
   

 

č. 16/2015 z 26.11.2015 

 
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb 
ODBOR REGULÁCIE POŠTOVÝCH SLUŢIEB 

Stále pracovisko pre oblasť poštových sluţieb 
Ulica 1. mája 16, 010 01 Ţilina 
 
č. 872/ORPS/2015 
 
 

 
PREDBEŢNÉ ČISTÉ NÁKLADY UNIVERZÁLNEJ SLUŢBY  

ZA ROK 2015 
 
 
  Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb, odbor regulácie 
poštových sluţieb (ďalej len „úrad“), ako príslušný orgán štátnej správy v oblasti poštových 
sluţieb podľa § 2 ods. 1 zákona  č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových sluţieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v spojení s ustanovením § 12 písm. b) a podľa § 57 odsek 1, odsek 3 a odsek 4 
zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových sluţbách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových sluţbách“) v spojení s § 2 a § 3 
vyhlášky úradu č. 63/2012 Z. z. o spôsobe výpočtu a náhrade čistých nákladov univerzálnej 
sluţby (ďalej len „vyhláška“),  

určuje predbeţné čisté náklady univerzálnej sluţby za rok 2015 v sume 

9 361 008,- eur 

/slovom: deväť miliónov tristošesťdesiatjeden tisíc osem eur/. 

 
O d ô v o d n e n i e 

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,                        
IČO: 36 631 124 (ďalej len „SP, a.s.“) bola v roku 2015 poskytovateľom univerzálnej sluţby 
na základe udelenej Poštovej licencie č. 815/001/2012 zo dňa 15. augusta 2012                           
na poskytovanie univerzálnej sluţby a vykonávanie poštového platobného styku v znení 
rozhodnutia č. 599/ORPS/2014 zo dňa 26.08.2014, ktorá jej bola udelená podľa § 45 ods. 7 
v spojení s § 47 ods. 4 zákona o poštových sluţbách s platnosťou od 1. januára 2013            
do 31. decembra 2022.   

Podľa § 57 ods. 2 zákona o poštových sluţbách predloţila SP, a.s., dňa 25.8.2015 úradu 
vyčíslenie čistých nákladov univerzálnej sluţby a celkových nákladov za obdobie prvých 
šiestich mesiacov kalendárneho roka 2015 (od 1.1.2015 do 30.6.2015) na tlačive podľa § 4 
vyhlášky spolu s prílohami, evidované pod č. 705/ORPS/2015.  
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SP, a.s., predloţila vyčíslenie čistých nákladov univerzálnej sluţby za I. polrok roka 2015 
a vyčíslenie celkových nákladov za I. polrok roka 2015 (ďalej len „vyčíslenie“) nasledovne: 

Suma v eurách: 

Čisté náklady univerzálnej sluţby za I. polrok 2015 7 777 214 

Trhová výhoda 133 593 

Celkové náklady za I. polrok 2015 147 158 109 

Celkový výsledok hospodárenia za I. polrok 2015  242 181 

K vyčísleniu ČN boli v elektronickej podobe (CD nosič) a v tlačenej forme v tých prípadoch, 
kde to bolo technicky moţné vzhľadom na objem dát, predloţené tieto prílohy: 

 Popis komerčného scenára poskytovania univerzálnej poštovej sluţby a vyčíslenie 
čistých nákladov univerzálnej poštovej sluţby za prvý polrok 2015 (PWC) 

 Vyplnené tlačivo vyhlášky „Vyčíslenie nákladov za prvý polrok 2015“ 

 Tabuľky č. 1 aţ 7 podľa prílohy č. 4 vyhlášky  

 Podklady a výpočty nákladov na jednotlivé prvky povinnosti univerzálnej sluţby – 
prílohy ku komerčnému scenáru č. 1 aţ 13. 

 Prílohy k výpočtu čistých nákladov podľa listu úradu č. 226/ORPS/2015 zo dňa 
20.3.2015 č. 1 aţ 12. 

SP, a.s., pouţila pre výpočet čistých nákladov univerzálnej sluţby metódu „Commercial 
Approach“, ktorá je zaloţená na porovnaní aktuálnych výnosov a nákladov SP, a.s., 
a výnosov a  nákladov toho istého podniku bez povinnosti poskytovania univerzálnej sluţby. 
Stanovenie porovnateľných dát predpokladá vypracovanie reálneho, konkurencieschopného 
a komerčne najvýhodnejšieho modelu  (tzv. „komerčného scenára“), ku ktorému by SP, a. s., 
pravdepodobne pristúpila, ak by nemala povinnosť univerzálnej sluţby. 

Pri metóde  „Commercial Approach“  sa vychádza z nasledovných štyroch krokov: 

1. krok: Identifikácia hypotetického správania poskytovateľa univerzálnej sluţby, ak by 
nemal povinnosť univerzálnej sluţby, 

2. krok: Kalkulácia nákladov poskytovateľa univerzálnej sluţby bez povinnosti 
univerzálnej sluţby, 

3. krok: Kalkulácia výnosov poskytovateľa univerzálnej sluţby bez povinnosti 
univerzálnej sluţby, 

4. krok: Kalkulácia čistých nákladov univerzálnej sluţby na základe porovnania 
výnosov a nákladov dosahovaných poskytovateľom univerzálnej sluţby v podmienkach 
bez povinnosti univerzálnej sluţby. 

Na základe ohodnotenia prvkov komerčného scenára sa vypočíta výsledok hospodárenia, 
ktorý by SP, a.s., dosiahla ako podnik bez povinnosti poskytovania univerzálnej sluţby. 
Porovnaním hospodárskych výsledkov podniku s povinnosťou univerzálnej sluţby a toho 
istého podniku bez povinnosti  univerzálnej sluţby sa vykalkulujú čisté náklady. Následne            
sa tento výsledok upraví ešte o primeraný zisk, trhové a nehmotné výhody a nákladovú 
neefektívnosť. 

Pre účely modelovania zmien nákladov v komerčnom scenári k 30.6.2015 boli celkové 
náklady SP, a.s., rozdelené na základe údajov z účtovníctva a podpornej dokumentácie              
do nasledovných kategórií: náklady podacej časti pôšt, náklady na doručovanie, náklady  na 
prepravu  a triedenie, náklady na správnu réţiu, ostatné náklady, daň z príjmov 
a ekonomicky neoprávnené náklady.  
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Pre účely modelovania zmien výnosov v komerčnom scenári boli celkové výnosy SP, a.s.,  
za prvý polrok 2015 na základe údajov z účtovníctva a podpornej dokumentácie rozdelené                      
do nasledovných kategórií:  listové zásielky, balíky, expresné sluţby, poštový platobný styk, 
SIPO, dôchodky a sociálne dávky, sluţby pre Poštovú banku, reklamné adresované zásielky, 
periodické zásielky, letáky a ostatné výnosy. Dopady komerčného scenára na výnosy boli 
kalkulované na úrovni celej SP, a.s., a to vyuţitím údajov z účtovníctva celej SP, a.s., ako aj 
jednotlivých pôšt neprevádzkovaných v komerčnom scenári. 

Pre výpočet primeraného zisku bola pouţitá metóda WACC (metóda váţeného priemeru 
nákladov na kapitál). Výška primeraného zisku bola stanovená pouţitím pomernej časti 
priemerných nákladov kapitálu WACC, t.j. ako rozdiel medzi nákladmi na financovanie 
cudzieho a vlastného kapitálu podniku s povinnosťou univerzálnej sluţby a bez povinnosti 
univerzálnej sluţby.  

Pre stanovenie nákladovej neefektívnosti bola pouţitá metóda zaloţená na historickom 
porovnávaní miery produktivity tzv. „Method of Historical  Comparison – Total Productivity 
Factor“. Aplikácia stanovenej miery neefektívnosti do výpočtu bola uskutočnená metódou  
ex-post (tzv. „ex-post efficiency adjustment“), t.j. celkové čisté náklady, kvantifikované                  
na základe aktuálnych účtovných dát, boli po ukončení všetkých výpočtov upravené 
o stanovené percento neefektívnosti. Miera nákladovej efektívnosti je chápaná ako 
schopnosť podniku reagovať v čase na meniace sa trhové podmienky. Teda ak podnik 
pracuje na hranici maximálnej efektívnosti, miera poklesu nákladov by sa mala rovnať miere 
poklesu počtu podávaných zásielok. 

Pre zistenie výsledkov hospodárenia z univerzálnej sluţby boli pouţité údaje z oddeleného 
účtovníctva, vedeného na základe metódy ABC (Activity Based Costing). 

Komerčný scenár vychádzal z alternovania a definovania nasledovných parametrov 
univerzálnej sluţby: 

 geografické pokrytie územia doručovaním, 

 poštová sieť, 

 cenotvorba, 

 produktové portfólio a kvalita sluţby a 

 frekvencia doručovania. 
 

Geografické pokrytie územia doručovaním 

Komerčný scenár predpokladá, ţe podnik bez povinnosti univerzálnej sluţby by si zachoval 
súčasný rozsah geografického pokrytia územia doručovaním.  

Poštová sieť: 

SP, a.s., ako poskytovateľ univerzálnej sluţby je povinná dodrţiavať Poţiadavky na kvalitu 
univerzálnej sluţby určené  úradom, zverejnené vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, čiastka 3 zo dňa 30.3.2012 pod č. j. 240/001/2012 v platnom 
znení a na webovom sídle úradu www.teleoff.gov.sk, ktoré okrem iného stanovujú povinnosť 
zabezpečiť územnú a časovú dostupnosť pobočiek, čím ostávajú v prevádzke aj ekonomicky 
nerentabilné pošty. V komerčnom scenári bolo z celkového súčasného počtu 1 586 pôšt,             
75 poštových stredísk a 5 pojazdných pôšt, identifikovaných 822 pôšt, ktoré musia byť 
prevádzkované ako povinné a z nich následne, po zohľadnení ekonomických kritérií 
a nevýznamnej strategickej povahy, 489 pôšt, ktoré by ako podnik bez povinnosti 
univerzálnej sluţby SP, a.s., neprevádzkovala.  

Cenotvorba: 

Komerčný scenár predpokladá, ţe SP, a.s., by bez povinnosti univerzálnej sluţby pristúpila 
iba k spoplatneniu slepeckých zásielok, čo by sa odzrkadlilo v náraste výnosov.  

Produktové portfólio a kvalita služby: 

http://www.teleoff.gov.sk/
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SP, a.s., by zníţením frekvencie doručovania v komerčnom scenári  nebola schopná dodrţať 
normy kvality na celom geografickom území Slovenskej republiky stanovené Poţiadavkami 
na kvalitu pre zásielky s lehotou prepravy D+1. Uvedená zmena v rámci komerčného 
scenára vychádza z predpokladu zníţenia frekvencie doručovania v rajónoch s prevaţujúcou 
pochôdzkou zo súčasne platného systému (kaţdý pracovný deň) na 6 z 10 pracovných dní. 
V týchto oblastiach by SP, a.s., nedokázala garantovať doručenie zásielky adresátovi 
najneskôr nasledujúci pracovný deň. Zmeny by sa čiastočne dotkli štruktúry produktu list 1. 
triedy a poštového poukazu na adresu 1. triedy (zníţenie kvality, nedodrţanie lehoty D+1).  

Frekvencia doručovania: 

Podnik bez povinnosti univerzálnej sluţby by zníţil frekvenciu doručovania vo vybraných 
oblastiach a to tak, ţe v doručovacích rajónoch, kde pochôdzka predstavuje viac ako 50 % 
časového fondu doručovateľa, by boli zásielky doručované počas troch pracovných dní 
z piatich. V komerčnom scenári bolo takto identifikovaných 1 915 rajónov so zníţenou 
frekvenciou doručovania a 2 459 rajónov bez zmien v doručovaní. Uvedené zmeny 
v komerčnom scenári by boli sprevádzané nasledovnými zmenami:  

 Zmena v systéme doručovania doručovateľmi a v súvisiacich nákladoch, 

 Zmena v štruktúre a výške výnosov, 

 Zmena v systéme motorizovaného doručovania a v súvisiacich nákladoch, 

 Zmena v správnej réţii a v súvisiacich nákladoch. 

Rozšírením motorizovaného doručovania a zmenami v prepravnej sieti by sa dosiahla 
úspora v najazdených km za rok a zároveň boli identifikované moţnosti optimalizácie 
triedenia zásielok zmenou charakteru triediaceho strediska vo Zvolene. 

V textovom dokumente „Opis komerčného scenára poskytovania univerzálnej služby  
a vyčíslenie čistých nákladov univerzálnej služby za prvý polrok 2015“ na strane 4 bolo 
spresnené poskytovateľom univerzálnej sluţby sumárne vyčíslenie čistých nákladov 
univerzálnej sluţby za prvý polrok 2015, vrátane zohľadnenia trhových a nehmotných výhod 
a primeraného zisku s rozčlenením údajov pre poskytovateľa univerzálnej sluţby 
s povinnosťou univerzálnej sluţby a pre toho istého poskytovateľa univerzálnej sluţby, ak by 
univerzálnu sluţbu neposkytoval, v súlade s ustanovením § 56 ods. 2 zákona o poštových 
sluţbách nasledovne: 

v eurách: 

 
SP, a.s., 

s povinnosťou 
univerzálnej sluţby 

SP, a.s., bez 
povinnosti 

univerzálnej sluţby 

Čisté náklady         
za 1. polrok 2015 

Výnosy 147 400 291 143 888 290 - 

Náklady 147 158 109 135 556 880 - 

Výsledok 
hospodárenia        
(po zdanení) 

      242 181   8 331 409 8 089 228 

Primeraný zisk  - -     368 410 

Trhové nehmotné 
výhody  

- -   (133 593) 

Úprava o 
neefektívnosť 

- -    (546 832) 

Čisté náklady - - 7 777 214 

 

Podľa § 57 ods. 3 zákona o poštových sluţbách úrad do 90 dní odo dňa doručenia vyčíslenia 
podľa odseku 2 určí predbeţné čisté náklady univerzálnej sluţby za kalendárny rok,                  
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za ktorého prvých šesť mesiacov bolo predloţené vyčíslenie podľa odseku 2, a tie zverejní 
vo vestníku. 

Podľa § 57 ods. 4 zákona o poštových sluţbách je úrad oprávnený na účely posúdenia 
a určenia predbeţných čistých nákladov univerzálnej sluţby overovať a kontrolovať podklady 
na výpočet predbeţných čistých nákladov univerzálnej sluţby sám alebo prostredníctvom 
ním poverenej odborne spôsobilej a nezávislej osoby, ako aj nahliadať do účtovných kníh 
a záznamov poskytovateľa univerzálnej sluţby. V súlade s týmito ustanoveniami boli 
predloţené údaje na účely posúdenia a určenia predbeţných čistých nákladov univerzálnej 
sluţby overované a kontrolované prostredníctvom poverenej odborne spôsobilej a nezávislej 
osoby vybranej  procesom verejného obstarávania - KPMG Slovensko,  spol. s r.o.,                     
so sídlom Dvořákovo nábreţie 10, 811 02 Bratislava (ďalej len „KPMG“).  

Pri overovaní výpočtu predbeţných čistých nákladov univerzálnej sluţby boli skontrolované           
a posúdené nasledovné údaje a informácie: 

1. Komerčný scenár Poskytovateľa univerzálnej sluţby v zmysle Vyhlášky príloha 2             
bod 4, t.j. dokument s názvom „Opis komerčného scenára poskytovania univerzálnej 
sluţby a vyčíslenie čistých nákladov univerzálnej sluţby za 1. polrok 2015“; 

2. Tabuľky detailných údajov č. 1 aţ 7 k vyčísleniu predbeţných čistých nákladov 
univerzálnej sluţby za rok 1. polrok 2015 podľa prílohy č. 4 vyhlášky vyplnené 
poskytovateľom univerzálnej sluţby; 

3. Poţiadavky na kvalitu univerzálnej sluţby platné v roku 2015;  
4. Hlavná kniha poskytovateľa univerzálnej sluţby k 30.6. 2015; 
5. Zoznam ekonomicky neoprávnených nákladov Poskytovateľa UNS za 1. polrok 2015; 
6. Polročný výkaz o oddelenej evidencii nákladov a výnosov z regulovaných poštových 

činností a ostatných činností OdÚč 1 - 02 za 1. polrok 2015; 

V rámci uvedenej činnosti bol vykonaný audit zameraný najmä na:  

 overenie súladu údajov v podkladoch pre výpočet predbeţných čistých nákladov podľa 
vyhlášky,  

 posúdenie reálnosti a objektívnosti vypracovaného komerčného scenára, najmä 
schopnosti podniku poskytovať naďalej poštové sluţby a iné komerčné sluţby podľa 
uzatvorených zmlúv, 

 zohľadnenie prvkov povinnosti univerzálnej sluţby uloţených v Poţiadavkách                   
na kvalitu univerzálnej sluţby vo výpočte,  

 overenie vplyvu komerčného scenára na výnosy, 

 overenie transparentnosti výpočtu predbeţných čistých nákladov,  

 identifikáciu a ohodnotenie neefektívne vynaloţených nákladov a ich vylúčenie 
z výpočtu,  

 overenie správnosti výpočtu trhových hmotných a nehmotných výhod z poskytovania 
univerzálnej sluţby, 

 overenie správnosti výpočtu a posúdenie výšky primeraného zisku,  

 posúdenie neprimeranej finančnej záťaţe predbeţných čistých nákladov za rok 2015, 

 vyhodnotenie úrovne vyuţívania univerzálnej sluţby, jej vývoj a vplyv na hospodársku 
situáciu poskytovateľa a 

 overenie, či uplatnený postup výpočtu čistých nákladov nepodporuje vznik kríţového 
financovania iných komerčných sluţieb v prípade kompenzácie čistých nákladov 
z kompenzačného fondu a neznamená nadmernú náhradu čistých nákladov. 

Po posúdení doručeného vyčíslenia ČN poskytovateľom univerzálnej sluţby, vrátane 
podkladov a príloh, pristúpil úrad k overeniu správnosti výpočtu predbeţných čistých 
nákladov za rok 2015 v spolupráci s KPMG. Vzhľadom k tomu, ţe niektoré predloţené údaje 
a postupy výpočtu boli nedostatočne zdôvodnené, úrad na základe odporúčaní audítora 
KPMG ţiadal o doplňujúce informácie a vysvetlenia. Pre rýchlu výmenu informácií bola 
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dohodnutá e-mailová komunikácia medzi KPMG, úradom a SP, a.s. Poţadované informácie 
sa týkali nasledovných oblastí: 

 či expresné zásielky majú vlastnú prepravnú sieť, resp. v akom rozsahu vyuţívajú 
HPS, RPS, OPS a doručovateľov a či je v prílohe č. 4 komerčného scenára 
zohľadnená zmena km v súvislosti s nárastom expresných zásielok (e-mail úradu            
zo dňa 9.9.2015; odpoveď SP, a.s., zaslaná e-mailom dňa 2.10.2015), 

 údajov k motorizovanému doručovaniu a prideleniu vozidla ku konkrétnym poštám  
a  spôsobu zabezpečenia zvozu materiálu zo strategickej pošty na modelovanú poštu 
(e-maily úradu zo dňa 10.9.2015 a 11.9.2015; odpoveď SP, a.s., zaslaná e-mailom dňa 
21.9.2015), 

 výšky sumy úspory ostatných reţijných nákladov na HSS Zvolen a vysvetlenie 
zvýšenia úspory týchto nákladov oproti čistým nákladom za rok 2014 (e-mail úradu              
zo dňa 15.9.2015; odpoveď SP, a.s., zaslaná e-mailom zo dňa 17.9.2015), 

 alokačných kľúčov pouţívaných v nákladovom modeli na rozdelenie správnej réţie 
a rozpisu nákladov akumulovaných podľa týchto alokačných kľúčov (e-mail úradu zo 
dňa 16.9.2015; odpoveď SP, a.s., zaslaná e-mailom dňa 22.9.2015), 

 analýzy senzitivity výnosov za sluţby pre Poštovú banku, a.s., na zmenu rozsahu 
poštovej siete (e-mail úradu zo dňa 22.9.2015; SP, a.s., neodpovedala a poţadovanú 
analýzu nepredloţila), 

 nákladov správnej réţie, na ktoré bola uplatnená zmena počtu priehradiek 
a zdôvodnenie korelácie úspory týchto nákladov s počtom priehradiek (e-mail úradu              
zo dňa 22.9.2015; odpoveď SP, a.s., e-mailom dňa 28.9.2015) 

Za účelom vysvetlenia niektorých nedostatočných odpovedí zo strany SP, a.s., a úprav 
vedúcich k zníţeniu predbeţných čistých nákladov za rok 2015 zo strany úradu, sa dňa 
19.10.2015 uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti zástupcov úradu, SP, a.s., KPMG  
a spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., (ďalej len „PWC“), ktorá na základe 
zmluvy realizovala vyčíslenie pre SP, a.s., Na stretnutí bola zo strany KPMG a úradu 
akceptovaná oprava vyčíslenia čistých aktív predloţená SP, a.s., pre účely výpočtu 
primeraného zisku a zo strany SP, a.s., úprava navýšenia osobných nákladov z HSS Zvolen 
na ostatné HSS tak, ako pri výpočte čistých nákladov za rok 2014. Ostatné poţadované 
údaje neboli dostatočne zdôvodnené. 

Na základe výsledkov pracovného stretnutia zaslala SP, a.s., e-mailom zo dňa 30.10.2015 
vysvetľujúce stanovisko a doplnené podklady k potrebe pracovných miest v modelovaných 
doručovacích rajónoch a k výpadku výnosov pri presune zákazníkov z doporučených listov  
1. triedy do listu 2. triedy. Obe zdôvodnenia a podklady k nim úrad akceptoval. 

Na základe všetkých dostupných údajov, po posúdení komerčného scenára a postupov               
pri výpočte, ako aj odporúčaní uvedených v záverečnej správe KPMG, pristúpil úrad 
k úprave nesprávnych, resp. nedostatočne zdôvodnených výpočtov a k vyčísleniu 
predbeţných ČN za prvý polrok 2015.  

Súhrn úprav, ktorý zahŕňa údaje o zníţení sumy predloţených predbeţných čistých nákladov 
je uvedený v nasledovnom prehľade:  

 

 Suma v eurách: Typ nedostatku  

1. - 43 504 Navýšenie stavu zamestnancov z HSS Zvolen na ostatných HSS 

2.  - 25 674 
Navýšenie potreby motorových vozidiel v modelovaných 
doručovacích rajónoch 

3. - 289 659 Úprava osobných nákladov správnej réţie z dôvodu nadsadeného 
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percenta poklesu celkového počtu zamestnancov   

4. - 522 054 
Nezdôvodnená miera citlivosti ostatných nákladov správnej réţie          
na zmenu počtu priehradiek  

5. - 542 053 
Miera výpadku výnosov za sluţby v mene zmluvnej banky, ktorá 
nevychádza z prieskumu trhu 

6. -202 185 
Úprava primeraného zisku v dôsledku chybného vyčíslenia čistého 
imania 

- 1 625 129 Spolu úpravy predbeţných čistých nákladov  

6 152 085  Upravené predbeţné čisté náklady za 1. polrok 2015 

K bodu 1:   
 
SP, a.s., uvádza v komerčnom scenári, časť 2.6.4.2, ţe zníţenie stavu zamestnancov            
na HSS Zvolen bude v hypotetickom scenári čiastočne kompenzované navýšením stavu              
na ostatných HSS. Z prílohy č. 4 komerčného scenára obsahujúcej podklady tejto úspory 
však takéto navýšenie nie je zjavné. Úpravou sa zvyšuje stav zamestnancov                          
o 9,2 pracovných miest, čím sa predbeţné čisté náklady zníţili o 43 504 eur. 

K bodu 2: 

Komerčný scenár, príloha č. 1, uvádza v súvislosti s motorizáciou doručovania potrebu zvýšiť 
počet motorových vozidiel o 3 kusy. Kontrolou podkladov bolo zistené, ţe nie je zohľadnené  
pridelenie motorového vozidla na ďalších 7 poštách. Prenásobením jednotkových nákladov 
s počtom motorových vozidiel sa zniţujú predbeţné čisté náklady o 25 674 eur. 

K bodu 3: 

Spôsob stanovenia percenta poklesu celkového počtu zamestnancov pre účel výpočtu 
úspory osobných nákladov správnej réţie nie je v komerčnom scenári, prílohe č. 10 detailne 
podloţený. Uvádzané percento podstatne nesúhlasí s odhadom celkového poklesu počtu 
zamestnancov, vychádzajúc zo zmien nákladov v komerčnom scenári a z celkového počtu 
zamestnancov podľa prílohy k účtovnej závierke za rok 2014, s výsledkom 7,59%. Súvisiace 
osobné náklady správnej réţie boli upravené prepočítaným percentom, čo predstavuje 
zníţenie predbeţných čistých nákladov o 289 659 eur. 

K bodu 4:  

Komerčný scenár uvádzal významné zníţenie reţijných nákladov v dôsledku zmien 
v poštovej sieti navyše oproti vyčísleniam čistých nákladov v predchádzajúcich obdobiach, 
a to nákladov na informačný systém APONet.  Poskytovateľ univerzálnej sluţby nepredloţil 
analýzu korelácie medzi týmito nákladmi a zníţením počtu priehradiek, preto uvaţovaná 
úspora nákladov v sume 522 054 eur nebola uznaná a znamená zníţenie predbeţných 
čistých nákladov.  

K bodu 5: 

V komerčnom scenári je uvedená miera výpadku výnosov za sluţby v mene zmluvnej banky 
v rozsahu 10 % aţ 28 %, pričom vychádza z analýzy citlivosti poskytovateľa univerzálnej 
sluţby a otázky č. 1 prieskumu trhu, ktorá sa však týka listových zásielok. Poskytovateľ 
univerzálnej sluţby neposkytol dostatočné detaily k svojej analýze citlivosti a zároveň uplatnil 
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otázku z prieskumu trhu, ktorá je menej relevantná k sluţbám v mene zmluvnej banky, neţ 
otázka č. 2 týkajúca sa poštového platobného styku. Preto bola miera výpadku výnosov            
za sluţby pre zmluvnú banku upravená podľa výsledku prieskumu trhu z odpovedí na otázku  
č. 2, s výnimkou primárnych zdrojov, kde sa výpadok nepredpokladá. Uvedenou úpravou                 
sa  predbeţné čisté náklady zníţili o 542 053 eur.  

K bodu 6: 

Čisté aktíva v základnom scenári boli vyčíslené na 250 869 tis. eur, čo predstavuje 
významný rozdiel na výšku vlastného imania podľa hlavnej knihy k 30.6.2015 v hodnote 
211 824 tis. eur. Dlhové financovanie poskytovateľ univerzálnej sluţby nepouţíva. Po oprave 
hodnoty čistých aktív a vynásobením % WACC-u zisteným pre overenie čistých nákladov            
za rok 2014, t.j. 8,33 % p.a., bol primeraný zisk zníţený zo sumy 368 410 eur na 166 225 eur 
a rozdiel 202 185 eur znamená zníţenie predbeţných čistých nákladov.  
 
Po zohľadnení všetkých vyššie uvedených vplyvov úrad upravil sumárne vyčíslené 
predbeţné ČN, vrátane primeraného zisku, ako aj údaje o nákladoch a výnosoch SP, a.s., 
bez povinnosti univerzálnej sluţby nasledovne:  
 

                                                                                                            v eurách: 

 

 SP, a.s., 
s povinnosťou 

univerzálnej 
sluţby  

SP, a.s., bez 
povinnosti 

univerzálnej 
sluţby 

 

Upravené 
predbeţné 

čisté náklady         
za 1. polrok 

2015 

Výnosy 147 400 291 143 346 237 - 

Náklady 147 158 109 136 437 771 - 

Výsledok 
hospodárenia 

    242 182     6 908 466     6 666 284 

Primeraný zisk - -        166 226 

Trhové nehmotné 
výhody 

- -     - 133 593  

Úprava o 
neefektívnosť 

- -     - 546 832 

Čisté náklady - -     6 152 085 

Predbeţné čisté náklady univerzálnej sluţby za prvý polrok 2015 po zohľadnení nákladovej 
efektívnosti a trhovej výhody predstavujú sumu 6 152 085 eur. 

Podľa § 57 ods. 1 zákona o poštových sluţbách, ak z poskytovania univerzálnej sluţby 
v kalendárnom roku vzniknú poskytovateľovi univerzálnej sluţby čisté náklady univerzálnej 
sluţby, ktoré predstavujú pre poskytovateľa univerzálnej sluţby neprimeranú finančnú záťaţ, 
má poskytovateľ univerzálnej sluţby nárok na ich náhradu z kompenzačného fondu. 
Neprimeranosť finančnej záťaţe posudzuje úrad v konaní o určení predbeţných čistých 
nákladov univerzálnej sluţby a čistých nákladov univerzálnej sluţby a za neprimeranú 
finančnú záťaţ sa povaţuje stav, keď čisté náklady univerzálnej sluţby dosahujú takú sumu, 
ţe nie je vzhľadom na hospodársku situáciu poskytovateľa univerzálnej sluţby moţné                 
od neho spravodlivo poţadovať, aby ich znášal. 

Posudzovanie a určenie neprimeranej finančnej záťaže  

Pri posudzovaní neprimeranej finančnej záťaţe úrad v súlade s ustanovením § 57 ods. 1 
zákona o poštových sluţbách zisťoval, či nastal stav, keď čisté náklady univerzálnej sluţby 
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dosahujú takú sumu, ţe nie je vzhľadom na hospodársku situáciu poskytovateľa univerzálnej 
sluţby moţné od neho spravodlivo poţadovať, aby ich znášal. Na účely určenia 
neprimeranej finančnej záťaţe úrad v súlade s § 2 a podľa prílohy č. 1 vyhlášky 
„Posudzovanie a určenie neprimeranej finančnej záťaţe“ posudzoval: 

a) či čisté náklady obsahujú len preukázateľné a ekonomicky oprávnené náklady,                
a to priame náklady, ako aj nepriame náklady poskytovateľa, vynaloţené                           
na poskytovanie univerzálnej sluţby, 

b) či rozdiel medzi čistými nákladmi a nehmotnými výhodami je kladný,  
c) rozsah, v akom čisté náklady ovplyvnili rentabilitu výnosov poskytovateľa, 
d) veľkosť rozdielu medzi rentabilitou výnosov poskytovateľa a ostatných poštových 

podnikov, 
e) úroveň vyuţívania univerzálnej sluţby, jej vývoj, výsledok hospodárenia a vplyv                

na hospodársku situáciu poskytovateľa, 
f) pomer medzi čistými nákladmi a celkovými výnosmi z univerzálnej sluţby,  
g) trhový podiel poskytovateľa na trhu univerzálnej sluţby a zameniteľných poštových 

sluţieb. 

K bodu a): 

Úrad overil súlad údajov komerčného scenára s údajmi vykázanými v účtovných triedach             
5 a  6 vo všeobecnom účtovníctve, a to bez zistenia rozdielov. Úrad upravil predbeţné čisté 
náklady o vyššie uvedené úpravy priamych nákladov a o nesprávne vyčíslenú úsporu 
reţijných nákladov. Z nákladov boli vylúčené ekonomicky neoprávnené náklady v sume  
1 793 095 eur.  

K bodu b): 

Upravené predbeţné čisté náklady za prvý polrok 2015 (bez zohľadnenia nehmotných 
výhod) sú 6 799 877 eur a nehmotné výhody sú 133 593 eur. Úrad konštatuje, ţe rozdiel 
medzi čistými nákladmi a nehmotnými výhodami je kladný.  

K bodu c): 

V prvom polroku 2015 bola vyčíslená strata  z univerzálnej sluţby -188 262 eur.                        
Pre hodnotenie rentability výnosov bol zvolený ukazovateľ prevádzkovej rentability, ktorý              
je povaţovaný za optimálny na posudzovanie primeranosti dosahovaného zisku.  

Z univerzálnej sluţby bez kompenzácie bol v prvom polroku 2015 dosiahnutý prevádzkový 
zisk 187 tis. eur. Prevádzková rentabilita univerzálnej sluţby bez kompenzácie je vo výške  
0,23 %, po kompenzácii bude 7,16 %, čo je v rozsahu primeranosti prevádzkových rentabilít 
výnosov uvádzaných v rozhodnutí Európskej Komisie C(2012) 178 k belgickej pošte,                
(čl. 267, čl. 294a). Vyčíslený dopad indikuje, ţe predbeţné čisté náklady za rok 2015 
predstavujú v istom rozsahu záťaţ pre poskytovateľa univerzálnej sluţby. 

K bodu d): 

V roku 2015 poskytovali zameniteľné poštové sluţby 3 poštové podniky, a to Ţelezničná 
spoločnosť Slovensko, a.s., Cromwell, a.s. a Mediaprint-Kappa Pressegrosso, a.s. Uvedené 
spoločnosti dosiahli v prvom polroku 2015 z poskytovania poštových sluţieb rentabilitu 
výnosov od -1,5% do 19,4%, ich priemerná rentabilita  je 18,5%. 

K bodu e): 

Úrad posudzoval vyuţívanie univerzálnej sluţby na poštách, ktoré je SP, a. s., povinná 
prevádzkovať podľa Poţiadaviek na kvalitu univerzálnej sluţby a ktorých náklady podacej 
časti boli zahrnuté do výpočtu čistých nákladov. Tieto pošty sú prevádzkované z titulu 
zabezpečenia univerzálnej sluţby, avšak objemy poskytovaných produktov univerzálnej 
sluţby sú na väčšine pôšt niţšie ako objemy ostatných komerčných sluţieb, t.j. výnosy 
z univerzálnej sluţby nepokrývajú fixné náklady týchto pôšt. Objem najdôleţitejšieho 
produktu univerzálnej sluţby (obyčajný list 1. a 2. triedy) za predchádzajúce obdobie 3 rokov 
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klesá, medziročne v priemere o 10%. Tento pokles produkcie má významný vplyv                          
na dosahované výnosy.  

K bodu f): 

Pomer predbeţných čistých nákladov k celkovým výnosom z univerzálnej sluţby za prvý 
polrok 2015 je 7,5 % a pomer predbeţných čistých nákladov k celkovým výnosom SP, a.s., 
je 4,2 %, čo úrad hodnotí ako jestvujúcu záťaţ pre poskytovateľa univerzálnej sluţby.  

K bodu g): 

Podiel poskytovateľa univerzálnej sluţby na trhu univerzálnej sluţby a zameniteľných sluţieb 
je 99,65% a podnikov poskytujúcich zameniteľné poštové sluţby je 0,35%.  

Úroveň vyuţívania poštových sluţieb a najmä univerzálnej sluţby, je jedným z rozhodujúcich 
ukazovateľov, ktoré majú do budúcnosti dopad na náklady SP, a.s., ako poskytovateľa 
univerzálnej sluţby a to tým, ţe pri trvalom poklese objemu zásielok dochádza k zniţovaniu 
výnosov z univerzálnej sluţby, pričom fixné náklady nie je moţné zniţovať rovnakým 
tempom. Táto skutočnosť je jedným z potenciálnych faktorov, ktoré zvyšujú úroveň 
neprimeranej finančnej záťaţe pre SP, a. s., ako poskytovateľa univerzálnej sluţby. 

Úrad vyhodnotil uvedené ukazovatele, postavenie SP, a.s., ako aj poštových podnikov 
poskytujúcich zameniteľné poštové sluţby, ktoré prispievajú do kompenzačného fondu 
a pristúpil k určeniu neprimeranej finančnej záťaţe. Úrad povaţuje za opodstatnené, ţe časť 
z čistých nákladov bude znášať aj poskytovateľ univerzálnej sluţby. Za primeranú záťaţ 
povaţuje 1 % z celkových nákladov SP, a.s. 

Podľa § 57 ods. 3 zákona o poštových sluţbách sa predbeţné čisté náklady univerzálnej 
sluţby určujú za kalendárny rok, za ktorého prvých šesť mesiacov bolo predloţené 
vyčíslenie. Úrad na základe predpokladaných čistých nákladov 1. polroku 2015 vyčíslil 
predbeţné čisté náklady za rok 2015.  

Výsledné určenie predbeţných čistých nákladov univerzálnej sluţby za rok 2015 je uvedené 
v nasledovnom prehľade: 

Suma v eurách: 

Posudzované obdobie 1. polrok 2015 rok 2015 

Predbeţné čisté náklady univerzálnej sluţby                 6 152 085 12 304 170 

1 % z celkových nákladov SP, a.s. 1 471 581 2 943 162 

Neprimeraná finančná záťaţ  4 680 504 9 361 008 

 

Na základe uvedených údajov, po posúdení predloţených podkladov, ich kontrole a overení, 
ako aj po posúdení dostupných údajov predloţených poskytovateľom univerzálnej sluţby           
a informácií a poznatkov získaných v rámci svojej činnosti, úrad pristúpil podľa § 57 ods. 3 
a ods. 4 zákona o poštových sluţbách k určeniu predbeţných čistých nákladov univerzálnej 
sluţby za rok 2015 v sume 9 361 008 eur a tieto zverejňuje v zmysle zákonných ustanovení 
vo Vestníku úradu. 
 
 
V Ţiline, dňa 23. novembra 2015 
 
                                                                                            .........................................                    
                                                                                             Ing. Ján Fľak, PhD., v. r. 
                                                                                                 podpredseda úradu   
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   ÚRAD PRE REGULÁCIU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ 
A POŠTOVÝCH SLUŢIEB 
Odbor ekonomickej regulácie 

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

 

 

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, 
predloţila Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb, odboru 
ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) výpočet cien kolokácie pre poskytovanie 
sluţieb na bývalom trhu veľkoobchodného fyzického prístupu poskytovaného 
prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste (ďalej len „relevantný trh č. 4“) a pre 
poskytovanie sluţieb na bývalom trhu prístupu k veľkoobchodným častiam 
prenajatých okruhov s kapacitou do 2 Mbit/s (ďalej len „relevantný trh č. 6“), t. j. 
jednorazových a mesačných poplatkov pri budovaní kolokácie.  

 
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 adaptabilného modelu nákladov, ktoré boli predloţené 
spoločnosťou ST, a schvaľuje vypočítané jednorazové a mesačné poplatky za 
kolokáciu budovanú pre poskytovanie sluţieb buď na relevantnom trhu č. 4 
alebo pre poskytovanie sluţieb na relevantnom trhu č. 6. 
 
Spoločnosť ST je povinná po uplynutí 45 (štyridsiatich piatich) dní od 
doručenia tohto rozhodnutia účtovať za kolokáciu budovanú pre poskytovanie 
sluţieb na relevantnom trhu č. 4 nasledovné maximálne ceny: 
 
 

Kolokácia budovaná na poskytovanie fyzického prístupu          
k infraštruktúre významného podniku na pevnom mieste  

(relevantný trh č. 4) zahŕňa: 

Jednorazové poplatky: 

Maximálna 
výška 

poplatku                    
v  € 

Vykonanie podrobného šetrenia 731,99 

Obhliadka miesta kolokácie 440,16 

Zriadenie kolokačného priestoru 3 638,37 

Inštalácia/rozšírenie súvisiacich zariadení 324,38 

Sprevádzaný vstup 38,13 

Vydanie preukazu do 31.12. b.r. 18,62 
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Mesačné poplatky: 

Maximálna 
výška 

poplatku          
     v  € 

Priemerná cena za kolokačné miesto 34,07 

Cena za miesto a súvisiace zariadenia fyzickej kolokácie 34,88 

Cena za miesto a súvisiace zariadenia vzdialenej kolokácie 35,98 

Tienený vnútorný spojovací kábel (vč. LSA pásika na HR) 0,81 

Vonkajší spojovací kábel metalický tienený pre vnútorné prostredie 
(vč. pásikov na HR a OR)  1,91 

Vonkajší spojovací kábel metalický pre vonkajšie prostredie (vč. 
pásikov na HR a OR) 1,91 

Prenájom priestoru v káblovom rošte ST 0,44 

Prenájom priestoru pre umiestnenie roštu oprávneného 
poskytovateľa 0,43 

 
 
a za kolokáciu budovanú pre poskytovanie sluţieb na relevantnom trhu č. 6 
nasledovné maximálne ceny: 
 

Kolokácia budovaná na poskytovanie prístupu k ukončovacím 
častiam prenajatých okruhov s kapacitou do 2 Mbit/s 

(relevantný trh č. 6) zahŕňa: 

Jednorazové poplatky: 

Maximálna 
výška 

poplatku             
v  € 

Vykonanie podrobného šetrenia 731,99 

Obhliadka miesta kolokácie 440,16 

Zriadenie kolokačného priestoru 3 638,37 

Inštalácia/rozšírenie súvisiacich zariadení 324,38 

Sprevádzaný vstup 38,13 

Vydanie preukazu do 31.12. b.r. 18,62 

    

Mesačné poplatky: 

Maximálna 
výška 

poplatku             
v  € 

Priemerná cena za kolokačné miesto 35,87 

Cena za miesto a súvisiace zariadenia fyzickej kolokácie 37,44 

Cena za miesto a súvisiace zariadenia vzdialenej kolokácie 39,21 

Tienený vnútorný spojovací kábel (vč. LSA pásika na HR) 1,57 

Vonkajší spojovací kábel metalický tienený pre vnútorné prostredie 
(vč. pásikov na HR a OR)  3,34 

Vonkajší spojovací kábel metalický pre vonkajšie prostredie (vč. 
pásikov na HR a OR) 3,34 

Prenájom priestoru v káblovom rošte ST 0,43 

Prenájom priestoru pre umiestnenie roštu oprávneného 
poskytovateľa 0,42 
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Úrad rozhodnutiami č. 1679/OER/2012 zo dňa 26.07.2012 a č. 216/PÚ/2012 
zo dňa 15.10.2012 vydanými 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 
uloţenia povinností (podľa § 19 aţ 23 zákona o elektronických komunikáciách) na 
relevantnom trhu č. 4, a tieţ rozhodnutím č. 7/OER/2012 z 13.01.2012 určil 
spoločnosť ST za významný podnik na relevantnom trhu č. 6 a na oboch trhoch jej 
uloţil (okrem iných povinností) aj povinnosť regulácie cien kolokácie podľa § 23 
zákona o elektronických komunikáciách v súlade s postupom podľa § 12 ods. 3 písm. 
c) zákona o elektronických komunikáciách. Úrad analýzou relevantných trhov č. 4 
a č. 6 preukázal, ţe boli splnené podmienky pre uloţenie povinnosti regulácie cien za 
sluţby kolokácie. Významný podnik je povinný účtovať jednorazové a mesačné ceny 
za sluţby kolokácie ako maximálne ceny a podľa § 12 ods. 5 zákona o 
elektronických komunikáciách je povinný uplatňovať ceny aţ 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 12.07.2012 
a rozhodnutie zo dňa 30.05.2013, ktorým určil metódu kalkulácie cien kolokácie na 
relevantnom trhu č. 6, t. j. pri poskytovaní prístupu k veľkoobchodným ukončovacím 
častiam prenajatých okruhov, a metódu kalkulácie cien kolokácie na relevantnom trhu 
č. 4, t. j. pri poskytovaní veľkoobchodného fyzického prístupu poskytovaného 
prostredníctvom infraštruktúry na pevnom mieste (ďalej len „rozhodnutie o určení 
metódy kalkulácie cien kolokácie“). Návrhy oboch rozhodnutí boli predmetom 
národných a následne nadnárodných konzultácií. V rozhodnutiach o určení 
spoločnosti ST za významný podnik na relevantnom trhu č. 4 a č. 6 úrad rozhodol, ţe 
významný podnik na relevantnom trhu č. 4 a č. 6, ktorému bola uloţená povinnosť 
regulácie cien kolokácie, je povinný pri stanovovaní cien za sluţby kolokácie na 
relevantnom trhu č. 6 a relevantnom trhu č. 4 zabezpečiť, aby cena kolokácie bola 
nákladovo orientovaná, to znamená, aby do ceny kolokácie vstupovali iba nevyhnutné 
náklady na zriadenie, vybudovanie a technické vybavenie kolokačného priestoru 
alebo miesta. Súčasne úrad významnému podniku uloţil (tak pre kolokáciu budovanú 
pre poskytovanie sluţieb na relevantnom trhu č. 6, ako aj pre kolokáciu budovanú pre 
poskytovanie sluţieb na relevantnom trhu č. 4) povinnosť predloţiť výpočet ceny za 
kolokáciu spolu so vstupnými údajmi do adaptabilného modelu nákladov v súlade 
s rozhodnutím o určení metódy kalkulácie cien kolokácie. Vstupné údaje do 
adaptabilného modelu nákladov na kolokáciu je významný podnik povinný predkladať 
úradu spolu s výpočtom ceny najneskôr do 30. júna príslušného roka.  

 
Adaptabilný model nákladov na kolokáciu je jeden, ten istý pre výpočet cien 
kolokácie budovanej pre poskytovanie sluţieb na relevantnom trhu č. 6 a pre výpočet 
cien kolokácie pre poskytovanie sluţieb na relevantnom trhu č. 4. Adaptabilný model 
vyuţíva dva odlišné prístupy na modelovanie nákladov. Prístup sledovania nákladov 
podľa činností - Activity Based Costing (ABC) - je pouţitý na neopakovateľné, 
jednorazovo poskytované sluţby. Na modelovanie nákladov opakovaných, dlhodobo 
poskytovaných sluţieb je pouţitá metóda priemerných dlhodobých prírastkových 
nákladov - Long Run Average Incremental Cost (LRAIC). Pouţitie týchto dvoch 
metód je odôvodnené rozdielnou povahou činností (jednorazovou, neopakovateľnou 
a dlhodobou, periodicky sa opakujúcou), ktoré tvoria súbor sluţieb kolokácie. 
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Podľa rozhodnutia o určení metódy kalkulácie cien kolokácie je významný 
podnik povinný na základe ţiadosti úradu preukázať, ţe ceny kolokácie obsahujú iba 
náklady nevyhnutne potrebné na zriadenie, vybudovanie a technické vybavenie 
kolokačného priestoru alebo miesta a ţe do týchto cien nie sú  započítané aj tie 
náklady, ktoré s budovaním kolokácie nesúvisia, prípadne akékoľvek duplicitne 
alokované náklady. Úrad môţe vyzvať významný podnik, aby odôvodnil predloţený 
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. 

 
Úrad následne pristúpil k overeniu vstupných údajov a výšky cien kolokácie, 

ktoré vypočítala a predloţila spoločnosť ST. Pri overovaní vstupných údajov a aj 
samotného výpočtu cien za sluţby kolokácie pomocou adaptabilného modelu 
nákladov úrad konštatuje nasledovné: 

 
 

 Spoločnosť ST ako významný podnik na relevantnom trhu č. 4 a relevantnom trhu 
č. 6 predloţila vstupné údaje do adaptabilného modelu nákladov na kolokáciu 
spolu s výpočtom ceny za kolokáciu v stanovenom termíne. 
 

 Všetky vstupné údaje vychádzali zo stavu k 31.12.2014.  
 

 Náklady a teda aj cena za kolokáciu v adaptabilnom modeli nákladov na kolokáciu 
obsahovali iba náklady priamo alebo nepriamo spojené s kolokáciou a do ceny 
neboli započítané náklady, ktoré nesúviseli s kolokáciou. 

 

 V súlade s adaptabilným modelom nákladov na kolokáciu boli vstupom do 
nákladového modelu dve rôzne kategórie nákladov.  

 
- V prvej kategórii nákladov boli náklady za sluţby, ktoré vznikli s prípravou 

kolokácie a jej administratívou. Boli to nasledovné náklady: na predbeţné 
zisťovanie, podrobné zisťovanie a na obhliadku miesta kolokácie, zmenu 
poţiadaviek na kolokáciu, jednorazové práce spojené so zriadením 
kolokačného priestoru a miesta (výber miesta, vypratanie miesta, presun 
zariadenia), ďalej na činnosti spojené s identifikáciou miesta prístupu, na práce 
spojené s inštaláciou súvisiacich zariadení, hlavne inštaláciu a pripojenie 
káblov na hlavnom a odovzdávacom rozvode. Ďalšími nákladmi boli náklady 
prevádzkových sluţieb ako sprevádzaný prístup do kolokačného priestoru, 
vydávanie povolení na vstup, testy zariadení a administratívne posúdenie 
zariadení. Všetky náklady v tejto kategórii boli prepočítané metódou ABC. 

- V druhej kategórii nákladov boli jednorazovo investované náklady dlhodobo 
vyuţívané, ktoré tvoria súčasť majetku významného podniku a môţu byť 
prenajímané inému podniku spravidla za mesačný nájom. Boli tu zahrnuté 
náklady na sluţby ako: prenájom kolokačných priestorov (miest) a prenájom 
súvisiacich zariadení (základných a voliteľných). Výpočet nákladov vychádzal z 
obstarávacích cien, inštalačných nákladov, doby ţivotnosti, cenového vývoja 
a nákladov na kapitál (WACC). Výpočet ceny kolokačných plôch vychádzal z 
priemernej ceny nájmu priemyselných plôch zvýšenej o investície na úpravu 
kolokačných priestorov. Incrementom (prírastkom) bol v tomto prípade m2, 
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v prípade súvisiacich zariadení buď beţný meter (u káblov) alebo jednotka 
zariadenia (napr. pri niektorých voliteľných prvkoch ako je UPS, klimatizácia 
a pod.). Pri kalkulácii investícií do kolokačných priestorov bol pouţitý 
adaptabilný model nákladov LRAIC.  

 

 Pre jednotlivé prvky kolokácie bola pouţitá metóda upravenej anuity (tilted anuity). 
 

 Náklady a teda aj cena za kolokáciu boli prepočítané vrátane primeraného zisku, 
ktorý bol pre rok 2014 stanovený na úrovni váţeného priemerného nákladu na 
kapitál – WACC vo výške 6,58 %.  
 

 
Na základe uvedeného úrad konštatuje, ţe vstupné údaje týkajúce sa 

kolokácie pre poskytovanie sluţieb na relevantnom trhu č. 4 a relevantnom trhu č. 6 
obsahovali iba náklady, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie sluţby kolokácie, preto 
nebolo potrebné, aby pristúpil k úprave niektorého vstupného údaja a následne 
k úprave cien vypočítaných spoločnosťou ST. 
  

Ceny vypočítané spoločnosťou ST, t. j. jednorazové poplatky za kolokáciu 
budovanú pre zabezpečenie sluţieb na relevantnom trhu č. 6 alebo relevantnom trhu 
č. 4 a mesačné poplatky za kolokáciu budovanú pre zabezpečenie sluţieb na 
relevantnom trhu č. 6 alebo relevantnom trhu č. 4 úrad preto schvaľuje týmto 
oznámením.  
 

Schválené ceny sú určené ako maximálne ceny a spoločnosť ST je oprávnená 
ceny účtovať jednorazovo za zriadenie kolokácie a mesačne za vyuţívanie 
kolokačného priestoru v súlade s určenou lehotou, t. j. po uplynutí 45 dní od doručenia 
tohto oznámenia. Schválené ceny nemôţe spoločnosť ST ako významný podnik 
prekročiť. 

 
Výpočet ceny, v súlade s rozhodnutím o určení metódy kalkulácie cien 

kolokácie, zahŕňa všetky oprávnené náklady na fyzickú alebo vzdialenú kolokáciu, 
preto významný podnik nie je oprávnený účtovať v súvislosti s kolokáciou ţiadne 
ďalšie poplatky. Ďalšie poplatky súvisiace s kolokáciou, ktoré nie sú zahrnuté vo 
výpočte ceny kolokácie pomocou modelu sú prípustné len v nevyhnutnej miere a to 
len v prípade poţiadavky iného podniku na zabezpečenie neštandardného riešenia 
kolokácie, ktoré je odlišné od riešenia kolokácie uvedenej v referenčnej ponuke. Pod 
týmito poplatkami sa rozumejú napr. poplatok za vykonanie predbeţného 
technického šetrenia vedenia, poplatok za vykonanie predbeţného návrhu 
technického riešenia, poplatok za obhliadku, za administratívnu kvalifikáciu vedenia a 
ďalšie poplatky súvisiace s prípravou zriadenia a pouţívania kolokačného priestoru. 

 
Úradom potvrdená maximálna cena za kolokáciu bude mať platnosť aţ do 

potvrdenia novej ceny alebo do nadobudnutia právoplatnosti nového rozhodnutia o 
úprave ceny. 
 

Odo dňa platnosti cien schválených v tomto oznámení sa ruší Oznámenie 
o schválení ceny za kolokáciu pre poskytovanie sluţieb na relevantnom trhu č. 4, 
ktoré bolo spoločnosti ST doručené listom č. 2164/OER/2014 zo dňa 30.07.2014 a 
Oznámenie o schválení ceny za kolokáciu pre poskytovanie sluţieb na relevantnom 
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trhu č. 6, ktoré bolo spoločnosti ST doručené listom č. 2166/OER/2014 zo dňa 
30.07.2014. 

 
Úrad podľa § 10 zákona o elektronických komunikáciách pred definitívnym 

schválením cien za kolokáciu pre poskytovanie sluţieb na relevantnom trhu č. 4 a č. 
6 uskutočnil konzultácie. V národných konzultáciách nepredloţila k navrhovaným 
cenám pripomienky ţiadna dotknutá osoba. Následne sa uskutočnili nadnárodné 
konzultácie, ktoré boli ukončené Rozhodnutím  Komisie evidovaným pod číslom 
C(2015) 7819 zo dňa 5.11.2015.   

 
 

V Bratislave dňa 9.11.2015 
 
 
 
            Ing. Jana Kopečná 
      riaditeľka odboru ekonomickej regulácie 
 
 
 
 
 


