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I.

POSTUP

Dňa 6. augusta 2013 Komisia zaregistrovala oznámenie slovenského regulačného orgánu,
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „TÚSR“)1, týkajúce sa
nápravných opatrení
na trhu veľkoobchodného širokopásmového prístupu2 na
Slovensku.
Konzultácia na vnútroštátnej úrovni3 prebiehala v období od 7. júna 2013 do 9. júla 2013.
Dňa 9. augusta 2013 bola TÚ SR zaslaná žiadosť o poskytnutie informácií4 a odpoveď na
ňu bola doručená 14. augusta 2013.

1

V súlade s článkom 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002
o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica)
(Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33), zmenenej smernicou 2009/140/ES (Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009,
s. 37) a nariadením (ES) č. 544/2009 (Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 12).

2

Ktorý zodpovedá trhu č. 5 v odporúčaní Komisie 2007/879/ES zo 17. decembra 2007 o príslušných
trhoch výrobkov a služieb v sektore elektronickej komunikácie 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).

3

V súlade s článkom 6 rámcovej smernice.

4

V súlade s článkom 5 ods. 2 rámcovej smernice.
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II.

OPIS NAVRHOVANÉHO OPATRENIA

II.1.

Chronológia

Analýza trhu veľkoobchodného širokopásmového prístupu bola prvýkrát oznámená
Komisii a posúdená Komisiou v roku 2004 v rámci veci SK/2004/0107. TÚSR určil
spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ďalej len „Slovak Telekom“) za etablovaného
operátora s významným vplyvom na relevantnom trhu a navrhol mu uložiť súbor
povinností vrátane povinnosti: i) prístupu, ii) transparentnosti vrátane povinnosti
zverejniť referenčnú ponuku, iii) nediskriminácie, iv) vedenia oddeleného účtovníctva a
v) cenovej regulácie ex ante na základe „maloobchodného cenového rozpätia“. Vo
svojom konečnom opatrení však TÚSR Slovak Telekomu namiesto toho uložil len široko
a všeobecne vymedzenú povinnosť stanovovať ceny na základe skutočných vzniknutých
nákladov, zatiaľ čo určenie špecifických nákladov podlieha metóde plne alokovaných
historických nákladov (ďalej len „FAHC“).
Komisia bola v marci 2012 po prvýkrát informovaná o druhom preskúmaní trhu v rámci
veci SK/2012/1307. TÚSR navrhol uložiť na prístupové služby metódu cenovej regulácie
na základe „maloobchodného cenového rozpätia“. V nadväznosti na diskusie s útvarmi
Komisie počas I. fázy konzultácie EÚ sa TÚSR rozhodol zrušiť svoje navrhované
opatrenie. Druhé preskúmanie trhu bolo opäť oznámené v júni 2012 v rámci veci
SK/2012/1345. TÚSR navrhol uložiť na prístupové služby a služby kolokácie metódu
cenovej regulácie BU-LRAIC. Komisia vo svojom pripomienkovom liste zdôraznila
význam primeranej cenovej regulácie služieb veľkoobchodného širokopásmového prístupu
a dosť obmedzený súčasný vplyv regulácie na hospodársku súťaž, a vyzvala TÚSR, aby
finalizoval a čo najskôr oznámil model BU-LRAIC pre služby prístupu a služby kolokácie.
II.2.

Opis navrhovaného opatrenia

TÚSR navrhuje zaviesť metódu regulácie cien5 na služby kolokácie metalických a
optických účastníckych vedení a vlákien. Adaptabilný model nákladov na kolokáciu
používa dve rozdielne metódy kalkulácie nákladov. Na neopakovateľné, jednorazovo
poskytované služby používa prístup stanovovania nákladov na základe činnosti (ABC),
zatiaľ čo na opakovateľné, dlhodobo poskytované služby používa prístup dlhodobých
priemerných prírastkových nákladov (LRAIC).
Operátor s významným vplyvom by mal vypočítať primeranú mieru návratnosti
investovaného kapitálu - na základe metódy vážených priemerných kapitálových
nákladov (WACC) - do celkových nákladov na kolokáciu. Operátor s významným
vplyvom na trhu by mal vykonávať výpočet WACC a predložiť TÚSR kalkuláciu ceny
kolokácie so vstupnými údajmi pre adaptabilný model nákladov. Jediný parameter, ktorý
je v súčasnosti špecifikovaný pre výpočet WACC, je trhová riziková prirážka
vyplývajúca z histórie burzového trhu na základe výskumu v správe Ibbotson Risk
Premia Over Time Report, pričom referenčná sadzba je 5 %.
Operátor s významným vplyvom na trhu má TÚSR na požiadanie preukázať, že ceny za
jeho služby obsahujú len nevyhnutné náklady na zabezpečenie fyzickej alebo vzdialenej
kolokácie, a že neobsahujú aj náklady, ktoré nesúvisia s kolokáciou. Na základe
predložených vstupných údajov a kalkulácií cien kolokácie TÚSR overí uplatňovanie
zavedených metód kolokácie cien vrátane spôsobu, akým bol WACC vypočítaný. TÚSR
môže požiadať operátora s významným vplyvom na trhu, aby odôvodnil predloženú
cenovú kalkuláciu alebo individuálne vstupné údaje. Na základe posúdenia vstupných
5

Oznámený model je „adaptabilný“, pretože obsahuje možnosť „prispôsobiť“ vstupné údaje tak, že sa
na výpočet investícií do kolokačných priestorov alternatívne môže použiť model „zhora nadol“, ako aj
„zdola nahor“.
2

údajov a výsledkov cenovej kalkulácie TÚSR buď potvrdí cenu, ktorú vypočítal operátor
s významným vplyvom na trhu, alebo ju v odôvodnených prípadoch zmení.
V odpovedi na žiadosť o informácie TÚSR uviedol, že v súčasnosti na regionálnej úrovni
neexistuje dopyt týkajúci sa prístupu, čo platí aj pre kolokáciu na regionálnej a národnej
úrovni. TÚSR plánuje oznámiť Komisii konečné ceny pre kolokáciu do konca roku 2013.
TÚSR tiež uvádza, že vybrala konzultanta na prípravu kalkulačnej metodiky pre
veľkoobchodný prístup k širokopásmovým sieťam. Túto metodiku potom TÚSR prijme v
druhej polovici roku 2014.
III.

BEZ PRIPOMIENOK

Komisia preskúmala oznámenie a nemá žiadne pripomienky.6
Podľa článku 7 ods. 7 rámcovej smernice môže TÚSR prijať navrhované opatrenie
a pokiaľ tak urobí, oznámi to Komisii.
Stanoviskom Komisie k tomuto konkrétnemu oznámeniu nie je dotknuté žiadne
stanovisko, ktoré môže Komisia zaujať vo vzťahu k ostatným oznámeným návrhom
opatrení.
Komisia v súlade s bodom 15 odporúčania 2008/850/ES7 uverejní tento dokument na
svojej webovej lokalite. Komisia nepovažuje informácie uvedené v tomto liste za
dôverné. Do troch pracovných dní po doručení je možné v súlade s právnymi predpismi
EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa obchodného
tajomstvainformovať Komisiu8 o tom, že tento dokument obsahuje dôverné informácie,
ktoré si želáte pred uverejnením vypustiť.9 Každú takúto žiadosť by ste mali zdôvodniť.
S úctou
za Komisiu
Robert Madelin
generálny riaditeľ

6

V súlade s článkom 7 ods. 3 rámcovej smernice.

7

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).

8

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

9

Komisia môže informovať verejnosť o výsledkoch svojho posúdenia pred koncom tohto trojdňového
obdobia.
3

