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1 Všeobecné ustanovenia: 

 

 Prepojovacie poplatky , uvedené v bode 2., 3. a 4. tejto Prílohy, ako aj Ceny za prepojenie (za služby prepojených volaní), podľa 
bodu 5. tejto Prílohy sú uvedené bez DPH. 

 Prepojovacie poplatky fakturované za zriadenie/ zmenu (preloženie), resp. prenájom Spojovacích okruhov poskytnutých 
Telekomom budú v prípade okruhov zo skupiny vedení „Telekom 1 – shared“ účtované podľa podmienok bodu 3., Prílohy 1a, 
alebo bodu 3. Prílohy 1b. 

 Všetky Prepojovacie poplatky ako aj Ceny za prepojenie budú fakturované podľa podmienok Prílohy 6,. 

 

2 Výber podniku predvoľbou čísla vybraného podniku 

 

 Poplatok za aktiváciu CPS pre jedného účastníka Telekomu 

 

Názov položky Cena Splatnosť 

Poplatok za aktiváciu CPS  37,10 jednorazovo 

 

Cena sa uplatňuje za každú realizovanú objednávku na aktiváciu CPS pre jedného účastníka Telekomu na jednej prístupovej linke. 
Položka zahŕňa náklady na prijatie a spracovanie objednávky od CPSO a realizáciu aktivácie CPS pracovníkmi Telekomu. Poplatok v 
tomto bode sa voči IC-Partnerovi uplatní aj v prípade, ak IC-Partner o uvedenú/é službu/y žiada pre prípad CSC Hostovaného podniku v 
jeho sieti. 

 

 

3 Služba Spojovacích okruhov Telekom 

 

 Základné tarify  

 

3.1.1 Poplatok za zriadenie TDM/SS7 Sspojovacích okruhov poskytnutých Telekomom zo skupiny vedení „Telekom 1“ a 
„Telekom 1 – shared“, alebo preloženie koncového bodu týchto okruhov, prípadne migráciu TDM/SS7 Spojovacích 
okruhov na „Telekom 1 – shared“:  

 

Názov položky za zriadenie/ preloženie TDM/SS7 
Spojovacieho okruhu poskytnutéhoTelekomom 

Cena Splatnosť 

Zriadenie /preloženie koncového bodu (2 Mb/s)* 1 004,3 € jednorazovo 

Migrácia TDM/SS7 Spojovacieho okruhu na „Telekom 1 – 
Shared“  

736,1 € jednorázovo 

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

Poplatok za preloženie koncového bodu sa účtuje v prípade, keď IC-Partner zmení umiestnenie svojho Bodu  prestupu IC-PARTNERa.  

 

3.1.2 Poplatok za multizriadenie/preloženie* TDM/SS7 Spojovacích okruhov poskytnutých Telekomom zo skupiny vedení 
Telekom „1“ a Telekom „1“ – shared: 

 

Názov položky za multizriadenie*/ preloženie TDM/SS7 
Spojovacích okruhov poskytnutých Telekomom 

Cena Splatnosť 

Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP – 2 x 2 Mb/s* 1 827 jednorazovo 

Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP – 3 x 2 Mb/s* 2 719 jednorazovo 

Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP – 4 x 2 Mb/s* 3 611 jednorazovo 
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Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP – 5 x 2 Mb/s* 4 503 jednorazovo 

Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP – 6 x 2 Mb/s* 5 395 jednorazovo 

Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP – 7 x 2 Mb/s* 6 287 jednorazovo 

Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP – 8 x 2 Mb/s* 7 179 jednorazovo 

Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP – 9 x 2 Mb/s* 8 071 jednorazovo 

Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP –10 x 2 Mb/s* 8 963 jednorazovo 

Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP –11 x 2 Mb/s* 9 855 jednorazovo 

Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP –12 x 2 Mb/s* 10 747 jednorazovo 

Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP –13 x 2 Mb/s* 11 639 jednorazovo 

Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP –14 x 2 Mb/s* 12 531 jednorazovo 

Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP –15 x 2 Mb/s* 13 423 jednorazovo 

Zriadenie /preloženie Bodu prestupu ICP –n x 2 Mb/s*, pre n 
väčšie ako 15 

=935+(n-1)*892 

 

jednorazovo 

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

Poplatok za multizriadenie TDM/SS7 Spojovacích okruhov poskytnutých Telekomom zo skupiny vedení „Telekom 1“ a „Telekom 1 – 
shared“ sa uplatňuje len v prípade:  

▪ ak sú okruhy zriadené medzi rovnakým prístupovým bodom Telekomu a bodom prestupu IC-Partnera a  

▪ ak objednávky na zriadenie  boli doručené do Telekomu súčasne a budú fakturované súčasne na jednej faktúre. 

Poplatok za preloženie koncového bodu  TDM/SS7 Spojovacích okruhov poskytnutých Telekomom zo skupiny vedení „Telekom 1“ a 
„Telekom 1 – shared“  sa účtuje v prípade, keď IC-Partner zmení umiestnenie svojho Bodu prestupu. 

 

3.1.3 Poplatok za multimigráciu** TDM/SS7 Spojovacích okruhov na spojovacie okruhy Telekom „1“ – shared: 

Názov položky za multimigráciu** 
TDM/SS7 Spojovacích okruhov na 
„Telekom 1 – Shared“ 

Cena v závislosti počtu prístupových bodov a súčtu 
migrovaných okruhov  

Splatnosť 

Počet migrovaných TDM/SS7 
Spojovacích okruhov (n) / počet 
prístupových bodov (z) 1 2 3 4 5 

1       736,1    - - - - jednorazovo 

2        886,4       1 117,5    - - - jednorazovo 

3     1 036,7       1 267,9       1 499,0    - - jednorazovo 

4     1 187,1       1 418,2       1 649,3       1 880,4    - jednorazovo 

5     1 337,4       1 568,5       1 799,7       2 030,8       2 261,9    jednorazovo 

6     1 487,8       1 718,9       1 950,0       2 181,1       2 412,2    jednorazovo 

7      1 638,1       1 869,2       2 100,3       2 331,5       2 562,6    jednorazovo 

8      1 788,4       2 019,6       2 250,7       2 481,8       2 712,9    jednorazovo 

9      1 938,8       2 169,9       2 401,0       2 632,1       2 863,3    jednorazovo 

10      2 089,1       2 320,2       2 551,4       2 782,5       3 013,6    jednorazovo 

11     2 239,5       2 470,6       2 701,7       2 932,8       3 163,9    jednorazovo 

12     2 389,8       2 620,9       2 852,0      3 083,2       3 314,3    jednorazovo 

13    2 540,1       2 771,3       3 002,4      3 233,5       3 464,6    jednorazovo 

14    2 690,5       2 921,6        3 152,7       3 383,8       3 615,0    jednorazovo 

15    2 840,8      3 071,9        3 303,1       3 534,2       3 765,3    jednorazovo 

Migrácia TDM/SS7 Spojovacieho 
okruhu – n x 2 Mb/s, pre (n) väčšie ako 
15  =1,07*(331,4+216*“z“+132*“n“)+9,1*“n“ €*** jednorazovo 
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**Poplatok za multimigráciu TDM/SS7 Spojovacích okruhov poskytnutých Telekomom zo skupiny vedení „ICP 2“ na zdieľané TDM/SS7 
Spojovacie okruhy „Telekom 1 – shared“ sa uplatňuje:  

▪ ak objednávky na zmenu parametrov - multimigráciu boli doručené do Telekomu súčasne a budú fakturované 
súčasne na jednej faktúre. 

▪ Na základe súčtu migrovaných TDM/SS7 Spojovacích okruhov (n) a počtu prístupových bodov v ktorých sú siete 
ST a ICP prepojené.  

*** Cena podľa vzorca sa zaokrúhľuje na 1 desatinné miesto 

3.1.4 Poplatok za prenájom TDM/SS7 Spojovacích okruhov poskytnutých Telekomom zo skupiny vedení „Telekom 1“ a 
„Telekom 1 – shared“: 

Názov položky za prenájom TDM/SS7 Spojovacích okruhov 
poskytnutých Telekomom 

Poplatok Splatnosť 

Mesačný prenájom TDM/SS7 Spojovacieho okruhu (2 Mb/s)  123,8 € mesačne 

Mesačný prenájom TDM/SS7 Spojovacieho okruhu Telekom 1 - 
shared(2 Mb/s)  61,9 €* 

mesačne 

 

* Tento poplatok predstavuje 50% z hodnoty skutočných oprávnených nákladov za prenájom TDM/SS7 Spojovacích okruhov „Telekom1 
- shared“, ktoré znáša ICP za zdieľané využívanie kapacity IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom1 - shared“ poskytnutých Telekomom. 
Zvyšných 50% z hodnoty skutočných oprávnených nákladov za prenájom TDM/SS7 Spojovacích okruhov „Telekom1 - shared“ znáša 
Telekom vo vlastnej réžii. Uvedené zdieľanie oprávnených nákladov za prenájom IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom1 - shared“ je 
konečné, bez ohľadu na to, aké je skutočné využívanie kapacity zdieľaných okruhov Zmluvnými stranami. 

 

3.1.5 Poplatok za zriadenie IP/SIP Spojovacích okruhov poskytnutých Telekomom zo skupiny vedení „Telekom 1 – shared“, 
alebo preloženie koncového bodu týchto okruhov:  

Názov položky za zriadenie/ preloženie IP/SIP Spojovacieho 
okruhu poskytnutých Telekomom 

Cena 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 IC-Partner zmení umiestnenie svojho Bodu  prestupu IC-PARTNERa.  

 

3.1.6 Poplatok za prenájom IP/SIP Spojovacích okruhov poskytnutých Telekomom zo skupiny vedení „Telekom 1 – shared“*: 

 

Typ okruhu Šírka pásma Poplatok Splatnosť 

Telekom 1 - shared do 10 Mbit/s vrátane        60,00 €  mesačne 

Telekom 1 - shared do 100 Mbit/s vrátane      100,00 €  mesačne 

Telekom 1 - shared do 500 Mbit/s vrátane      250,00 €  mesačne 

Telekom 1 - shared nad 500 Mbit/s      400,00 €  mesačne 

 

* Tento poplatok predstavuje 50% z hodnoty skutočných oprávnených nákladov za prenájom IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom1 - 
shared“, ktoré znáša ICP za zdieľané využívanie kapacity IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom1 - shared“ poskytnutých Telekomom. 
Zvyšných 50% z hodnoty skutočných oprávnených nákladov za prenájom IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom1 - shared“ znáša 
Telekom vo vlastnej réžii. Uvedené zdieľanie oprávnených nákladov za prenájom IP/SIP Spojovacích okruhov „Telekom1 - shared“ je 
konečné, bez ohľadu na to, aké je skutočné využívanie kapacity zdieľaných okruhov Zmluvnými stranami. 

 

4 Implementácia smerovacieho mechanizmu pre služby výber  podniku 
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 Implementácia / Deaktivácia / Zmena smerovacieho mechanizmu pre služby výber podniku poskytované Telekomom voči IC-
Partnerom  

  Názov položky za implementáciu / deaktiváciu / zmenu smerovacieho mechanizmu 
pre služby výber podniku 

Poplatok  Splatnosť 

Implementácia / Deaktivácia / Zmena kódu pre voľbu podniku IC Partnera  v sieti 
Telekom 

225,1 € 
jednorazovo 

Implementácia / Deaktivácia / Zmena smerovacieho mechanizmu na Prístupovom 
bode siete Telekom  

 50,2 € 
jednorazovo 

Poznámka: Ak chce IC-Partner poskytovať služby na báze predvoľby podniku, uplatňuje sa dodatočný poplatok v ods. 2.1 tejto Prílohy. 
Poplatok v tomto bode sa voči IC-Partnerovi uplatní aj v prípade, ak IC-Partner o uvedenú/é službu/y žiada pre prípad CSC Hostovaného 
podniku v jeho sieti. 

 

5 Ceny za prepojenie – cenník služieb prepojených volaní 

 

 Ceny služieb prepojených volaní predstavujú ceny služieb odchádzajúcich volaní a ukončenia volaní Telekomu a IC-Partnera, 
ako i ceny služieb tranzitu Telekom.   

 

6 Cenník  služieb volaní Telekomu  

 

 Služby ochádzajúcich volaní Telekom* 

 

ID 
Služby 

Popis služby Tarifa 
Poplatok za dĺžku 

volania 
(v EUR za minútu) 

ST-O-CS ST odchádzajúce - voľba opeátora Cena za vznik volania 0,003454 

ST-O-FR 
ST odchádzajúce volania na čísla služby volanie na účet 
volaného ICP 

Cena za vznik volania 0,003454 

ST-O-IS ST odchádzajúce volania na informačné čísla ICP Cena za vznik volania 0,003454 

ST-O-DU ST odchádzajúce volania na čísla ICP pre internet Dial-Up Cena za vznik volania 0,003454 

ST-O-SC 
ST odchádzajúce volania na čísla služieb ICP s rozdelením 
poplatkov 

Cena za vznik volania 0,003454 

ST-O-AX 
ST odchádzajúce volania na čísla služieb ICP so zvýšenou 
tarifou 

Cena za vznik volania 0,003454 

 

* v prípade regulačného rozhodnutia RÚ resp. schválenia/zmeny cien RÚ (ďalej len „cenové rozhodnutie“), týkajúcich sa ceny 
odchádzajúcich volaní Telekomu sa k dátumu vykonateľnosti cenového rozhodnutia uplatní cena v súlade s cenovým rozhodnutím. 
V prípade, že cenové rozhodnutie bude neskôr zrušené od počiatku, potom sa strany dohodli, že sa uplatnia ceny aktuálne podľa medzi 
Zmluvnými stranami platne uzatvorenej zmluvy o prepojení elektronických komunikačných sietí ku dňu pred prvým dňom uplatnenia cien 
podľa zrušeného cenového rozhodnutia a to spätne od dátumu  uplatnenia cien stanovených na jeho základe. Rozdiel za už uplynulé 
obdobie, počas ktorého boli účtované ceny podľa zrušeného cenového rozhodnutia bude vzájomne doúčtovaný prostredníctvom 
dobropisu, resp. ťarchopisu za kal. mesiac nasledujúci po kal. mesiaci, kedy bolo rozhodnutie o zrušení cenového rozhodnutia doručené 
Telekomu. V prípade, ak ku dňu pred prvým dňom uplatnenia cien podľa zrušeného cenového rozhodnutia nebola medzi Zmluvnými 
stranami platne uzatvorená zmluva o prepojení elektronických komunikačných sietí, použijú sa  ceny uvedené v Referenčnej ponuke na 
prepojenie Telekomu, aktuálne platnej k tomuto dňu. Počnúc dňom 15.4.2014 bude z takto stanovených cien účtovaná tarifa miestna 
cena bez ohľadu na úroveň prepojenia sietí. 

 

Ceny odchádzajúcich volaní Telekomu podľa tohto bodu 6.1 sú stanovené na základe Rozhodnutia RÚ zo dňa 13. decembra 2012, ktorým 
sa určuje metóda kalkulácie cien za veľkoobchodnú službu volania vo verejnej telefónnej sieti významného podniku v pevnom umiestnení 
(ďalej len „Rozhodnutie o metóde“) a následného schválenia vypočítanej ceny odchádzajúcich volaní Telekom zo strany RÚ. Prvým dňom 
uplatnenia cien odchádzajúcich volaní Telekomu podľa cenového rozhodnutia – Rozhodnutia o metóde je 01.04.2013 a vyššie uvedený 
odsek, osobitne aj v časti zrušenia cenového rozhodnutia od počiatku, sa na ne vzťahuje rovnako. Ceny odchádzajúcich volaní Telekomu 
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podľa Rozhodnutia o metóde  uvedené v tabuľke vyššie platia od 01.09.2014. Tým nie je dotknutá platnosť cien volaní za Služby 
odchádzajúcich volaní Telekom účtovaných v súlade so schválených vypočtom ceny odchádzajúcich volaní Telekom zo strany RÚ 
platných pre obdobie do 31.08.2014. 

 

 Služby ukončenia volaní Telekom* 

 

ID Služby Popis služby Tarifa 
Poplatok za dĺžku volania 
(v EUR za minútu) 

ST-T-FX ** 
Telekom základné ukončenie volania originované v krajinách 
mimo Zoznamu tretích krajín 

Cena za ukončenie 
volania 

0,00070 

ST-T-FXC ** 
Telekom základné ukončenie volania originované v tretích 
krajinách” 

Komerčná cena za 
ukončenie volania 

Na základe Oznámenia 
podľa bodu 6.2.2 
( k  1.1.2022 0,00070) 

ST-T-EN  
Telekom ukončenie volania na čísla ohlasovne tiesňových 
volaní” 

Cena za ukončenie 
volania 

0,00070 

ST-T-ON 
Telekom ukončenie volania na čísla osobitných sietí, 
negeografické VoI čísla a čísla pre službu ST Box  

Cena za ukončenie 
volania 

0,00070 

ST-T-SN1 
Telekom ukončenie volania na skrátené čísla Telekom s 
geografickou lokalizáciou 

Cena za ukončenie 
volania 

0,00500 

ST-T-SN2 
Telekom ukončenie volania na skrátené čísla Telekom s 
celonárodnou lokalizáciou 

Priemerná cena 0,01100 

 

* v prípade akejkoľvek zmeny platného DELEGOVANÉHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2021/654 z 18. decembra 2020 alebo vydania 
regulačného rozhodnutia zo strany Regulačného úradu  (ďalej len „cenové rozhodnutie“), týkajúceho sa ceny ukončených volaní 
Telekomu, sa k dátumu vykonateľnosti cenového rozhodnutia uplatní cena určená v súlade s cenovým rozhodnutím. 

 

** Tabuľka: „Zoznam tretích krajín“  

 

 

6.2.1 Regulácia služby ukončenia hlasových volaní  

 

Stanovenie maximálnych cien za ukončenie hlasového volania v pevnej alebo mobilnej sieti platnej v celej Únii sa s účinnosťou od 1.7.2021 
riadi na základe DELEGOVANÉHO NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/654 z 18. decembra 2020, (ďalej len „Nariadenie“), ktorým sa dopĺňa 
smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972. Týmto Nariadením sa stanovuje jednotná maximálna sadzba za ukončenie 
hlasového volania v mobilnej sieti platná v celej Únii a jednotná maximálna sadzba za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platná v 
celej Únii, ktorú budú účtovať poskytovatelia veľkoobchodných služieb ukončenia hlasového volania za poskytovanie služieb ukončenia 
hlasového volania v mobilnej a pevnej sieti. Poskytovateľ služieb ukončenia hlasového volania v mobilnej alebo pevnej sieti nebude účtovať 
vyššiu sadzbu, ako je príslušná maximálna sadzba za ukončenie hlasového volania, za službu ukončenia volania u koncového používateľa 
v jeho sieti, ako sa stanovuje Nariadenie. 

 

P.č. Názov krajiny
Predvoľba 

krajiny

1 RUSKÁ FEDERÁCIA +7

2 SRBSKO +381

3 ŠVAJČIARSKO +41

4 TURECKO +90

5 UKRAJINA +380

6 SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY +971

7 Chýbajúce, poškodené, falošné alebo inak manipulované CLI
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6.2.1.1 Volania zostavene v EU+EHP 

Ceny stanovené Nariadením sa uplatňujú na volania prichádzajúce z čísel Únie a ukončené na číslach Únie. 

 

6.2.1.2 Volania zostavené v tretích krajinách 

Takisto sa ceny stanovené Nariadením uplatňujú na volania prichádzajúce z čísel tretích krajín a ukončené na číslach Únie, ak je splnená 
jedna z týchto dvoch podmienok: 

 

a) ak poskytovateľ služieb ukončenia hlasového volania v tretej krajine uplatní na volania prichádzajúce z čísel Únie sadzby za 
ukončenie hlasového volania v mobilnej alebo pevnej sieti, ktoré sú rovnaké alebo nižšie ako maximálne sadzby ukončenia 
volania v mobilnej alebo pevnej sieti stanovené v článku 4 alebo 5 Nariadenia, a to za každý rok a každý členský štát na základe 
sadzieb, ktoré uplatňujú alebo navrhujú poskytovatelia služieb ukončenia hlasového volania v tretích krajinách poskytovateľom 
služieb ukončenia hlasového volania v Únii; alebo 

 

b) ak komisia určí že, na základe informácií poskytnutých treťou krajinou, sú sadzby za ukončenie hlasových volaní prichádzajúcich 
z čísel Únie a ukončených na číslach danej tretej krajiny regulované v súlade so zásadami, ktoré sú rovnocenné so zásadami 
stanovenými v článku 75 smernice (EÚ) 2018/1972 a v prílohe III k danej smernici a daná tretia krajina je uvedená v prílohe k 
Nariadeniu. 

 

Spoločnosť Slovak Telekom určila minimálny zoznam tretích krajín, uvedených v Tabuľke „Zoznam tretích krajín“, ktoré nespĺňajú ani 
jednu z podmienok uvedených podľa ustanovení bodu 6.2.1.2 písmeno a) alebo písmeno b). Na určenie maximálnej ceny za ukončenie 
hlasových volaní zostavených v tretích krajinách podľa tabuľky „Zoznam tretích krajín“ sa Nariadenie nevzťahuje a cena ukončenia volania 
je výsledkom komerčnej dohody medzi jednotlivými podnikmi. Za volania zostavené v tretích krajinách sa považujú i také volania, pri 
ktorých z prenášanej informácie o volajúcej strane (CLI) nie je jednoznačne možné odvodiť, v ktorej krajine bolo volania zostavené, CLI 
chýba, je evidentne poškodené, falošné alebo inak manipulované. Tabuľku „Zoznam tretích krajín“ môže ST zmeniť jednostranne na 
základe „Oznámenia o zmene Tabuľky „Zoznam tretích krajín“, doručeného druhej zmluvnej strane emailom na dohodnutú emailovú 
adresu uvedenú v Prílohe VII FIX IC Zmluvy, a to najmenej 14 kalendárnych dní vopred, pred nadobudnutím platnosti novej úplnej Tabuľky 
„„Zoznam tretích krajín“. Oznámenia o zmene Tabuľky „Zoznam tretích krajín“ bude obsahovať názov krajiny, predvoľbu krajiny a  dátum 
nadobudnutia platnosti zmeny „Zoznamu tretích krajín“. 

 

6.2.2 Zmena ceny za služby ST-T-FXC - Telekom základné ukončenie volania a ST-XT-MB - ST Tranzit volaní na negeografické 
mobilné čísla prevádzkované treťou stranou, ktoré vznikli v krajinách, uvedených v Tabuľke „Zoznam tretích krajín“ 

 

Pre zmenu ceny za služby ST-T-FXC - Telekom základné ukončenie volania a a ST-XT-MB - ST Tranzit volaní na negeografické mobilné 
čísla prevádzkované treťou stranou, ktoré vznikli v krajinách, uvedených v Tabuľke „Zoznam tretích krajín“ platí, že ST môže cenu takýchto 
volania zmeniť jednostranne na základe „Oznámenia o zmene komerčnej ceny služby ST-T-FXC“, doručeného druhej zmluvnej strane 
emailom na emailovú adresu uvedenú v Prílohe 7 – „Všeobecné kontakty“, a to najmenej 30 kalendárnych dní vopred, pred nadobudnutím 
platnosti novej ceny. Oznámenie bude obsahovať názov a označenie služby, poplatok za dĺžku volania (v EUR za minútu) a dátum začiatku 
platnosti novej ceny volania. 

 

7 Cenník služieb volaní IC-Partnera 

 

 Služby odchádzajúcich volaní IC-Partnera* 

 

Služba Tarifa 
Časové 
pásmo 

Komponenty 
ceny 

Poplatok za 
zostavenie 
volania (v EUR za 
volanie) 

Poplatok za 
dĺžku volania (v 
EUR za minútu) 

ICP-O-SC („ST odchádzajúce 
- voľba opeátora”) 

cena za vznik volania 24 h cena  
 sadzba ceny ST-
O-CS v bode 6.1  

sadzba ceny 
ST-O-CS v bode 
6.1  

 ICP-OF-FR ("ICP 
odchádzajúce volania z 
pevnej siete na čísla služby 
volanie na účet volaného ST") 

cena za vznik volania 24 h cena  

sadzba ceny ST-
O-FR v bode 6.1 

sadzba ceny 
ST-O-FR v bode 
6.1 
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Služba Tarifa 
Časové 
pásmo 

Komponenty 
ceny 

Poplatok za 
zostavenie 
volania (v EUR za 
volanie) 

Poplatok za 
dĺžku volania (v 
EUR za minútu) 

 ICP-OM-FR ("ICP 
odchádzajúce volania z 
mobilnej siete na čísla služby 
volanie na účet volaného ST") 

cena za vznik volania v mobilnej 
sieti** 

24 h „spracovanie 
volania pri 
odchode z 
mobilnej siete 
ICP” 0,0000   

cena  0,0000   

ICP-OF-IS („ICP 
odchádzajúce volania z 
pevnej siete na informačné 
čísla ST”) 

cena za vznik volania 24 h cena  sadzba ceny ST-
O-IS v bode 6.1  

sadzba ceny 
ST-O-IS v bode 
6.1  

ICP-OM-IS („ICP 
odchádzajúce volania z 
mobilnej siete na informačné 
čísla ST”) 

cena za vznik volania v mobilnej 
sieti** 

24 h „spracovanie 
volania pri 
odchode z 
mobilnej siete 
ICP” 0,0000   

cena  0,0000   

ICP-OF-DU („ICP 
odchádzajúce volania z 
pevnej siete na čísla ST pre 
internet Dial-Up”) 

cena za vznik volania 24 h cena  sadzba ceny ST-
O-DU v bode 6.1  

sadzba ceny 
ST-O-DU 
v bode 6.1  

ICP-OM-DU („ICP 
odchádzajúce volania z 
mobilnej siete na čísla ST pre 
internet Dial-Up”) 

cena za vznik volania v mobilnej 
sieti** 

24 h „spracovanie 
volania pri 
odchode z 
mobilnej siete 
ICP” 0,0000   

cena  0,0000   

ICP-OF-SC („ICP 
odchádzajúce volania z 
pevnej siete na čísla služieb 
ST s rozdelením poplatkov”) 

cena za vznik volania 24 h cena  sadzba ceny ST-
O-SC v bode 6.1  

sadzba ceny 
ST-O-SC v bode 
6.1  

ICP-OM-SC („ICP 
odchádzajúce volania z 
mobilnej siete na čísla 
služieb ST s rozdelením 
poplatkov”) 

cena za vznik volania v mobilnej 
sieti** 

24 h „spracovanie 
volania pri 
odchode z 
mobilnej siete 
ICP” 0,0000   

cena  0,0000   

ICP-OF-AX („ICP 
odchádzajúce volania z 
pevnej siete na čísla služieb 
ST so zvýšenou tarifou”) 

cena za vznik volania 24 h cena  sadzba ceny ST-
O-AX v bode 6.1  

sadzba ceny 
ST-O-AX v bode 
6.1  

ICP-OM-AX („ICP 
odchádzajúce volania z 
mobilnej siete na čísla 
služieb ST so zvýšenou 
tarifou”) 

cena za vznik volania v mobilnej 
sieti** 

24 h „spracovanie 
volania pri 
odchode z 
mobilnej siete 
ICP” 0,0000   

cena  0,0000   
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* Uvedené ceny sú stanovené ako symetrické k cenám odchádzajúcich volaní Telekomu podľa bodu 6.1 tejto Prílohy. V prípade 
regulačného rozhodnutia RÚ resp. schválenia/zmeny cien RÚ týkajúcich sa ceny odchádzajúcich volaní Telekomu (ďalej len „cenové 
rozhodnutie“), sa k dátumu vykonateľnosti cenového rozhodnutia uplatní symetricky cena odchádzajúcich volaní ICP zodpovedajúca 
sadzbe cien za odchádzajúce volania Telekomu určených v súlade s cenovým rozhodnutím. V prípade, že cenové rozhodnutie bude 
neskôr zrušené od počiatku, potom sa strany dohodli, že sa uplatnia ceny aktuálne podľa Zmluvnými stranami platne uzatvorenej zmluvy 
o prepojení elektronických komunikačných sietí ku dňu pred prvým dňom uplatnenia cien podľa zrušeného cenového rozhodnutia a to 
spätne od dátumu uplatnenia cien stanovených na jeho základe. Rozdiel za už uplynulé obdobie, počas ktorého boli účtované ceny podľa 
zrušeného cenového rozhodnutia bude vzájomne doúčtovaný prostredníctvom dobropisu, resp. ťarchopisu za kal. mesiac nasledujúci po 
kal. mesiaci, kedy bolo rozhodnutie o zrušení cenového rozhodnutia doručené Telekomu. V prípade, ak ku dňu pred prvým dňom 
uplatnenia cien podľa zrušeného cenového rozhodnutia nebola medzi Zmluvnými stranami platne uzatvorená zmluva o prepojení 
elektronických komunikačných sietí, použijú sa  ceny uvedené v Referenčnej ponuke na prepojenie Telekomu, aktuálne platnej k tomuto 
dňu. Počnúc dňom 15.4.2014 bude z takto stanovených cien účtovaná tarifa miestna cena bez ohľadu na úroveň prepojenia sietí. 

Ceny odchádzajúcich volaní ICP podľa tohto bodu 7.1 sú stanovené symetricky k sadzbám cien, ktoré platia na základe Rozhodnutia RÚ 
zo dňa 13. decembra 2012, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za veľkoobchodnú službu volania vo verejnej telefónnej siet i 
významného podniku v pevnom umiestnení (ďalej len „Rozhodnutie o metóde“) a následného schválenia vypočítanej ceny 
odchádzajúcich volaní Telekom zo strany RÚ. Prvým dňom uplatnenia cien odchádzajúcich volaní ICP  je 01.04.2013. 

**Cena za vznik volania v mobilnej sieti tretej strany bude vychádzať z aktuálne platnej ceny podľa zmluvy o prepojení s mobilnými 
operátormi, zahŕňajúc aj prepojenie pevnej verejnej telekomunikačnej siete Telekomu s verejnou mobilnou telekomunikačnou sieťou 
Telekomu bez ohľadu na formálnu zmluvu o prepojení, zodpovedajúcej službe ukončenia volania v mobilnej sieti. 

 

 Služby ukončenia volaní IC-Partnera* 

 

ID 
Služby 

Popis služby Tarifa 
Poplatok za dĺžku 

volania 
(v EUR za minútu) 

ICP-T-FX 
ICP základné ukončenie volania originované v krajinách mimo Zoznamu 

tretích krajín 
cena za ukončenie volania sadzba ceny ST-T-FX v bode 6.2 

ICP-T-FXC ICP základné ukončenie volania originované v tretích krajinách cena za ukončenie volania 
Na základe Oznámenia podľa 
bodu 7.2.1  

ICP-T-MB ** ICP základné ukončenie volania v mobilnej sieti cena za ukončenie volania N/A 

ICP-T-MBP ** 
ICP základné ukončenie volania na prenesené číslo do mobilnej siete tretej 

strany 
cena za ukončenie volania N/A 

ICP-T-ON ICP ukončenie volania na čísla osobitných sietí a negeografické VoI čísla cena za ukončenie volania sadzba ceny ST-T-ON v bode 6.2 

ICP-T-SN1 ICP ukončenie volania na skrátené čísla ICP s geografickou lokalizáciou cena za ukončenie volania sadzba ceny ST-T- SN1 v bode 6.2 

ICP-T-SN2 ICP ukončenie volania na skrátené čísla ICP s celonárodnou lokalizáciou cena za ukončenie volania sadzba ceny ST-T- SN2 v bode 6.2 

ICP-T-EN ICP ukončenie volania na čísla ohlasovne tiesňových volaní cena za ukončenie volania sadzba ceny ST-T- EN v bode 6.2 

 

 

* Uvedené ceny sú stanovené ako symetrické k cenám ukončenia volaní Telekomu podľa bodu 6.2 tejto Prílohy, s výnimkou služby ICP-T-
FXC („ICP základné ukončenie volania originované v tretích krajinách, ktorá sa stanovuje individuálne na základe Oznámenia podľa bodu 
7.2.1. V prípade, že bude rozhodnutím Regulačného úradu uložené cenové opatrenie/cena ukončenia volaní ICP, v takom prípade sa 
neuplatní cena ukončenia volaní určená symetricky v súlade s týmto odsekom tejto Prílohy, ale podľa rozhodnutia Regulačného úradu , 
ktorým bude uložené cenové opatrenie/cena ukončenia volaní ICP.  

**Cena za ukončenie volania v mobilnej sieti tretej strany bude vychádzať z aktuálne platnej ceny podľa zmluvy o prepojení s mobilnými 
operátormi, zahŕňajúc aj prepojenie pevnej verejnej telekomunikačnej siete Telekomu s verejnou mobilnou telekomunikačnou sieťou 
Telekomu bez ohľadu na formálnu zmluvu o prepojení. 

 

7.2.1 Zmena ceny za službu ICP-T-FXC – IC-Partner základné ukončenie volania, ktoré vzniklo v tretích krajinách  

 

Pre zmenu ceny za službu ICP-T-FXC – IC Partner základné ukončenie volania, ktoré vzniklo v tretích krajinách platí, že IC-Partner môže 
cenu takéhoto volania zmeniť jednostranne na základe „Oznámenia o zmene komerčnej ceny služby ICP -T-FXC“, doručeného druhej 
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zmluvnej strane emailom na emailovú adresu uvedenú v Prílohe 7 – „Všeobecné kontakty“, a to najmenej 30 kalendárnych dní vopred, 
pred nadobudnutím platnosti novej ceny. Oznámenie bude obsahovať názov a označenie služby, poplatok za dĺžku volania (v EUR  za 
minútu) a dátum začiatku platnosti novej ceny volania. 

 


