ÚRAD PRE REGULÁCIU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ
A POŠTOVÝCH SLUŽIEB
Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24
________________________________________________________________
reg.č.: 7/PÚ/2020-179
Bratislava, 26.10.2020
podľa rozdeľovníka
Stanovisko Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
služieb (ďalej len „úrad“) k problematike zabezpečenia plnenia úloh
podnikov podľa § 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov v čase núdzového stavu
v súvislosti s COVID-19
Telekomunikační operátori musia plniť v núdzových a krízových situáciách
svoje povinnosti, ktoré exponenciálne narastajú práve v prípadoch obmedzenia
pohybu osôb. Okrem služieb, ktoré reprezentujú hlavné a častokrát jediné
spojenie medzi osobami a ich blížnymi, resp. medzi osobami a zvyškom on-line
sveta, ide aj o zabezpečenie prevádzky linky tiesňových volaní.
Predseda vlády SR v tejto súvislosti požiadal dňa 18. marca 2020 verejnosť
o poskytovanie maximálnej súčinnosti pri oprave a údržbe telekomunikačných
sietí umožnením vstupu do nehnuteľností, kde sa dotknuté sieťové prvky
nachádzajú, a to najmä v období, keď plnia pre štát životne dôležitú funkciu.
V tejto súvislosti upozorňujeme najmä na tieto právne predpisy:
Podnik podľa § 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEK“) v zmysle § 6 zákona č. 129/2002
Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov musí
zabezpečiť prevádzku linky tiesňového volania 112.
Táto povinnosť je tiež upravená v § 41 ods. 1 písm. a) ZEK nasledovne:
„Podnik poskytujúci verejnú službu na vytváranie vnútroštátnych volaní
prostredníctvom čísla alebo čísel z národného číslovacieho plánu je povinný
zabezpečiť koncovým užívateľom, vrátane užívateľov verejných telefónnych
automatov, bezplatný prístup k tiesňovým službám s využitím jednotného
európskeho čísla tiesňového volania „112“ a iných národných čísel tiesňového
volania“.
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Aby podnik vedel zabezpečiť riadne poskytovanie aj vyššie uvedených
služieb tiesňového volania a funkčné poskytovanie služieb všeobecne, podľa § 66
ods. 1 ZEK môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme
a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej
nehnuteľnosti,
b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a
údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,
c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a
okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia,
ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.
V prípade, ak vyššie uvedená súčinnosť nebude podnikom poskytnutá,
podnik je oprávnený domáhať sa svojich práv podľa § 66 ods. 1 ZEK voči
povinným osobám za účasti príslušníkov Policajného zboru SR.
V tejto súvislosti poukazujeme aj na možné následné vyvodenie
trestnoprávnej zodpovednosti voči osobám, ktoré úmyselne ohrozia prevádzku
verejného telekomunikačného zariadenia za krízovej situácie (§ 286 Trestného
zákona), pričom trestná sadzba je 4 až 8 rokov odňatia slobody.
Zároveň upriamujeme Vašu pozornosť na Usmernenie hlavného hygienika
Slovenskej republiky zo dňa 8. septembra 2020 v súvislosti s ochorením COVID19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (deviata aktualizácia).
Záverom uvádzame, že nerešpektovaním práv podniku podľa § 66 ods. 1
ZEK môže byť vážne ohrozená riadna prevádzka sietí a poskytovanie
elektronických komunikačných služieb.
S pozdravom

Ing. Ivan Marták
predseda úradu
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