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VÝZVA 
na podávanie pripomienok k návrhu 

Rozhodnutia o regulácii cien 
 
 
 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor 

ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy príslušný na konanie 
podľa § 10 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), a podľa 
pravidiel upravujúcich postup úradu a dotknutých osôb pri konzultáciách  
č. 113/OER/2016 zo dňa 9. februára 2016 (ďalej len „pravidlá“), dňa 22. novembra 
2017 zverejnil návrh Rozhodnutia o regulácii cien (ďalej len „návrh rozhodnutia“). 

 
 Vo zverejnenom návrhu rozhodnutia v konaní so spoločnosťami určenými ako 

SMP (ďalej len „významný podnik“) na trhu veľkoobchodných služieb ukončenia 

volania v individuálnych verejných telefónnych sieťach poskytovaných v pevnom 

umiestnení (ďalej len „relevantný trh č. 1“) ako účastníkmi správneho konania vo veci 

uloženia povinnosti súvisiacej s reguláciou cien prístupu a prepojenia podľa § 23 

zákona o elektronických komunikáciách podnikom s významným vplyvom  

na relevantnom trhu č. 1 takto: 

Významný podnik na relevantnom trhu č. 1 je podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona  

o elektronických komunikáciách povinný od XX. XX. 2018 účtovať za službu ukončenia 

hlasového volania vo svojej verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení maximálnu 

cenu vo výške 0,000976 EUR za minútu volania, ktoré bolo zostavené v inej národnej 

mobilnej resp. fixnej sieti alebo v inej zahraničnej mobilnej resp. fixnej sieti v členských 

štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. 

 Úrad v návrhu rozhodnutia rešpektoval Odporúčanie Komisie o regulačnom 
zaobchádzaní s prepojovacími poplatkami v pevných a mobilných telefónnych sieťach 
v EÚ (2009/396/ES) zo dňa 7. mája 2009 (ďalej len „Odporúčanie“) a Vysvetľujúce 
memorandum k Odporúčaniu. 
 
 Úrad stanovil cenu za službu ukončenia volania, ktorá vychádza z nákladov 
teoretického efektívneho operátora využitím nákladového modelu čistých prezieravých 
dlhodobých prírastkových nákladov (Bottom up Long Run Incremental Costs pure). 
Uplatnenie tohto modelu je v súlade s koncepciou rozvoja siete efektívneho operátora. 
 
 Cieľom modelu je vypočítať cenu za službu ukončenia volania jedného 
hypotetického operátora a preto vychádza z celkovej prevádzky na Slovensku, tzn. 
jedného teoretického trhu, na ktorom pôsobí viac operátorov. Teoretický operátor 
simuluje správanie efektívneho operátora na plne konkurenčnom trhu. Efektívny 
operátor je podnik využívajúci efektívne technológie a efektívne sieťové prvky, pričom 
sa vychádza z priemernej ceny vstupov pri súčasnom zohľadnení kapacitných 
parametrov zariadení. 
 
 Vypočítaná cena za službu ukončenia volania vychádza z topológie siete 
teoretického efektívneho operátora. Z toho vyplýva, že vypočítaná cena pre službu 
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ukončenia je maximálnou cenou, ktorú je významný podnik oprávnený účtovať  
za službu ukončenia hlasového volania v individuálnej verejnej telefónnej sieti 
poskytovanej v pevnom umiestnení. 

Pripomienky k návrhu rozhodnutia môžu dotknuté osoby predložiť do jedného 
mesiaca od zverejnenia na konzultačnom mieste úradu t. j. do 22. decembra 2017 
v súlade s pravidlami.  

 
Pripomienky a stanoviská dotknutých osôb, výsledky konzultácií, vrátane 

vyhodnotenia pripomienok úrad zverejní na konzultačnom mieste, ktoré na účely 
konzultácií úrad zriadil na svojom webovom sídle.  

 
 
V Bratislave, dňa 22. novembra 2017 


