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

OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ CIEN SLUŽBY KOLOKÁCIE

č.: 21/OER/2020-3976

Bratislava 01.10.2020

Dňa 31.08.2020 spoločnosť Slovak Telekom, a. s., so sídlom Bajkalská 28,
817 62 Bratislava, IČO: 35763469 (ďalej len „spoločnosť ST“), predložila Úradu pre
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odboru ekonomickej
regulácie (ďalej len „úrad“), listom č.: 21/OER/2020-3912 výpočet cien kolokácie na
regulovaných trhoch, t. j. relevantnom trhu č. 3a veľkoobchodné služby lokálneho
prístupu poskytované v pevnom umiestnení (ďalej len „relevantný trh 3a“)
a relevantnom trhu č. 3b veľkoobchodné služby centrálneho prístupu poskytované
v pevnom umiestnení pre produkty určené na hromadný trh (ďalej len „relevantný trh
3b“) na základe povinností, ktoré boli uložené spoločnosti ST rozhodnutím o určení
metódy kalkulácie cien kolokácie na regulovaných relevantných trhoch, ktoré bolo
vydané dňa 23.01.2018 a evidované pod č.: 61/OER/2018-123.
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 adaptabilného modelu nákladov, ktoré
boli predložené spoločnosťou ST, a schvaľuje vypočítané jednorazové a mesačné
poplatky za kolokáciu budovanú pre poskytovanie služieb na relevantnom trhu
3a a relevantnom trhu 3b, ktoré boli úradu predložené spoločnosťou ST v liste
č.: 21/OER/2020-3912 dňa 31.08.2020.
Spoločnosť ST je povinná od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni
doručenia tohto oznámenia účtovať za kolokáciu budovanú pre poskytovanie
služieb na relevantnom trhu 3a a relevantnom trhu 3b nasledujúce maximálne
ceny:

1

Kolokácia budovaná pre poskytovanie fyzického prístupu k infraštruktúre
významného podniku v pevnom umiestnení:

Ceny 01 Priemerné jednorázové ceny:
Vykonanie predbežného šetrenia
Vykonanie podrobného šetrenia
Obhliadka miesta kolokácie
Zmena požiadavky na kolokáciu
Zriadenie kolokačného priestoru
Zriadenie kolokačného miesta
Identifikácia miesta prístupu
Inštalácia/rozšírenie súvisiacich zariadení
Inštalácie rozdeľovačov
Sprevádzaný vstup
Povolenie na vstup do špecifikovaných miest na dobu 3 mesiace
Vydanie preukazu do 31.12. bežného roka
Prevádzkový test zariadenie
Administratívne posúdenie zariadenia

Ceny 01.1 Jednorázovo platené ceny
Inštalácia vnútorných spojovacích káblov a pásikov na HR
Inštalácia vonkajších spojovacích káblov a pásikov na HR

Ceny 02 Periodické / mesačné ceny:
Priemerná cena za kolokačné miesto
Súvisiace zariadenia fyzickej kolokácie
Súvisiace zariadenia vzdialenej kolokácie
Cena za miesto a súvisiace zariadenia fyzickej kolokácie
Cena za miesto a súvisiace zariadenia vzdialenej kolokácie
Cena za plne vykábelovanú sadu rozdeľovačov

Ceny 02.1 Periodické / mesačné ceny
Tienený vnútorný spojovací kábel (vrátane LSA pásikov na HR)
Vonkajší spojovací kábel metalický tienený pre vnútorné prostredie vrátane pásikov na HR a PR
Vonkajsí spojovací kábel metalický pre vonkajšie prostredie vrátane pásikov na HR a PR
Nájom priestoru v káblovom rošte ST
Nájom prístupu do budovy

Ceny 02.2 Ďalšie mesačné nájmy
Nájom priestoru pre umiestnenie roštu oprávneného poskytovateľa

Maximálna
výška
poplatku v €
0,00
738,40
442,58
0,00
3678,84
0,00
0,00
326,40
0,00
37,60
0,00
18,48
0,00
0,00
Maximálna
výška
poplatku v €
0,00
0,00

Maximálna
výška
poplatku v €
35,56
Ceny 02.1
Ceny 02.1
36,62
38,55
0,01
Maximálna
výška
poplatku v €
1,06
2,98
2,98
0,49
0,02
Maximálna
výška
poplatku v €
0,48

2

Úrad
rozhodnutiami
č.:
63/OER/2018-434
zo
dňa
07.03.2018
a č.: 64/OER/2018-435 zo dňa 07.03.2018 vydanými 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
a podľa § 23 v súlade s § 12 ods. 3 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách
uložil spoločnosti ST povinnosť regulácie cien za kolokáciu pre službu sprístupnenia
účastníckeho metalického a optického vedenia v sieti podľa platného rozhodnutia
úradu vydaného podľa § 12 zákona o elektronických komunikáciách. Úrad analýzou
relevantného trhu 3a a relevantného trhu 3b preukázal, že boli splnené podmienky pre
uloženie povinnosti regulácie cien za služby kolokácie. Úrad týmto oznámením
schvaľuje maximálne ceny podľa § 12 ods. 6 zákona o elektronických komunikáciách,
pričom právo spoločnosti ST účtovať ceny nižšie ako stanovené maximálne stropy
týmto nie je dotknuté.
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 dňa 23.01.2018 rozhodnutie o určení
metódy kalkulácie cien kolokácie na regulovaných relevantných trhoch, v ktorom
rozhodol, že spoločnosť ST, ktorej bola uložená povinnosť regulácie cien za kolokáciu,
je povinná pri stanovovaní cien za služby kolokácie na relevantnom trhu 3a
a relevantnom trhu 3b zabezpečiť, aby cena kolokácie bola nákladovo orientovaná. Do
ceny kolokácie vstupujú iba nevyhnutné náklady na zriadenie, vybudovanie a technické
vybavenie kolokačného priestoru alebo miesta. V súlade s rozhodnutím o určení
metódy kalkulácie cien kolokácie na regulovaných relevantných trhoch úrad uložil
spoločnosti ST povinnosť predložiť výpočet cien za kolokáciu spolu so vstupnými
údajmi.
Adaptabilný model nákladov na kolokáciu je rovnaký pre výpočet cien kolokácie
budovanej pre poskytovanie služieb na relevantnom trhu 3a a tiež na relevantnom trhu
3b. Adaptabilný model využíva dve odlišné metódy na modelovanie nákladov. Metóda
sledovania nákladov podľa činností Activity Based Costing (ďalej len „metóda ABC“) je
použitá na neopakovateľné jednorazovo poskytované služby. Na modelovanie
opakovaných nákladov a dlhodobo poskytovaných služieb je použitá metóda
priemerných dlhodobých prírastkových nákladov Long Run Average Incremental Cost
(ďalej len „metóda LRAIC“). Použitie týchto metód je odôvodnené rozdielnou povahou
činností (jednorazovou, neopakovateľnou a dlhodobou, periodicky sa opakujúcou),
ktoré tvoria súbor služieb kolokácie.
Podľa rozhodnutia úradu o určení metódy kalkulácie cien za kolokáciu na
regulovaných relevantných trhoch je spoločnosť ST na základe žiadosti úradu povinná
preukázať, že ceny kolokácie obsahujú iba náklady nevyhnutne potrebné na zriadenie,
vybudovanie a technické vybavenie kolokačného priestoru alebo miesta, a ceny
nesúvisiace s budovaním kolokácie, prípadne akékoľvek duplicitne alokované náklady
sú z výpočtu vylúčené. Úrad môže podľa § 12 ods. 6 zákona o elektronických
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komunikáciách vyzvať spoločnosť ST, aby odôvodnila predložený výpočet ceny,
prípadne
jednotlivé
vstupné
údaje.
Úrad
môže
potvrdiť
alebo
v odôvodnených prípadoch určiť úpravu ceny, ktorú vypočítala spoločnosť ST, na
základe overenia správnosti vstupných údajov a výsledkov kontrolného výpočtu.
Úrad pristúpil k overeniu vstupných údajov a predložených cien za kolokáciu. Po
overení vstupných údajov a prepočte cien za služby kolokácie pomocou adaptabilného
modelu nákladov úrad konštatuje nasledovné:
a) Úradu bola dňa 25.05.2020 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 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
31.08.2020. Spoločnosť ST predložila vstupné údaje do adaptabilného modelu
nákladov na kolokáciu spolu s výpočtom ceny za kolokáciu v novom stanovenom
termíne, t. j. 31.08.2020.
b) Všetky vstupné údaje vychádzali zo stavu k 31.12.2019.
c) Položky nákladov a cena za kolokáciu v adaptabilnom modeli nákladov na kolokáciu
obsahovali iba náklady spojené s kolokáciou a do ceny neboli započítané náklady,
ktoré nesúviseli s kolokáciou.
d) V súlade s adaptabilným modelom nákladov na kolokáciu boli vstupom
do nákladového modelu dve kategórie nákladov:
Prvá kategória nákladov obsahovala náklady za služby, ktoré vznikli s prípravou
kolokácie a jej administratívou. Všetky náklady v tejto kategórii boli prepočítané
metódou ABC.
Druhá kategória nákladov obsahovala dlhodobo využívané investované náklady,
ktoré tvoria súčasť majetku spoločnosti ST a môžu byť prenajímané inému podniku
spravidla za mesačný nájom - náklady na prenájom kolokačných priestorov alebo
miest a prenájom súvisiacich zariadení (základných a voliteľných). Výpočet
nákladov vychádzal z obstarávacích cien, inštalačných nákladov, doby životnosti a
cenového vývoja pri zohľadnení hodnoty nákladov na kapitál (WACC). Výpočet
ceny kolokačných plôch vychádzal z priemernej ceny nájmu priemyselných plôch
zvýšenej o investície na úpravu kolokačných priestorov. Inkrementom (prírastkom)
bol v tomto prípade štvorcový meter (m2), v prípade súvisiacich zariadení meter (m),
resp. jednotka zariadenia (napr. pri niektorých voliteľných prvkoch ako je UPS,
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klimatizácia a pod.). Pri kalkulácii investícií do kolokačných priestorov bol použitý
adaptabilný model založený na metóde LRAIC.
Pre jednotlivé prvky kolokácie bola použitá odpisová metóda formou naklonenej anuity.
Náklady a cena za kolokáciu boli prepočítané vrátane primeraného zisku, ktorý bol pre
rok 2020 stanovený na úrovni váženého priemerného nákladu na kapitál WACC vo
výške 4,56 %.
Na základe uvedeného úrad konštatuje, že vstupné údaje týkajúce sa kolokácie
pre poskytovanie služieb na relevantnom trhu 3a a relevantnom trhu 3b obsahovali iba
náklady, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie služby kolokácie. Nebolo 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 dňa 31.08.2020, v liste č.: 21/OER/2020-3912. Schválené ceny sú
maximálne ceny, a spoločnosť ST je oprávnená účtovať ceny jednorazovo za zriadenie
kolokácie a mesačne za využívanie kolokačného priestoru v súlade s určenou lehotou.
Spoločnosť ST je povinná uplatňovať iba ceny, ktoré neprevyšujú maximálne schválené
ceny.
Výpočet ceny v súlade s rozhodnutím o určení metódy kalkulácie cien kolokácie
na regulovaných relevantných trhoch zahŕňa všetky oprávnené náklady na fyzickú
alebo vzdialenú kolokáciu, preto spoločnosť ST nie je oprávnená účtovať v súvislosti
s kolokáciou žiadne ďalšie poplatky.
Povinnosť účtovať maximálne ceny za služby kolokácie pre poskytovanie
služieb na relevantnom trhu 3a a relevantnom trhu 3b uvedené v Oznámení
o schválení cien zo dňa 15.08.2019 sa ruší nadobudnutím účinnosti povinnosti
účtovať maximálne ceny za služby kolokácie podľa tohto Oznámenia o schválení cien.

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