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Dôvody vypracovania nového zákona 

•  pripravovaný vstup SR do EÚ, 
•  nový regulačný rámec pre elektronické 

komunikácie EÚ a jeho implementácia v SR, 
•  kontinuita súčasného regulačného rámca 

telekomunikácií v SR a potreba jeho zmeny, 
•  zabezpečenie pôsobnosti a nezávislosti 

národného regulačného orgánu. 
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I. Základné ustanovenia 

•  predmet zákona - poskytovanie elektronických 
komunikačných sietí a služieb, regulácia, práva a 
povinnosti účastníkov trhu, tlkm. tajomstvo,... 

•  základné pojmy 
–  elektronické komunikácie, 
–  zariadenia elektronických komunikácií, 
–  elektronické komunikačné siete, 
–  elektronické komunikačné služby. 



23/08/17 5 

II. Regulácia elektronických komunikácií 
Štátna správa 
•  Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, 
•  Telekomunikačný úrad SR - NRO 

–  spolupráca s RVR, PÚ SR, inými št. orgánmi, 
–  spolupráca s NRO členských štátov EÚ, 
–  poskytovanie informácií EK, 
–  konzultácie 
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(II.) Poskytovanie sietí a služieb - 1 

•  oznamovacia povinnosť - povinnosť podniku 
oznámiť úmysel poskytovať siete alebo služby, 
podobne zmenu alebo zrušenie prevádzky 

•  všeobecné oprávnenie - vydávané úradom bez 
potreby osobitnej žiadosti, súbor podmienok 
daných zákonom, ktoré musí podnik dodržať a sú 
zverejňované a kontrolované úradom  
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(II.) Poskytovanie sietí a služieb - 2 

•  individuálne oprávnenie - na používanie frekvencií, 
identifikačných znakov a čísel 

–  rozhodnutie úradu o povolení rádiového zariadenia 
(písomná žiadosť, výberové konanie ak žiadateľov 
je viac ako je voľných frekvencií) 

–  rozhodnutie úradu o pridelení čísel (písomná 
žiadosť) 



23/08/17 8 

(II.) Poskytovanie sietí a služieb - 3 

•  špecifické povinnosti - pre podniky s významným 
vplyvom na rozhodujúcom trhu 

–  transparentnosť prístupu - referenčná ponuka na 
prístup, prepojenie, uvoľnený prístup k úč. vedeniu, 

–  prenájom okruhov, 
–  výber operátora 
–  prepojenie sietí 
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III. Elektronické kom. siete a služby 
•  všeobecné podmienky, 
•  tarifa, 
•  zmluva o pripojení, 
•  zoznamy účastníkov, 
•  prevádzkyschopnosť služieb, 
•  prenositeľnosť čísla 
•  právo na informácie - transparentné a 

aktualizované informácie o aplikovateľných 
cenách a tarifách a štandardných podmienkach, 
podobne o kvalite služieb, 
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(III.) Univerzálna služba 

•  minimálny súbor služieb dostupných všetkým 
účastníkom bez ohľadu na ich geografickú 
polohu za prijateľnú cenu, 

•  povinnosť poskytovať US - ukladá úrad, 
•  kvalita US, 
•  kompenzácia nákladov na US - povinnosť 

podnikov prispievať na pokrytie nákladov 
povinnému subjektu, 

•  fond US 
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IV. Ochrana údajov - 1 
•  povinnosť podniku informovať účastníkov o tom aké 

údaje sa získavajú, spracúvajú, na aký účel, na aký 
čas, 

•  povinnosť likvidácie osobných údajov najneskôr po 
skončení zmluvných vzťahov, 

•  prevádzkové údaje - charakterizujú účastníkov, 
–  spracovávané za účelom prenosu v sieti alebo 

fakturácie, 
–  nesmú sa bez súhlasu dotknutej osoby uchovávať 

a podnik je povinný ich po skončení spojenia 
bezodkladne zlikvidovať alebo anonymizovať. 
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IV. Ochrana údajov - 2 
•  lokalizačné údaje - označujú geografickú polohu 

koncového zariadenia,  
–  spracovávané za účelom zistenia polohy KZ 

(účastníka) alebo poskytnutia služby s pridanou 
hodnotou, 

–  môžu sa spracúvať len vtedy, ak sa anonymizujú 
alebo so súhlasom  účastníkov....v rozsahu a na 
čas, ktoré je nevyhnutný, 

–  povinnosť podniku umožniť účastníkovi, aby pri 
každom pripojení k sieti alebo pri každom prenose 
správy mohol jednoduchým spôsobom a bezplatne 
dočasne odmietnuť spracúvanie lokalizačných 
údajov. 
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IV. Ochrana údajov - 3 
•  zobrazenie identifikácie volajúceho: 
–  na koncovom zariadení volaného- možnosť 

volajúceho jednoducho a bezplatne zamedziť 
zobrazeniu  identifikácie volajúceho, a to individuálne 
pre jednotlivé volania a možnosť zamedziť zobrazeniu 
identifikácie volajúceho jednorazovým nastavením pre 
všetky volania, 

–  možnosť volaného jednoducho a bezplatne  
odmietnuť tie prichádzajúce volania, v ktorých 
volajúci znemožnil zobrazenie identifikácie volajúceho 

–  možnosť volaného jednoducho a bezplatne, zamedziť 
zobrazeniu identifikácie volajúceho pre prichádzajúce 
volania 
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V. Ochrana sietí a zariadení 

•  ochranné pásma, 
•  oprávnenia prevádzkovateľov elektronických 

komunikačných sietí - povinnosť konať tak, aby 
pri ich výkone nespôsobil škodu, 
–  právo vlastníka nehnuteľnosti pri vzniknutých 

obmedzeniach na jednorázovú primeranú 
náhradu 

•  ochrana proti rušeniu 
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VI. Sankcie - správne delikty 

•  sú rozdelené podľa stupňa závažnosti povinnosti, 
ktorá bola porušená, 

•  neuvažuje sa s osobitnou úpravou priestupkov, 
•  max. hranica pokuty do 500 tis. € 
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(VII.) Riešenie sporov - 1 

•  nezávisle na  pôsobnosti  súdov možnosť účastníkov 
predložiť úradu prípady sporov týkajúcich sa 
správnosti úhrady a kvality verejných služieb, 

•  v prípadoch uzatvárania zmlúv o prístupe, prepojení 
a spoločnom používaní zariadení možnosť 
zmluvných strán, ak sa nedohodli, obrátiť sa na úrad. 
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(VII.) Riešenie sporov - 2 

•  na návrh podniku alebo v odôvodnených prípadoch 
z vlastného podnetu je úrad pri vykonávaní regulácie 
oprávnený vstúpiť do rokovaní o uzatváraní zmlúv o 
prístupe, prepojení alebo spoločnom používaní 
zariadení, 

•  právo úradu z vlastného podnetu alebo na návrh 
podniku  pozastaviť výkon zmluvy o prístupe, 
prepojení sietí alebo spoločnom používaní zariadení, 
ak technické, prevádzkové alebo finančné podmienky 
zmluvy obmedzujú súťaž  na rozhodujúcom trhu, 
poškodzujú iné podniky alebo užívateľov.  
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(VII.) Prechodné ustanovenia 

•  práva a povinnosti vyplývajúce z licencií udelených 
na základe výberového konania ostanú nedotknuté, 

•  povolenia a rozhodnutia o schválení tech. 
spôsobilosti existujúce v čase nadobudnutia 
účinnosti tohto zákona zostávajú naďalej účinnými, 

•  povinnosť súčasného poskytovateľa US poskytovať 
US do nasledujúceho rozhodnutia úradu o určení 
poskytovateľa alebo poskytovateľov  univerzálnej 
služby. 
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Súčasný stav a predpokladaný vývoj 

•  medzirezortné pripomienkové konanie - jún 2003, 
•  poradné orgány vlády - júl, august 2003, 
•  vláda - september 2003, 
•  Národná rada SR 
•  predpokladaná účinnosť 1.1.2004 



Ďakujem za pozornosť! 
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