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ÚRAD PRE REGULÁCIU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ 
A POŠTOVÝCH SLUŽIEB 
Odbor ekonomickej regulácie 

 Továrenská 7, P.O. BOX 40,  828 55  Bratislava 24 

 

Návrh 

OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ CENY  

Dňa 30.06.2015 spoločnosť Slovak Telekom, a. s. so sídlom Bajkalská 28, 
817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 (ďalej len „spoločnosť ST“), ako významný podnik, 
predložila Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odboru 
ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) výpočet cien za služby na  bývalom 
veľkoobchodnom trhu ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do 
a vrátane 2Mbit/s (ďalej len „relevantný trh č. 6“), t. j. cien za zriadenie a používanie 
veľkoobchodného prenájmu ukončovacích častí prenajatých okruhov.  

 
Úrad podľa § 12 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách 
v znení neskorších predpisov overil vstupné údaje a výpočet cien 
prostredníctvom nákladovej metódy plne alokovaných historických nákladov za 
služby na relevantnom trhu č. 6 predložené spoločnosťou ST a schvaľuje 
vypočítané ceny za zriadenie a používanie veľkoobchodného prenájmu 
ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s 
t. j. segment A.  

 
Spoločnosť ST je povinná po uplynutí 60 (šesťdesiatich) dní od doručenia 
tohto oznámenia o schválení ceny účtovať za služby zriadenie a používanie 
veľkoobchodného prenájmu ukončovacích častí prenajatých okruhov 
v segmente A nasledovné maximálne ceny: 
 
 

Služba 
Prenosová 
rýchlosť 

Maximálna cena v 
EUR 

Zriadenie prístupu k 
ukončovacím častiam 
prenajatých okruhov 

 
627,86 

Používanie ukončovacích častí 
prenajatých okruhov 

64 kbps 

39,38 

128 kbps 

256 kbps 

512 kbps 

1024 kbps 

2048 kbps 
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Úrad rozhodnutím č. 7/OER/2012 zo dňa 13.01.2012, ktoré bolo vydané 
v správnom konaní vo veci určenia významného podniku podľa § 18 ods. 1 zákona 
č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) a uloženia povinností (podľa § 19 
až 23 zákona o elektronických komunikáciách) na relevantnom trhu č. 6, určil 
spoločnosť ST za významný podnik na relevantnom trhu č. 6 a zároveň jej uložil 
(okrem iných povinností) aj povinnosť regulácie cien prístupu podľa § 23 zákona 
o elektronických komunikáciách v súlade s postupom podľa § 12 ods. 3 písm. c) 
zákona o elektronických komunikáciách. Úrad analýzou relevantného trhu č. 6 
preukázal, že boli splnené podmienky pre uloženie povinnosti regulácie cien za 
zriadenie a používanie ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do 
a vrátane 2 Mbit/s. Významný podnik je povinný účtovať ceny za zriadenie a 
používanie ukončovacích častí prenajatých okruhov v segmente A ako maximálne 
ceny a významný podnik je podľa § 12 ods. 5 zákona o elektronických 
komunikáciách povinný uplatňovať ceny až po schválení výpočtu alebo úprave cien 
úradom. 
 

Úrad podľa § 12 ods. 3 písm. c) a ods. 5 a § 23  v spojení s § 74 ods. 2 
písm. b) zákona o elektronických komunikáciách vydal rozhodnutie zo dňa 
27.02.2013, ktorým určil metódu kalkulácie cien za veľkoobchodný prenájom 
ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s (ďalej len 
„rozhodnutie o určení metódy kalkulácie cien“). Návrh tohto rozhodnutia bol 
predmetom národných a následne nadnárodných konzultácií. V citovanom rozhodnutí 
úrad rozhodol, že významný podnik na relevantnom trhu č. 6, ktorému bola uložená 
povinnosť regulácie cien prístupu, je povinný pri stanovovaní cien za službu 
veľkoobchodný prenájom ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do 
a vrátane 2 Mbit/s vychádzať z nákladovej metódy plne alokovaných historických 
nákladov (Fully Allocated Historical Costs – ďalej len „FAHC“). Súčasne úrad 
významnému podniku uložil povinnosť predložiť výpočet ceny spolu so vstupnými 
údajmi špecifikovanými v modeli FAHC v súlade s rozhodnutím o určení metódy 
kalkulácie cien spolu s odôvodnením, pričom všetky vstupné údaje musia vychádzať 
zo stavu, ktorý bol k 31.12. predchádzajúceho účtovného obdobia. Opakovane je 
významný podnik povinný predložiť úradu požadované vstupné informácie potrebné 
pre využitie metódy FAHC spolu s výpočtom ceny každoročne najneskôr do 30. júna 
príslušného roka. Lehota určená úradom bola spoločnosťou ST dodržaná a všetky 
vstupné údaje vychádzali zo stavu k 31.12.2014.  
 

Podľa rozhodnutia o určení metódy kalkulácie cien je významný podnik povinný 
na základe žiadosti úradu preukázať, že ceny za ním poskytované služby obsahujú 
iba náklady nevyhnutne potrebné na poskytovanie služby veľkoobchodný prenájom 
ukončovacích častí prenajatých okruhov a že do týchto cien neboli započítané  tie 
náklady, ktoré s touto službou nesúvisia, prípadne akékoľvek duplicitne alokované 
náklady. Úrad môže vyzvať významný podnik, aby odôvodnil predložený výpočet 
ceny, prípadne jednotlivé vstupné údaje. Na základe overenia správnosti vstupných 
údajov a výsledkov kontrolného výpočtu úrad cenu vypočítanú významným podnikom 
buď potvrdí, alebo v odôvodnených prípadoch mu rozhodnutím určí úpravu ceny. 
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Úrad následne pristúpil k overeniu vstupných údajov a výšky cien vypočítaných 
a predložených spoločnosťou ST. Pri overovaní vstupných údajov a aj samotného 
výpočtu cien za služby na relevantnom trhu č. 6 pomocou nákladového modelu FAHC 
úrad konštatuje nasledovné: 

 

 Náklady a teda aj cena za službu veľkoobchodný prenájom ukončovacích častí 
prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s v nákladovom modeli FAHC  
obsahovali iba náklady priamo alebo nepriamo spojené s poskytovaním služby 
veľkoobchodný prenájom ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do 
a vrátane 2 Mbit/s a do ceny neboli započítané tie náklady, ktoré nesúviseli s 
poskytovaním tejto služby. 

 

 V súlade s metódou FAHC boli vstupom do nákladového modelu rôzne kategórie 
nákladov, ktoré súvisia s veľkoobchodným prenájmom ukončovacích častí 
prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s. Na alokáciu nákladov na 
jednotlivé poskytované služby bola použitá metóda Activity Based Costing (ďalej 
len „ABC“), ktorá vychádzala z miery využitia jednotlivých kategórií nákladov na 
dané konkrétne činnosti významného podniku súvisiace so službou 
veľkoobchodný prenájom ukončovacích častí prenajatých okruhov s kapacitou do 
a vrátane 2 Mbit/s. 
 

 V  metóde FAHC boli  priame, nepriame spoločné a neoprávnené náklady 
ocenené  v historických cenách metódou HCA (Historical Cost Accounting) a tieto 
boli v súlade s auditovanou účtovnou závierkou spoločnosti ST. Odpisy 
zodpovedali účtovným odpisom v historickej obstarávacej cene a tiež boli v súlade 
s auditovanou účtovnou závierkou spoločnosti ST.   
 

 Náklady a teda aj cena za službu veľkoobchodný prenájom ukončovacích častí 
prenajatých okruhov boli prepočítané vrátane primeraného zisku, ktorý bol pre rok 
2014 stanovený na úrovni váženého priemerného nákladu na kapitál – WACC vo 
výške 6,58 %.  

 
Na základe uvedeného úrad konštatuje, že vstupné údaje obsahovali iba 

náklady, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie veľkoobchodnej služby prenájom 
ukončovacích častí prenajatých okruhov, preto nebolo potrebné, aby pristúpil 
k úprave niektorého vstupného údaja a následne k úprave cien vypočítaných 
spoločnosťou ST. 
  

Ceny vypočítané spoločnosťou ST, t. j. jednorazovú cenu za zriadenie 
a periodickú mesačnú cenu za používanie ukončovacích častí prenajatých okruhov 
úrad preto schvaľuje týmto oznámením.  
 

Schválené ceny sú určené ako maximálne ceny a spoločnosť ST je oprávnená 
ceny účtovať jednorazovo za zriadenie prístupu k ukončovacím častiam prenajatých 
okruhov a mesačne za používanie ukončovacích častí prenajatých okruhov v súlade 
s určenou lehotou, t.j. po uplynutí 60 (šesťdesiatich) dní od doručenia tohto 
oznámenia. Schválené ceny nemôže spoločnosť ST ako významný podnik prekročiť. 
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Spoločnosť ST nie je oprávnená, v súlade s rozhodnutím o metóde kalkulácie 
cien, k cene schválenej úradom účtovať žiadne ďalšie jednorazové vstupné poplatky 
súvisiace so zriadením alebo používaním ukončovacích častí prenajatých okruhov, 
ktoré by nepriamo zvyšovali celkovú cenu za prenájom regulovaných služieb. Pod 
týmito poplatkami sa rozumejú napr. poplatok za vykonanie predbežného 
technického šetrenia vedenia, poplatok za vykonanie predbežného návrhu 
technického riešenia, poplatok za obhliadku, za administratívnu kvalifikáciu vedenia, 
poplatok za zrušenie prístupu a ďalšie poplatky súvisiace s prípravou zriadenia 
a používania prístupu k ukončovacím častiam prenajatých okruhov. 

 
Úradom potvrdená maximálna cena za prenájom ukončovacích častí 

prenajatých okruhov bude mať platnosť až do potvrdenia novej ceny, alebo do 
nadobudnutia právoplatnosti nového rozhodnutia o úprave ceny. 
 

Odo dňa platnosti cien schválených v tomto oznámení sa ruší predchádzajúce 
Oznámenie o schválení ceny za veľkoobchodný prenájom ukončovacích častí 
prenajatých okruhov s kapacitou do a vrátane 2 Mbit/s zo dňa 30.07.2014. 

 
 
V Bratislave dňa 25.09.2015 
 
 
 
 
 
 
            Ing. Jana Kopečná 
      riaditeľka odboru ekonomickej regulácie 
 
 
 
 


