplného prístupu k 
účastníckemu vedeniu prostredníctvom dohodnutej formy kolokácie. Podporované formy kolokácie sú 
popísané v Referenčnej ponuke na kolokáciu.

Z uvedeného, ako aj z „Referenčnej ponuky na službu ST kolokácie“ vyplýva, že žiadateľ („Oprávnený
poskytovateľ“), ktorý má záujem na sprístupnení úseku vedenia (od účastníka po traťový, sieťový 
alebo účastnícky rozvádzač, kde bude toto vedenie ukončené na prepojovacom pásiku), musí od 
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významného podniku v súvislosti so sprístupnením prvého vedenia v danom traťovom, sieťovom alebo
účastníckom rozvádzači objednať služby vzdialenej kolokácie, čo zahŕňa:

• Vykonanie podrobného šetrenia – 736,75 EUR
• Vykonanie šetrenia Súvisiacich zariadení pre kolokáciu – 635,40 EUR
• Vykonanie obhliadky Kolokačného priestoru/miesta – 440,74 EUR
• Zriadenie kolokačného priestoru – 3651,55 EUR
• Užívanie Kolokačného priestoru/miesta (vzdialená kolokácia) - RUO – 36,18 EUR

Pre sprístupnenie jediného uvoľneného úseku účastníckeho vedenia v traťovom, sieťovom alebo 
účastníckom rozvádzači je teda žiadateľ povinný objednať a uhradiť služby kolokácie v jednorázovej 
cene prevyšujúcej 5000 EUR. Spoločnosť ST a.s. zároveň uvádza, že pre vzdialenú kolokáciu (t.j. 
pripojenie žiadateľa na traťový, sieťový alebo účastnícky rozvádzač) je najmenší profil kábla 
50-párový - t.j. od žiadateľa o zriadenie uvoľneného prístupu k vedeniu je požadované, aby zaplatil 
zriadenie spojovacieho vedenia v mnohonásobne väčšom rozsahu, než je potreba žiadateľa, a to aj v 
prípade, že v danom mieste nikdy nebude možné takéto prepojovacie vedenie zmysluplne využiť (napr.
ak v rozvádzači je ukončený menší počet účastníckych vedení než 50).

Máme za to, že poplatky za kolokáciu (vykonanie podrobného šetrenia, vykonanie obhliadky 
kolokačného priestoru, zriadenie kolokačného priestoru, užívanie priestoru) boli vypočítané a určené v 
súvislosti s kolokáciou v priestoroch ST a.s., kde dochádza k umiestneniu technológie žiadateľa do 
priestorov ST a.s., a tieto poplatky zahŕňajú vyhradenie časti priestorov ST pre účely žiadateľa, 
zabezpečenie energie, ochrany vstupu, a podobne. Aplikovanie týchto istých poplatkov na úkon 
spočívajúci v prepojení vedenia významného podniku na vedenie žiadateľa v traťovom, sieťovom 
alebo účastníckom rozvádzači, ktorý spravidla nie je umiestnený v priestoroch ST a.s. ale na cudzích 
nehnuteľnostiach (verejnom priestranstve, v budovách a pod.), nie je v žiadnom prípade primerané. 
Požadovanie takýchto poplatkov je zásadnou prekážkou pre využívanie uvoľneného prístupu k úseku 
účastníckeho vedenia inými podnikmi, keďže náklady na sprístupnenie vedenia požadované 
spoločnosťou ST a.s. sú spravidla mnohonásobne vyššie, než náklady na vybudovanie celého nového 
účastníckeho vedenia.

Žiadame úrad, aby pri vydaní rozhodnutia a určení parametrov modelu zabezpečil, aby v 
prípade sprístupnenia úseku účastníckeho vedenia bol významným podnik povinný účtovať len 
nevyhnutné primerané náklady (zodpovedajúce ukončeniu vedenia na prepojovacom pásiku a 
prepojeniu sprístupňovaného vedenia na vedenie žiadateľa), a nemohol v tejto súvislosti 
požadovať náklady za kolokáciu, ku ktorej v takomto prípade v podstate nedochádza.

V Košiciach, 9.10.2014

Michal Rybárik
predseda predsedníctva
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