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Vyhodnotenie pripomienok k návrhu oznámenia 
o schválení ceny kolokácie budovanej   

významným podnikom pre poskytovanie služieb 
na bývalom relevantnom trhu č. 4 – veľkoobchodný fyzický 

prístup k infraštruktúre a bývalom relevantnom trhu                   
č. 6 – veľkoobchodný prenájom ukončovacích častí 

prenajatých okruhov 
 

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len 
„úrad“) dňa 18.08.2015 zverejnil na svojom verejne dostupnom webovom sídle 
návrh Oznámenia o schválení ceny kolokácie budovanej významným 
podnikom pre poskytovanie služieb na  bývalom veľkoobchodnom trhu 
fyzického prístupu k infraštruktúre na pevnom mieste (ďalej len „relevantný trh 
č. 4“) a na bývalom veľkoobchodnom trhu  ukončovacích častí prenajatých 
okruhov s kapacitou do a vrátane 2Mbit/s (ďalej len „relevantný trh č. 6“), t. j. 
návrh na schválenie jednorazových a mesačných poplatkov za kolokáciu.  

Citovaný návrh (ďalej len „návrh Oznámenia“) úrad predložil a vypracoval po 
overení vstupných údajov a výpočtu cien prostredníctvom adaptabilného 
modelu nákladov za kolokáciu na relevantnom trhu č. 4 a č. 6 doručených 
spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. (ďalej len spoločnosť ST“), ktorá bola 
rozhodnutím úradu určená za významný podnik na relevantnom trhu č. 4 a č. 6 
a ktorej bola podľa § 23 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických 
komunikáciách“) uložená, okrem iných povinností, aj povinnosť regulácie cien 
kolokácie na oboch trhoch podľa § 12 ods. 3 písm. c) zákona o elektronických 
komunikáciách. Metódy kalkulácie cien kolokácie budovanej pre poskytovanie 
služieb na relevantnom trhu č. 4 a č. 6 boli vydané rozhodnutím úradu zo dňa 
12.07.2012 (metóda kalkulácie cien kolokácie na relevantnom trhu č. 6) a zo 
dňa 30.05.2013 (metóda kalkulácie cien kolokácie na relevantnom trhu č. 4) po 
ukončení konzultačného procesu. Spoločnosť ST vypočítala ceny kolokácie 
prostredníctvom adaptabilného modelu nákladov a doručila úradu všetky 
vypočítané ceny spolu so vstupnými údajmi do tohto modelu. Tento model je 
jeden a slúži pre výpočet cien kolokácie budovanej pre poskytovanie služieb 
tak na relevantnom trhu č. 6 ako aj relevantnom trhu č. 4. Úrad po overení 
vstupných údajov za kolokáciu budovanú pre poskytovanie služieb na 
relevantnom trhu č. 4 a za kolokáciu budovanú pre poskytovanie služieb na 
relevantnom trhu č. 6 dospel k záveru, že  tieto obsahovali iba náklady 
nevyhnutné pri kolokácii. Pri výpočte cien kolokácie bola dodržaná úradom 
stanovená metóda. Úrad nemal dôvod pristúpiť k úprave cien, preto návrh 
Oznámenia  zverejnil a sprístupnil na národné konzultácie na svojom webovom 
sídle dňa 18.08.2015. Na zaslanie písomných pripomienok k tomuto návrhu 
úrad stanovil zákonnú lehotu do 18.09.2015. Súčasne úrad zverejnil aj Výzvu 
na podávanie pripomienok k návrhu Oznámenia.  
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Úrad podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách 
spolupracuje s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ 
SR“) v otázkach určenia relevantných trhov v oblasti elektronických 
komunikácií, analýzy relevantných trhov a určenia podniku s významným 
vplyvom na relevantnom trhu. V súlade s uvedeným úrad požiadal PMÚ SR 
o stanovisko k návrhu Oznámenia.  

PMÚ SR vo svojej odpovedi zaslanej listom č. 3833/PMÚ SR/2015 zo dňa 
8.09.2015 uviedol, že sa k návrhu Oznámenia nebude vyjadrovať, pretože sa 
jedná o vysoko špecializovanú problematiku, ktorou sa v rámci svojej činnosti 
bežne nezaoberá. 

Žiadne iné stanovisko v predmetnej veci nebolo úradu v stanovenej lehote 
doručené. 

 
V Bratislave dňa 8. októbra 2015 
 
 
 
 
                                        Ing. Jana Kopečná 
                              riaditeľka odboru ekonomickej regulácie 
 


