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PRÍLOHA V 

CENY ZA PREPOJENIE 

1. Úvod 

Táto príloha obsahuje ceny bez DPH za prepojenie rozličných kategórií Volaní podľa členenia uvedeného v Prílohe 

IV.  

 

Výpočet prepojovacích poplatkov podľa článku 3.2 Zmluvy: 

Cena za prepojenie za jednotlivé kategórie hovorov: CKAT = CJKAT x TKAT, kde 

 

CKAT je cena za prepojenie za jednotlivé kategórie Volaní 

CJKAT je jednotková cena za prepojenie príslušnej kategórie Volaní 

TKAT je celkový počet minút trvania všetkých Volaní danej kategórie. 

 

Celková výška prepojovacích poplatkov podľa článku 3.2 Zmluvy sa vypočíta ako súčet cien za prepojenie za 

jednotlivé kategórie Volaní podľa vyššie uvedeného vzorca.  

2. Ceny za prepojenie Volaní zo Siete ST do Siete ICP 

Názov kategórie 
Cena za 1 minútu v EUR  bez 

DPH 
Poznámka 

Kategória Af N/A 
Cena platná na základe rozhodnutia RÚ od 

1.9.2018 

Kategória Am 0,00818 
Cena platná na základe rozhodnutia RÚ od 

1.8.2019 

Kategória Amn 0,0397 

Cena platná na základe Oznámenia ICP, pre 

volania zostavené mimo krajín uvedených v 

Tabuľke 3 v Prílohe IV tejto zmluvy 

Kategória A1f 

0,0042 + platná cena 

v príslušnom rozhodnom období 

za termináciu do siete 

Prijímajúceho podniku 

Cena, ktorú sa zaväzuje zaplatiť ST za 

tranzitované volania  na geografické čísla 

nesprávne smerované cez sieť ICP do siete 

Prijímajúceho podniku pozostávajúca 

z tranzitného poplatku 0,0042 EUR/min 

a platnej ceny za termináciu volaní do siete 

Prijímajúceho podniku 

Kategória A1m 

0,0042 + platná cena v 

príslušnom rozhodnom období 

za termináciu do siete 

Prijímajúceho podniku 

Cena, ktorú sa zaväzuje zaplatiť ST za 

tranzitované volania  na mobilné čísla 

nesprávne smerované cez sieť ICP do siete 

Prijímajúceho podniku pozostávajúca 

z tranzitného poplatku 0,0042 EUR/min 

a platnej ceny za termináciu volaní do siete 

Prijímajúceho podniku, pre volania zostavené v 

krajinách uvedených v Tabuľke 3 v Prílohe IV 

tejto zmluvy 
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Názov kategórie 
Cena za 1 minútu v EUR  bez 

DPH 
Poznámka 

Kategória A1mn 

0,0042 + platná cena v 

príslušnom rozhodnom období 

za termináciu do siete 

Prijímajúceho podniku 

Cena, ktorú sa zaväzuje zaplatiť ST za 

tranzitované volania  na mobilné čísla 

nesprávne smerované cez sieť ICP do siete 

Prijímajúceho podniku pozostávajúca 

z tranzitného poplatku 0,0042 EUR/min 

a platnej ceny za termináciu volaní do siete 

Prijímajúceho podniku, pre volania zostavené 

mimo krajín uvedených v Tabuľke 3 v Prílohe 

IV tejto zmluvy 

Kategória B N/A 
Cena za vznik volania v sieti ST platná od 

DD.MM.YYYY 

Kategória D N/A 
Cena za prepojenie volaní zo ST do siete ICP na 

skrátené celonárodné čísla 16 xxx a 17xxx 

Kategória I N/A 

Cena za prepojenie volaní zo siete ST do siete 

ICP na informačné čísla 11x(xxx), 12xxx 

a 14xxx 

Kategória E N/A 
Cena za prepojenie volaní zo siete ST do siete 

ICP na celoštátne skrátené čísla 18xxx 

Kategória M N/A 
Cena za prepojenie volaní zo siete ST do siete 

ICP na  VoIP čísla 065y xxx xxx (y=0-4) 

1. Ceny za prepojenie Volaní zo Siete ICP do Siete ST  

Názov kategórie 
Cena za 1 minútu v EUR bez 

DPH 
Poznámka 

Kategória a 0, 00818 
Cena platná na základe rozhodnutia RÚ od 

1.8.2019 

Kategória an 0,0397 

Cena platná na základe Oznámenia ST, pre 

volania zostavené mimo krajín uvedených v 

Tabuľke 3 v Prílohe IV tejto zmluvy 

Kategória a1 

0,0042 + platná cena v 

príslušnom rozhodnom období 

za termináciu do siete 

Prijímajúceho podniku 

Cena, ktorú sa zaväzuje zaplatiť ICP za 

tranzitované volania  na mobilné čísla 

nesprávne smerované cez sieť ST do siete 

Prijímajúceho podniku pozostávajúca 

z tranzitného poplatku 0,0042 EUR/min 

a platnej ceny za termináciu volaní do siete 

Prijímajúceho podniku, pre volania zostavené v 

krajinách uvedených v Tabuľke 3 v Prílohe IV 

tejto zmluvy 

Kategória a1n 

0,0042 + platná cena v 

príslušnom rozhodnom období 

za termináciu do siete 

Prijímajúceho podniku 

Cena, ktorú sa zaväzuje zaplatiť ICP za 

tranzitované volania  na mobilné čísla 

nesprávne smerované cez sieť ST do siete 

Prijímajúceho podniku pozostávajúca 

z tranzitného poplatku 0,0042 EUR/min 

a platnej ceny za termináciu volaní do siete 

Prijímajúceho podniku, pre volania zostavené 

mimo krajín uvedených v Tabuľke 3 v Prílohe 

IV tejto zmluvy 

Kategória f 0,0730 
Cena za prepojenie volaní zo siete ICP do siete 

ST na informačné čísla 12xxx 

Kategória e 0,0730 
Cena za prepojenie volaní zo siete ICP do siete 

ST na celoštátne skrátené čísla 18xxx 
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1.1 Zmena ceny za kategórie volaní „an“ , „a1n“, „Amn“ a „A1mn“ 

 

Pre zmenu ceny za kategórie volaní „an“ , „a1n“, „Amn“ a „A1mn“ definovaných v Prílohe IV tejto Zmluvy platí, že 

Zmluvné strany môžu cenu takéhoto volania zmeniť jednostranne na základe Oznámenia o zmene komerčnej ceny 

v kategóriách „an“ , „a1n“, „Amn“ a „A1mn“ doručeného zástupcovi druhej zmluvnej strany, menovaného podľa bodu 

8.3. tejto Zmluvy, a to najmenej 7 kalendárnych dní vopred, pred nadobudnutím platnosti novej ceny. Oznámenie bude 

obsahovať názov a označenie kategórie volaní, poplatok za dĺžku volania (v EUR za minútu) a dátum začiatku platnosti 

novej ceny volania. 

 

2 Ceny IP/SIP Spojovacích okruhov  Telekom 1 - Shared 

Poplatok za zriadenie IP/SIP Spojovacích okruhov poskytnutých ST zo skupiny vedení „Telekom 1 – Shared“, alebo 

preloženie koncového bodu týchto okruhov:  

Názov položky za zriadenie/ preloženie IP/SIP Spojovacieho okruhu 

poskytnutých zo strany ST 
Poplatok Splatnosť 

Zriadenie /preloženie koncového bodu IP/SIP Spojovacieho okruhu Telekom 

1 – Shared 
1 560,6 € jednorazovo 

* V prípade potreby stavebných prác bude cena určená individuálne v závislosti od reálnych nákladov. 

Poplatok za preloženie koncového bodu sa účtuje v prípade, keď ICP zmení umiestnenie svojho bodu prestupu ICP. 

 

Poplatok za prenájom IP/SIP Spojovacích okruhov poskytnutých ST zo skupiny vedení „Telekom 1 – Shared“*: 

Názov položky za prenájom IP/SIP Spojovacích okruhov poskytnutých zo 

strany ST 
Poplatok Splatnosť 

Mesačný prenájom IP/SIP Spojovacieho okruhu Telekom 1 – Shared šírka 

pásma 2 Mb/s 
62,0 € mesačne 

Mesačný prenájom IP/SIP Spojovacieho okruhu Telekom 1 – Shared šírka 

pásma 4 Mb/s 
69,0 € mesačne 

Mesačný prenájom IP/SIP Spojovacieho okruhu Telekom 1 – Shared šírka 

pásma 6 Mb/s 
76,0 € mesačne 

Mesačný prenájom IP/SIP Spojovacieho okruhu Telekom 1 – Shared šírka 

pásma 8 Mb/s 
82,5 € mesačne 

Mesačný prenájom IP/SIP Spojovacieho okruhu Telekom 1 – Shared šírka 

pásma 10 Mb/s 
89,5 € mesačne 

Mesačný prenájom IP/SIP Spojovacieho okruhu Telekom 1 – Shared šírka 

pásma 20 Mb/s + N x 10 Mb/s, kde N=0, 1, 2, 3… 

=151,5+10,5*

N€ 
mesačne 

* Tento poplatok zahŕňa 50% využívanie kapacity IP/SIP  Spojovacích okruhov „Telekom1 - Shared“ a na 

základe ustanovení uvedených v článku 2.8 tejto Zmluvy bude po ukončení Sledovaného obdobia ICP 

vystavený dobropis/ ťarchopis k fakturovaným poplatkom k jednotlivým faktúram za mesačný prenájom 

IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom 1 - Shared“ podľa pomeru celkovej prepojenej fakturovanej 

prevádzky. V prípade voľby ICP využívať existujúce IP/SIP Spojovacie okruhy od ST v súlade s článkom 

2.8.4 a ich fakturácie na základe FIX IC zmluvy sa v celkovom pomere zohľadní celková fakturovaná 

prevádzka ST a ICP na základe FIX IC zmluvy aj Zmluvy. 

 


