GTS Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sro, vložka 81658/B,
IČO: 35 795 662
Telekomunikačný úrad SR
Odbor ekonomickej regulácie
P.O. Box 40
Továrenská 7
828 55 Bratislava 24
V Bratislave, 11.04.2013

Vec: Pripomienky spoločnosti GTS Slovakia, s.r.o. k návrhu Rozhodnutia o
regulácii cien - relevantný trh č. 3

Vážená p. Kopečná,
na základe výzvy zverejnenej na stránke Telekomunikačného úradu SR, dovoľujeme si
Vám zaslať pripomienky spoločnosti GTS Slovakia, s.r.o. k návrhu Rozhodnutia o regulácii
cien - relevantný trh č. 3.
Podľa našej spoločnosti navrhovaná výška poplatku za ukončenie volania v sieti
podniku 0,001234 Euro/min. je neprimerane nízka; došlo by k viac ako
štvornásobnému poklesu doterajšej ceny, pričom v súčasnosti nie je možné
očakávať, že tento pokles môže byť kompenzovaný zvýšenou prevádzkou v sieti.
Vzhľadom na veľké množstvo iných nákladov tiež nemožno očakávať významný dopad
tejto zmeny na zvýšenie konkurencie na trhu (keďže poskytovanie služieb pevných
hlasových sietí sa stáva neatraktívnym, aj naša spoločnosť tieto služby primárne
poskytuje ako doplnkovú službu k dátovým riešeniam), ani na samotné ceny pre
koncových užívateľov (keďže už dnes sú ceny volaní v rámci SR nízke a neobmedzujú
užívateľov vo využívaní služieb).
Regulácia ceny ukončovania volaní má podľa nášho názoru význam len do tej miery,
pokiaľ cena ukončovania volaní pôsobí ako bariéra vstupu na trh resp. bariéra
znemožňujúca poskytovanie konkurenčných služieb. Sme toho názoru, že takto výrazná
zmena poplatku za ukončovanie volaní nebude mať efekt zvýšenia konkurencie na trhu
pevných sietí, ktorý už v súčasnosti zaznamenáva pokles prevádzky v prospech
mobilných sietí, čo je možné dokumentovať vývojom po minulom znižovaní cien (marec
2012), keď napriek poklesu ceny ukončovania volaní, objemy prevádzky ukončované v
našej sieti zostali na približne rovnakej úrovni, t.j. došlo k prepadu príjmov z
ukončovania prepojených volaní o približne 50%. V súčasnosti mnohé podniky
poskytujúce pevnú hlasovú sieť v SR potrebujú investovať do jej obnovy a prechod na
moderné technológie (NGN, VoIP, moderné prístupové siete), prepad príjmov ich núti
tieto plány prehodnotiť, čo môže mať za následok ďalší úpadok infraštruktúry a zariadení
pevných sietí a odchody spoločností z trhu a v konečnom dôsledku ohrozenie parametrov
dovolateľnosti vo verejných sieťach.
Naopak, v prípade mobilných sietí sa navrhuje cena 0,0122 Euro/min., čo
predstavuje len 2,6-násobný pokles oproti doterajšej cene. Rozdiel medzi cenou
ukončenia volania do pevných a mobilných sietí tak bude prakticky 10-násobný, čo
považujeme za neodôvodnené a deformujúce trhové prostredie (doteraz bol tento rozdiel
len 4- až 6-násobný).

Týmto opatrením sa tak znevýhodnia prevádzkovatelia pevných sietí a zvýhodnia
poskytovatelia mobilných komunikačných služieb, čo bude mať podľa nášho názoru za
následok ďalší pokles atraktivity poskytovania komunikačných služieb v pevnej sieti a
zároveň zachovanie bariéry pri volaniach do mobilnej siete z pevnej siete. Vzhľadom na
to, že pevné komunikačné siete sú dôležitým komunikačným zdrojom tak pre
poskytovanie hlasových ako aj dátových a internetových služieb a štát samotný vyvíja
iniciatívy na rast pokrytia pevných sietí (pokrytie tzv. bielych miest) a tiež so
zohľadnením faktu, že poskytovateľovi pevnej siete sú uložené povinnosti týkajúce sa
univerzálnej služby, túto disproporciu vnímame ako škodlivú a kontraproduktívnu a
nevidíme dôvod, pre ktorý by bolo potrebné takto rozdielne regulovať pevné a mobilné
siete.
Preto sme toho názoru, že údaje vypočítané modelom LRIC Pure nezohľadňujú stav na
slovenskom trhu a Telekomunikačný úrad SR by mal pristúpiť stanoveniu ceny s použitím
benchmarku podľa cien v EÚ.
K navrhovanej účinnosti rozhodnutia: spoločnosť GTS Slovakia, s.r.o. upozorňuje, že
adaptácia prepojenia so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. na nové podmienky bude
vyžadovať významné zmeny, na ktoré je potrebné stanoviť a vykonať projekt migrácie,
keďže budú vykonávané na sieťach bez možnosti prerušenia prevádzky.
Prepojenie so sieťou Slovak Telekom, a.s. v súčasnosti pozostáva z 25 prepojovacích
bodov a 128 okruhov, pričom po úprave cien prepojenia (ktoré spôsobí zánik prepojenia
na miestnej úrovni) bude potrebné kapacitu premiestniť do 5 tranzitných bodov
prepojenia. Na zabezpečenie tejto migrácie je potrebné vykonať množstvo
konfiguračných zásahov v sieti, čo vyžaduje dostatočnú ľudskú kapacitu a koordináciu na
oboch stranách. Na základe vyhodnotenia zmien, uskutočnených pri posledných zmenách
RIO na začiatku roka 2013 predpokladáme, že samotná migrácia bude trvať minimálne
dva až tri mesiace. Z tohto dôvodu navrhujeme, aby rozhodnutie o regulácii cien vstúpilo
do účinnosti až s trojmesačným oneskorením po vydaní.
K textu rozhodnutia: pre upresnenie navrhujeme upraviť text rozhodnutia vložením
slov "iným podnikom poskytujúcim verejnú sieť v Slovenskej republike" za slovo
"účtovať" a pred slová "maximálnu cenu za službu ukončovania volania vo výške
0,001234 € za minútu vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení" v bode
rozhodnutia pre každý podnik, t.j. celý text znie
Spoločnosť .... je podľa §12 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických
komunikáciách povinná od ..... účtovať iným podnikom poskytujúcim verejnú
sieť v Slovenskej republike maximálnu cenu za službu ukončovania volania vo
výške 0,001234 € za minútu vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení ....
atď.
Uvedené upresnenie je potrebné z dôvodu presného stanovenia subjektov, voči ktorým je
spoločnosť povinná uplatňovať povinnosť danú rozhodnutím. Podľa nášho názoru je
potrebné stanoviť, že uvedená povinnosť je uplatňovaná voči podnikom poskytujúcim
verejnú sieť v SR, nie však voči zahraničným operátorom, ktorí sú so slovenskými
podnikmi prepojení iným spôsobom a nakupujú od nich iné typy služieb tranzitu a
ukončovania v slovenských sieťach ako v prípade prepojenia slovenských podnikov.
Zahraniční operátori nedisponujú informáciami pre stanovovanie v ktorej sieti sa číslo
nachádza (prenositeľnosť čísel), teda musia si takúto službu zaobstarať od slovenského
podniku ako súčasť ukončenia volania.
Podľa nášho názoru by teda povinnosť uplatňovania regulovanej ceny volania nemala byť
uplatniteľná voči zahraničným podnikom, ak sa tieto podniky nestanú poskytovateľmi v
siete SR a neprepoja sa so slovenskými podnikmi v zmysle štandardného RIO. Tento náš
názor tiež podporuje aj fakt, že sme sa doteraz v praxi nestretli so situáciou, kde by

operátor z jednej krajiny EÚ predával ukončovanie volaní vo svojej sieti inému
poskytovateľovi z inej krajiny EU za regulovanú cenu. Medzinárodné prepojenia medzi
operátormi sú často realizované zjednodušene a s nižšími štandardmi ako prepojenia
medzi podnikmi v národnom prepojení, najmä z dôvodu že tieto medzinárodné
prepojenia sú len jedným z mnohých prepojení daného operátora a prevádzku môže
kedykoľvek presmerovať v závislosti od trhovej ceny a kvality služby. Naopak, národné
prepojenia sú realizované s ohľadom na zabezpečenie spoľahlivosti prevádzky v národnej
sieti, keďže často neexistuje adekvátna alternatíva k nim. Napríklad spoločnosť GTS
Slovakia realizuje národné prepojenia typicky ako plne redundantné, s použitím dvoch
nezávislých ústrední a dvoch nezávislých bodov prepojenia tak, aby sa pri poruche
jedného komponentu prevádzka bez výpadku presmerovala cez druhý spoj. Preto sme
toho názoru, že nie je možné porovnávať národné prepojenie, ktorého hlavným účelom je
zabezečenie spoľahlivej dovolateľnosti v národnej sieti, a medzinárodné prepojenie,
ktorého účelom je komerčná prevádzka a ku ktorému existuje množstvo alternatív. Z
tohto dôvodu tiež navrhujeme zmienené upresnenie textu rozhodnutia.
Veríme, že úrad pri svojom rozhodovaní zváži naše pripomienky a v prípade potreby sme
k dispozícii pre ďalšie konzultácie.

S pozdravom,

Ing. Ivan Leščák
Manažér pre reguláciu a prepojenie
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e-mail: ivan.lescak@gtsce.com
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