Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
odbor ekonomickej regulácie
Továrenská 7, P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24

OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ CENY

č.: 19/OER/2020-4044

Bratislava 01.10.2020

Dňa 31.08.2020 spoločnosť Slovak Telekom, a. s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62
Bratislava, IČO: 35 763 469 (ďalej len „spoločnosť ST“), predložila Úradu pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb, odboru ekonomickej regulácie (ďalej
len „úrad“), listom evidovaným pod č.: 19/OER/2020-3913 výpočet cien za používanie
prístupu ku káblovodom a infraštruktúre na relevantnom trhu veľkoobchodných služieb
lokálneho prístupu poskytovaných v pevnom umiestnení (ďalej len „relevantný trh 3a“)
na základe povinností, ktoré boli uložené spoločnosti ST rozhodnutím o primeranom
dočasnom opatrení č.: 62/OER/2018-3522, ktoré úrad vydal dňa 31.07.2018
a nadobudlo právoplatnosť 01.08.2018 (ďalej len „rozhodnutie“).
Úrad podľa § 12 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) overil
vstupné údaje a výpočet cien prostredníctvom nákladového modelu vzostupných
dlhodobých inkrementálnych nákladov (ďalej len „model BU LRIC plus“) za služby na
relevantnom trhu 3a, ktoré boli predložené spoločnosťou ST, a schvaľuje vypočítané
jednorazové a periodické mesačné ceny za používanie prístupu ku káblovodom
a infraštruktúre v pevnom umiestnení.
Spoločnosť ST je povinná od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni
doručenia tohto oznámenia o schválení cien (ďalej len „oznámenie“) účtovať za
používanie prístupu ku káblovodom a infraštruktúre v pevnom umiestnení
nasledujúce maximálne ceny, ktoré boli predložené spoločnosťou ST úradu
v liste č.: 19/OER/2020-3913, dňa 31.08.2020:

Jednorazové ceny za služby:
umožnenie vstupu k prvkom fyzickej infraštruktúry

Periodické mesačné ceny za služby:
poskytnutie prístupu ku káblovodom - za 1 m
poskytnutie prístupu k HDPE rúram - za 1 m
poskytnutie prístupu k trubičkám - za 1 m

maximálna
cena (v EUR)
40,48
maximálna
cena (EUR)
0,260
0,112
0,102
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Úrad rozhodnutím č. 63/OER/2018-434 zo dňa 07.03.2018 vydaným v správnom
konaní vo veci určenia významného podniku podľa § 18 ods. 1 a uložením povinností
podľa § 19 až 23 zákona o elektronických komunikáciách určil spoločnosť ST za
významný podnik na relevantnom trhu č. 3a a uložil jej okrem iných povinností aj
povinnosť regulácie cien prístupu ku káblovodom a infraštruktúre podľa § 23 zákona
o elektronických komunikáciách v súlade s postupom podľa § 12 ods. 3 písm. c)
zákona o elektronických komunikáciách. Analýzou relevantného trhu č. 3a úrad
preukázal, že boli splnené podmienky pre uloženie povinnosti regulácie cien za
používanie prístupu ku káblovodom a infraštruktúre v pevnom umiestnení. Úrad týmto
oznámením schvaľuje maximálne ceny podľa § 12 ods. 6 zákona o elektronických
komunikáciách, pričom právo spoločnosti ST účtovať ceny nižšie ako stanovené
maximálne ceny týmto nie je dotknuté.
Úrad podľa § 10 ods. 8 zákona o elektronických komunikáciách vydal dňa
31.07.2018 rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.08.2018, v ktorom určil
metódu kalkulácie cien za veľkoobchodné služby fyzického prístupu poskytovaného
prostredníctvom infraštruktúry spoločnosti ST v pevnom umiestnení. V rozhodnutí úrad
určil, že spoločnosť ST, ktorej bola na relevantnom trhu č. 3a uložená povinnosť
regulácie cien fyzického prístupu ku káblovodom a infraštruktúre, je povinná pri
výpočte cien za služby zriadenia a používania fyzického prístupu použiť model
BU LRIC plus. Súčasne úrad spoločnosti ST uložil povinnosť predložiť výpočet cien
spolu so vstupnými údajmi špecifikovanými v modeli BU LRIC plus a to v súlade
s manuálom a definíciami vstupných parametrov pre tento model spolu
s odôvodnením. Všetky vstupné údaje do jednotlivých hárkov modelu BU LRIC plus
vychádzali zo stavu k 31.12.2019.
Podľa § 12 ods. 6 zákona o elektronických komunikáciách je spoločnosť ST
povinná na základe žiadosti úradu preukázať, že periodické mesačné ceny obsahujú
iba náklady nevyhnutne potrebné na poskytovanie veľkoobchodných služieb fyzického
prístupu k infraštruktúre. Úrad následne overí výšku jednotlivých vypočítaných cien. V
odôvodnených prípadoch môže úrad pristúpiť k úprave cien vypočítaných
spoločnosťou ST.
Pri overovaní a dodatočnom potvrdení vstupných údajov, ktoré sú súčasťou
samotného výpočtu cien za služby na relevantnom trhu 3a pomocou modelu BU LRIC
plus úrad konštatuje nasledovné:
•

Úradu bola dňa 25.5.2020 od spoločnosti ST doručená Žiadosť o predĺženie lehoty
na predloženie vstupov do modelu na reguláciu cien za veľkoobchodné služby
lokálneho prístupu poskytované v pevnom umiestnení prostredníctvom
káblovodov a infraštruktúry a na predloženie vstupov do modelu na reguláciu cien
kolokácie evidovaná pod č.: 19/OER/ 2020-2588 (ďalej len „žiadosť“). Spoločnosť
ST žiadala úrad o predĺženie lehoty na predloženie požadovaných podkladov do
31.08.2020 z dôvodu vnútorného transformačného procesu za účelom
zefektívnenia služieb, zavedenia nového ekonomicko-účtovného systému
a aktuálnej situácii na Slovensku v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Úrad
informoval spoločnosť ST listom č. 19/OER/2020-2591, že žiadosti vyhovuje
a súhlasí s predĺžením lehoty do 31.8.2020. Spoločnosť ST predložila vypočítané
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ceny za používanie prístupu ku káblovodom a infraštruktúre v pevnom umiestnení
spolu so vstupnými údajmi špecifikovanými v modeli BU LRIC plus v novom
stanovenom termíne, t. j. 31.8.2020.
•

Všetky vstupné údaje predložené spoločnosťou ST vychádzali zo stavu
k 31.12.2019.

•

Model zabezpečuje optimalizáciu telekomunikačnej infraštruktúry podľa princípu
scorched node, teda vychádza z topológie siete spoločnosti ST dimenzovanej
podľa princípu hypoteticky efektívneho operátora v súlade s Odporúčaním Komisie
z 11. septembra 2013 o dôsledných nediskriminačných povinnostiach
a metodikách výpočtu nákladov na podporu hospodárskej súťaže a zlepšenie
investičného prostredia širokopásmového pripojenia.

•

Náklady a ceny na zriadenie a používanie fyzického prístupu k infraštruktúre boli
prepočítané vrátane primeraného zisku, ktorý bol pre rok 2020 stanovený na
úrovni váženého priemerného nákladu na kapitál WACC (Weighted Average Cost
of Capital) vo výške 4,56 %.

Na základe uvedeného úrad konštatuje, že vstupné údaje obsahovali iba náklady,
ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie veľkoobchodnej služby fyzického prístupu
k infraštruktúre. Nebolo preto potrebné, aby úrad pristúpil k úprave vstupných údajov
a následne k úprave cien vypočítaných spoločnosťou ST.
Týmto oznámením úrad schvaľuje ceny, ktoré boli vypočítané a predložené
spoločnosťou ST 31.08.2020, v liste č.: 19/OER/2020-3913, t. j. jednorazové a
periodické mesačné ceny za používanie prístupu ku káblovodom a infraštruktúre v
pevnom umiestnení.
Schválené ceny sú určené ako maximálne ceny podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona
o elektronických komunikáciách a spoločnosť ST je oprávnená účtovať jednorazové
a periodické mesačné ceny za používanie prístupu ku káblovodom a infraštruktúre
v pevnom umiestnení v súlade s určenou lehotou, t. j. od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení tohto oznámenia. Spoločnosť ST je povinná uplatňovať iba
ceny, ktoré neprevyšujú maximálne schválené ceny.
Spoločnosť ST nie je oprávnená okrem cien uvedených v tomto oznámení
účtovať žiadne ďalšie ceny, resp. poplatky súvisiace s používaním prístupu
ku káblovodom a infraštruktúre v pevnom umiestnení v sieti významného podniku,
ktoré by priamo, alebo nepriamo zvyšovali celkovú cenu za zriadenie a používanie
služieb na relevantnom trhu č. 3a.
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Povinnosť účtovať maximálne ceny za používanie prístupu ku káblovodom
a infraštruktúre v pevnom umiestnení na relevantnom trhu č. 3a uvedených v
Oznámení o schválení cien zo dňa 16.10.2019 sa ruší nadobudnutím účinnosti
povinnosti účtovať maximálne ceny za tieto služby podľa tohto Oznámenia o schválení
cien.

V Bratislave dňa 01.10.2020

Mgr. Ing. Ivan Martyák
riaditeľ odboru
(elektronický podpis)
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