
610

Z Á K O N

z 3. de cem bra 2003

o elek tro nic kých ko mu ni ká ciách

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

PRVÁ  ČASŤ

ZÁ KLAD NÉ USTA NO VE NIA

§ 1

Pred met a účel úpra vy

(1) Ten to zá kon upra vu je pod mien ky na pos ky to va -
nie elek tro nic kých ko mu ni kač ných sie tí a elek tro nic -
kých ko mu ni kač ných slu žieb, pod mien ky na po u ží va -
nie rá dio vých za ria de ní, štát nu re gu lá ciu
elek tro nic kých ko mu ni ká cií (ïa lej len „re gu lá cia“),
prá va a po vin nos ti pod ni kov a uží va te ¾ov elek tro nic -
kých ko mu ni kač ných sie tí a elek tro nic kých ko mu ni -
kač ných slu žieb, ochra nu tých to sie tí a slu žieb, efek -
tív ne vy u ží va nie frek venč né ho spek tra a čí sel,
opráv ne nia a po vin nos ti k cu dzím ne hnu te¾ nos tiam,
ochra nu súk ro mia a úda jov a pô sob nos� or gá nov štát -
nej sprá vy v elek tro nic kých ko mu ni ká ciách.

(2) Úče lom zá ko na je vo ve rej nom zá uj me vy tvo ri�
pod mien ky na roz voj kon ku ren cie v ob las ti elek tro nic -
kých ko mu ni ká cií na úze mí Slo ven skej re pub li ky za lo -
že nej na mo der nej a kva lit nej in fra štruk tú re, do siah -
nu� efek tív nu hos po dár sku sú �až (ïa lej len „sú �až“) pri
pos ky to va ní elek tro nic kých ko mu ni kač ných sie tí
a elek tro nic kých ko mu ni kač ných slu žieb a pod po ri�
zá uj my uží va te ¾ov elek tro nic kých ko mu ni ká cií.

(3) Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -
skych spo lo čen stiev uve de né v prí lo he č. 1. 

§ 2

Elek tro nic ké ko mu ni ká cie

(1) Elek tro nic ké ko mu ni ká cie za bez pe ču jú vý me nu
ale bo pre nos in for má cií me dzi ko neč ným poč tom uží -
va te ¾ov usku toč ňo va ných po elek tro nic kých ko mu ni -
kač ných sie �ach. Elek tro nic ké ko mu ni ká cie ne za hŕ ňa -
jú in for má cie pre ná ša né ako sú čas� te le víz ne ho
a roz hla so vé ho vy sie la nia pre ve rej nos� pros tred níc -
tvom elek tro nic kej ko mu ni kač nej sie te ok rem in for má -
cií, kto ré sa tý ka jú iden ti fi ko va te¾ né ho uží va te ¾a pri jí -
ma jú ce ho in for má cie.

(2) Elek tro nic ké ko mu ni ká cie sú zria ïo va nie, pre -

vádz ko va nie a pos ky to va nie za ria de ní elek tro nic kých
ko mu ni ká cií, elek tro nic kých ko mu ni kač ných sie tí
a elek tro nic kých ko mu ni kač ných slu žieb.

§ 3

Za ria de nia elek tro nic kých ko mu ni ká cií

(1) Te le ko mu ni kač né za ria de nie je tech nic ké za ria -
de nie na vy sie la nie, pre nos, sme ro va nie, prí jem, pre po -
je nie ale bo spra co va nie sig ná lov a in for má cií vo for me
ob ra zu, zvu ku ale bo dát (ïa lej len „sig nál“) pros tred -
níc tvom ve de ní, rá dio vý mi, op tic ký mi ale bo iný mi elek -
tro mag ne tic ký mi pros tried ka mi, ako aj pri dru že né
pros tried ky.

(2) Rá dio vé za ria de nie je te le ko mu ni kač né za ria de -
nie ale bo jeho tech nic ká čas�, kto ré je schop né ko mu -
ni ko va� po mo cou vy sie la nia, príj mu ale bo vy sie la nia
a príj mu rá dio vých vĺn vo frek venč nom spek tre pri de le -
nom po zem ským ale bo koz mic kým rá dio ko mu ni ká -
ciám.

(3) Kon co vé za ria de nie je te le ko mu ni kač né za ria de -
nie ale bo jeho tech nic ká čas�, kto ré umož ňu je ko mu ni -
ká ciu a je ur če né na pria me ale bo ne pria me pri po je nie
na kon co vé body sie tí.

(4) Pri dru že né pros tried ky sú tech nic ké za ria de nia
a iné vy ba ve nie pri dru že né k sie ti, kto ré umož ňu jú ale -
bo pod po ru jú pos ky to va nie slu žieb pros tred níc tvom
tej to sie te ale bo služ by. Za hŕ ňa jú sys té my pod mie ne -
né ho prí stu pu a elek tro nic kých prog ra mo vých sprie -
vod cov.

(5) Škod li vé ru še nie je ru še nie, kto ré ohroz u je funk -
ciu rá dio na vi gač nej služ by ale bo iných zá chran ných
slu žieb, ale bo inak váž ne zhor šu je, marí ale bo opa ko -
va ne pre ru šu je rá dio ko mu ni kač nú služ bu vy me dze nú
v me dzi ná rod nej zmlu ve, kto rou je Slo ven ská re pub li -
ka via za ná,1) pre vádz ko va nú v sú la de s tým to zá ko -
nom.

(6) Ve rej ný te le fón ny auto mat je ve rej ne do stup ný te -
le fón, za kto ré ho po u ží va nie sa môže pla ti� naj mä min -
ca mi, kre dit ný mi kar ta mi, de bet ný mi kar ta mi ale bo
pred plat ný mi kar ta mi vrá ta ne ka riet s vo la cí mi kód mi.

(7) Rá dio vé vlny sú elek tro mag ne tic ké vlny s frek ven -
ciou od 9 kHz do 3 000 GHz, kto ré sa ší ria vo vo¾ nom
prie sto re bez ume lé ho ve de nia.
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1) Vy hláš ka Mi nis ter stva za hra nič ných vecí č. 190/1968 Zb. o Me dzi ná rod nom do ho vo re o te le ko mu ni ká ciách, Mon tre ux 1965.



§ 4

Elek tro nic ké ko mu ni kač né sie te

(1) Elek tro nic ká ko mu ni kač ná sie� (ïa lej len „sie�“)
je funk čne pre po je ná sús ta va pre no so vých sys té mov
a v prí pa de pot re by pre pá ja cích a sme ro va cích za ria de -
ní, ako aj iných pros tried kov, kto ré umož ňu jú pre nos
sig ná lu po ve de ní, rá dio vý mi, op tic ký mi ale bo iný mi
elek tro mag ne tic ký mi pros tried ka mi, vrá ta ne dru ži co -
vých sie tí, pev ných sie tí s pre pá ja ním ok ru hov a s pre -
pá ja ním pa ke tov vrá ta ne in ter ne tu a mo bil ných po -
zem ských sie tí, sie tí na roz vod elek tric kej ener gie
v roz sa hu, v kto rom sa po u ží va jú na pre nos sig ná lov,
sie tí pre roz hla so vé a te le víz ne vy sie la nie a káb lo vých
dis tri buč ných sys té mov bez oh¾a du na druh pre ná ša -
ných in for má cií.

(2) Ve rej ná sie� sa úpl ne ale bo pre važ ne po u ží va na
pos ky to va nie ve rej ne do stup ných elek tro nic kých ko -
mu ni kač ných slu žieb.

(3) Ve rej ná te le fón na sie� sa po u ží va na pos ky to va nie 
ve rej ne do stup ných te le fón nych slu žieb; umož ňu je
pre nos hla so vej ko mu ni ká cie me dzi kon co vý mi bod mi
sie te ale bo iné for my ko mu ni ká cie, ako sú na prí klad
fak si mil ný pre nos ale bo pre nos dát.

(4) Roz hra nie je
a) kon co vý bod sie te, kto rý je fy zic kým bo dom, v kto -

rom sa účast ní ko vi pos ky tu je pri po je nie k ve rej nej
sie ti a v prí pa de sie tí za hŕ ňa jú cich spá ja nie ale bo
sme ro va nie je ten to bod ur če ný špe ci fic kou sie �o vou
ad re sou, kto rá sa môže vz�a ho va� na te le fón ne čís lo
účast ní ka a jeho tech nic ké špe ci fi ká cie, 

b) roz hra nie v prie sto re, kto ré vy me dzu je rá dio vú spá -
ja ciu ces tu me dzi rá dio vý mi za ria de nia mi a jeho
tech nic ké špe ci fi ká cie,

c) roz hra nie na pre po je nie sie tí ale bo pri po je nie oso bit -
ných sie tí a jeho tech nic ké špe ci fi ká cie ale bo 

d) roz hra nie pre ap li kač né prog ra my, kto rým sú sof tvé -
ro vé roz hra nia me dzi ap li ká cia mi pos ky to va ný mi
pre vádz ko va te¾ mi roz hla so vé ho a te le víz ne ho vy sie -
la nia ale bo pos ky to va te¾ mi slu žieb a me dzi  pro -
striedkami v di gi tál nych te le víz nych za ria de niach
ur če ných pre di gi tál ne te le víz ne a roz hla so vé služ by
a jeho tech nic ké špe ci fi ká cie.

(5) Pos ky to va nie sie te je zria de nie sie te, jej pre vádz -
ka, kon tro la nad sie �ou ale bo jej sprí stup ne nie.

(6) Geo gra fic ké čís lo je pri de le né čís lo z ná rod né ho
čís lo va cie ho plá nu, kde čas� jeho čí sel nej štruk tú ry má
geo gra fic ký výz nam po u ží va ný na sme ro va nie vo la ní
na fy zic ké umies tne nie kon co vé ho bodu sie te.

(7) Ne ge o gra fic ké čís lo je pri de le né čís lo z ná rod né ho
čís lo va cie ho plá nu a žiad na čas� jeho štruk tú ry nemá
geo gra fic ký výz nam; za hŕ ňa čís la uží va te ¾ov mo bil nej
sie te, slu žieb vo la nia na účet vo la né ho a slu žieb za zvý -
še nú úhra du.

(8) Pod nik na úče ly toh to zá ko na je kaž dá oso ba, kto -
rá je opráv ne ná pos ky to va� sie�, služ bu ale bo sie�

a služ bu v ob las ti elek tro nic kých ko mu ni ká cií bez
oh¾a du na práv nu for mu a spô sob fi nan co va nia.

 (9) Prí stup je sprí stup ne nie za ria de ní, elek tro nic -
kých ko mu ni kač ných slu žieb ale bo za ria de ní a elek tro -
nic kých ko mu ni kač ných slu žieb iné mu pod ni ku na
pos ky to va nie elek tro nic kých ko mu ni kač ných slu žieb,
naj mä prí stup k
a) účast níc ke mu ve de niu a k pros tried kom a služ bám

pot reb ným na pos ky to va nie slu žieb pros tred níc -
tvom účast níc ke ho ve de nia,

b) pev ným sie �am a mo bil ným sie �am, naj mä k služ -
bám ro a min gu,

c) za ria de niam na pre vod čí sel ale bo k sys té mom po -
nú ka jú cim ek vi va lent nú funk ciu,

d) prí sluš ným sof tvé ro vým sys té mom vrá ta ne pre vádz -
ko vých pod por ných sys té mov,

e) in fra štruk tú re vrá ta ne sta vieb, prie sto rov a čas tí ve -
de ní sie tí,

f) sys té mom pod mie ne né ho prí stu pu na služ by di gi -
tál nej te le ví zie,

g) služ bám vir tu ál nych sie tí.

(10) Pre po je nie je fy zic ké a lo gic ké spo je nie ve rej ných 
sie tí po u ží va ných tým is tým ale bo iným pod ni kom
umož ňu jú ce uží va te ¾om sie te jed né ho pod ni ku ko mu -
ni ko va� s uží va te ¾om toho is té ho ale bo iné ho pod ni ku
ale bo umož ňujúce prí stup k elek tro nic kým ko mu ni -
kač ným služ bám pos ky to va ným iným pod ni kom. Tie to
služ by môže pos ky to va� pod nik ale bo tre tia oso ba, kto -
rí majú prí stup k ve rej nej sie ti. Pre po je nie je oso bit ný
druh prí stu pu me dzi pos ky to va te¾ mi ve rej ných sie tí.

(11) Účast níc ke ve de nie je fy zic ké spo je nie kon co vé -
ho bodu sie te v prie sto roch účast ní ka s hlav ným roz vá -
dza čom ale bo rov no cen ným za ria de ním v pev nej ve rej -
nej te le fón nej sie ti. 

(12) Uvo¾ ne ný prí stup k účast níc ke mu ve de niu je
úpl ný uvo¾ ne ný prí stup ale bo spo loč ný prí stup k me ta -
lic ké mu skrú ca né mu páru účast níc ke ho ve de nia bez
zme ny jeho vlast níc tva. 

(13) Úpl ný uvo¾ ne ný prí stup je prí stup k me ta lic ké -
mu skrú ca né mu páru účast níc ke ho ve de nia ale bo jeho
úse ku, kto rý opráv ňu je iný pod nik vy u ži� celé frek -
venč né spek trum me ta lic ké ho skrú ca né ho páru účast -
níc ke ho ve de nia. Úsek me ta lic ké ho skrú ca né ho páru je 
čas� účast níc ke ho ve de nia spá ja jú ca kon co vý bod sie te 
v prie sto roch účast ní ka so špe ci fi ko va ným prí stu po -
vým bo dom účast níc ke ho ve de nia.

(14) Spo loč ný prí stup k me ta lic ké mu skrú ca né mu
páru účast níc ke ho ve de nia je prí stup k účast níc ke mu
ve de niu ale bo jeho úse ku, kto rý opráv ňu je iný pod nik
vy u ži� čas� frek venč né ho spek tra, kto ré sa ne po u ží va
na te le fón nu služ bu, pri čom ho vo ro vé pás mo frek venč -
né ho spek tra zos tá va aj na ïa lej k dis po zí cii pod ni ku
s výz namným vply vom na re le vant nom trhu.

 (15) Ve de nie sie tí (ïa lej len „ve de nie“) je sú čas� sie te. 
Ve de ním sú te le ko mu ni kač né in ži nier ske stav by a ve -
rej né tech nic ké vy ba ve nie úze mia,2) naj mä nad zem né
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2) § 43a ods. 3 písm. h) a i) a § 139a ods. 10 zá ko na č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no va ní a sta veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní
zá ko na č. 237/2000 Z. z.



a pod zem né ve de nia, dia¾ ko vé a miest ne pre no so vé sys -
té my, káb lo vé dis tri buč né sys té my a rá dio vé tra sy vrá -
ta ne ich prí slu šen stva a pri dru že ných pros tried kov,
ako sú roz vá dza če, zo sil ňo va če, sto žia re, no si če, opor -
né a vy ty čo va cie body, káb lo vo dy, káb lo vé šach ty a rúry.

(16) Opor ný bod nad zem né ho ve de nia je kon štruk cia 
ne sú ca ale bo po do pie ra jú ca vo di če ale bo káb le.

(17) Vy ty čo va cí bod pod zem né ho ve de nia je ta bu¾ ka,
pät ník ale bo stĺ pik ur ču jú ci po lo hu káb lo vých sú bo -
rov, kri žo vat ka káb lov s po zem ný mi ko mu ni ká cia mi,
drá ha mi, vod ný mi tok mi, po lo ho vá zme na tra sy káb lov
v ob ciach ale bo vo vo¾ nom te ré ne.

§ 5

Elek tro nic ké ko mu ni kač né služ by

(1) Elek tro nic ká ko mu ni kač ná služ ba (ïa lej len
„služ ba“) je služ ba ob vyk le pos ky to va ná za úhra du,
kto rá spo čí va úpl ne ale bo pre važ ne v pre no se sig ná lov
v sie �ach, vrá ta ne te le ko mu ni kač ných slu žieb a pre no -
so vých slu žieb v sie �ach po u ží va ných na roz hla so vé
a te le víz ne vy sie la nie. Služ ba nie je pos ky to va nie ob sa -
hu ani re dakč ný do h¾ad nad ob sa hom pre ná ša ný po -
mo cou sie tí a slu žieb a ne za hŕ ňa služ by in for mač nej
spo loč nos ti,3) kto ré ne spo čí va jú úpl ne ale bo pre važ ne
v pre no se sig ná lov sie �a mi.

(2) Ve rej ná te le fón na služ ba je ve rej ne do stup ná
služ ba na usku toč ne nie a prí jem ná rod ných a me dzi -
ná rod ných vo la ní a na prí stup k ties ňo vým vo la niam
pros tred níc tvom jed né ho ale bo via ce rých čí sel ná rod -
né ho ale bo me dzi ná rod né ho čís lo va cie ho plá nu.

(3) Vo la nie je elek tro nic ké ko mu ni kač né spo je nie
zos ta ve né pros tred níc tvom ve rej nej te le fón nej služ by,
kto ré umož ňu je oboj smer nú ko mu ni ká ciu v re ál nom
čase.

(4) Služ ba s pri da nou hod no tou je služ ba, kto rá vy -
ža du je spra co va nie pre vádz ko vých ale bo lo ka li zač ných 
úda jov iných, ako sú pre vádz ko vé úda je pot reb né na
pre nos ko mu ni ká cie ale bo fak tu rá cie.

(5) Uží va te¾ je fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba,
kto rá po u ží va ale bo po ža du je pos ky to va nie ve rej ne do -
stup nej služ by. Za uží va te ¾a sa na úče ly toh to zá ko na
po va žu je aj účast ník a kon co vý uží va te¾, ak sa ïa lej ne -
us ta no vu je inak. 

(6) Kon co vý uží va te¾ je oso ba, kto rá po u ží va ale bo po -
ža du je ve rej ne do stup nú služ bu a túto služ bu ïa lej ne -
po sky tu je a ani pros tred níc tvom nej ne po sky tu je ïal -
šie služ by. Kon co vý uží va te¾ je spotrebite¾4) a v prí pa de
roz hla so vých a te le víz nych prog ra mo vých slu žieb aj
po slu cháč a di vák.

(7) Účast ník je ten kon co vý uží va te¾, kto rý uzav rel
s pod ni kom pos ky tu jú cim ve rej né služ by zmlu vu o pri -
po je ní.

 DRU  HÁ  ČASŤ

RE GU LÁ CIA ELEK TRO NIC KÝCH KO MU NI KÁ CIÍ

P R V Á  H L A  VA

PÔ SOB NOSŤ OR GÁ NOV ŠTÁT NEJ SPRÁ VY
V OB LAS TI ELEK TRO NIC KÝCH KO MU NI KÁ CIÍ

§ 6

(1) Or gá ny štát nej sprá vy v ob las ti elek tro nic kých
ko mu ni ká cií sú
a) Mi nis ter stvo do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo -

ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“),
b) Te le ko mu ni kač ný úrad Slo ven skej re pub li ky (ïa lej

len „úrad“).

(2) Mi nis ter stvo
a) vy pra cú va ná vr hy ná rod nej po li ti ky pre elek tro nic ké 

ko mu ni ká cie a pred kla dá ich vlá de Slo ven skej re -
pub li ky (ïa lej len „vlá da“) na schvá le nie,

b) vy pra cú va ná vrh ná rod nej ta bu¾ ky frek venč né ho
spek tra a pred kla dá ho vlá de na schvá le nie,

c) za bez pe ču je me dzi ná rod né vz�a hy v ob las ti elek tro -
nic kých ko mu ni ká cií na úrov ni Eu róp skej únie, me -
dzi ná rod ných vlád nych or ga ni zá cií a me dzi ná rod -
ných mi mo vlád nych or ga ni zá cií.

(3) Úrad je ná rod ný re gu lá tor a ce no vý orgán5) v ob -
las ti elek tro nic kých ko mu ni ká cií, kto rý pod ¾a toh to zá -
ko na
a) vy ko ná va re gu lá ciu,
b) za bez pe ču je me dzi ná rod né vz�a hy v ob las ti elek tro -

nic kých ko mu ni ká cií na úrov ni re gu lač ných or gá -
nov,

c) spo lu pra cu je s mi nis ter stvom pri vy pra cú va ní ná vr -
hu ná rod nej ta bu¾ ky frek venč né ho spek tra a vy ko -
ná va sprá vu frek venč né ho spek tra,

d) chrá ni zá uj my kon co vých uží va te ¾ov s oh¾a dom na
kva li tu a ceny slu žieb,

e) plní po vin nos ti pod po ru jú ce sú �až, roz voj spo loč né -
ho trhu Eu róp skej únie, zá uj my všet kých osôb člen -
ských štá tov Eu róp skej únie na úze mí Slo ven skej
re pub li ky, prí stup k sie �am, pre vádz ky schop nos�
sie tí a slu žieb a chrá ni slo bo du vý be ru pre vádz ko va -
te ¾a s uplat ne ním tech nic kých no riem,6)

f) vy dá va vše obec ne zá väz né práv ne pred pi sy v  me -
dziach toh to zá ko na,

g) vy dá va Ves tník Te le ko mu ni kač né ho úra du Slo ven -
skej re pub li ky (ïa lej len „ves tník“),

h) za bez pe ču je svo je in for mač né po vin nos ti voči Ná -
rod nej rade Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „ná rod ná 
rada“) a Eu róp skej ko mi sii,

i) ur ču je úhra dy,
j) ve die mi mo súd ne rie še nie spo rov,

k) pos ky tu je in for má cie kon co vým uží va te ¾om v sú vis -
los ti so služ ba mi, vy ko ná va uží va te¾ ské prie sku my,
zve rej ňu je ich a vy u ží va ich vo svo jej čin nos ti,

Strana 5828 Zbierka zákonov č. 610/2003 Čiastka 249

3) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 453/2002 Z. z. o po stu poch pri pos ky to va ní in for má cií v ob las ti tech nic kých pred pi sov
a tech nic kých no riem.

4) § 2 zá ko na č. 634/1992 Zb. o ochra ne spot re bi te ¾a.
5) § 4 ods. 1 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 18/1996 Z. z. o ce nách v zne ní zá ko na č. 196/2000 Z. z.
6) § 5 zá ko na č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia dav kách na vý rob ky a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

v zne ní zákona č. 436/2001 Z. z.



l) plní úlo hy sú vi sia ce s ob me dze ním vlast níc ke ho
prá va k ne hnu te¾ nos tiam na vy u ží va nie ne hnu te¾ -
nos tí na úče ly za bez pe če nia slu žieb a s ob me dze ním
vlast níc ke ho prá va k hnu te¾ ným ve ciam ob me dze -
ním ale bo zá ka zom po u ží va nia vy sie la cích te le ko -
mu ni kač ných za ria de ní a ok ru hov v čase voj ny a voj -
no vé ho sta vu,7)

m) vy ko ná va do h¾ad a ukla dá sank cie,
n) vy ko ná va ïal šie čin nos ti. 

(4) Úrad je po vin ný všet ky čin nos ti vy ko ná va� a svo je
roz hod nu tia vy dá va� v sú la de s prin cíp mi efek tív nos ti,
ob jektív nos ti, trans pa ren tnos ti, ne dis kri mi ná cie, pri -
me ra nos ti a odô vod ne nos ti. Úrad pri svo jej čin nos ti
môže vy u ži� aj služ by iných osôb. Svo je roz hod nu tia,
vše obec ne zá väz né práv ne pred pi sy a in for má cie, kto ré
pri spe jú k ot vo re né mu a funk čne kon ku renč né mu
trhu zve rej ňu je vo ves tní ku a in for ma tív ne na in ter ne -
te, pri čom za bez pe ču je ochra nu úda jov.

(5) Úhra dy pod ¾a od se ku 3 písm. i) sú ad mi nis tra tív -
ne úhra dy, kto ré úrad ukla dá pod ni kom pos ky tu jú cim
sie te, služ by ale bo sie te a služ by na zá kla de vše obec né -
ho po vo le nia a úhra dy za prá vo po u ží va� čís la ale bo
úhra dy za prá vo po u ží va� frek ven cie a iden ti fi kač né
zna ky, kto ré úrad ukla dá na zá kla de in di vi du ál ne ho
po vo le nia na po u ží va nie čí sel ale bo na zá kla de in di vi -
du ál ne ho po vo le nia na po u ží va nie frek ven cií a iden ti fi -
kač ných zna kov. Výš ka ad mi nis tra tív nych úhrad  po -
d¾a § 13 ods. 2 písm. e) ne smie pre kro či� výš ku
ne vy hnut ných ná kla dov úra du na sprá vu, kon tro lu
práv a po vin nos tí vy plý va jú cich z tých to po vo le ní a po -
vin nos tí pod ¾a § 18 až 27. Úrad pri ur čo va ní úhrad jed -
not li vým pod ni kom koná v sú la de s od se kom 4 a ukla dá
ich pri me ra ne tak, že mi ni ma li zu je nad by toč né ná kla -
dy. Úhra dy za hŕ ňa jú aj ná kla dy úra du na me dzi ná rod -
nú spo lu prá cu a har mo ni zá ciu, ana lý zu trhu, sle do va -
nie a kon tro lu pl ne nia pod mie nok a iné kon tro ly trhu.
Úhra dy vy be rá úrad a sú príj mom štát ne ho roz po čtu.

(6) Úrad zve rej ňu je spô sob a me tó du sta no ve nia ad -
mi nis tra tív nych úhrad.

§ 7

(1) Úrad je roz poč to vá organizácia8) so síd lom v Bra ti -
sla ve. Úrad môže mimo svoj ho síd la zria ïo va� stá le ale -
bo do čas né pra co vi ská. 

(2) Na čele úra du je pred se da, kto rý je šta tu tár nym
or gánom a kto ré ho na ná vrh vlá dy volí a od vo lá va ná -
rod ná rada.

(3) Pred se du úra du v čase jeho ne prí tom nos ti za stu -
pu je pod pred se da úra du. Pod pred se da úra du ok rem
toho plní úlo hy, kto rý mi ho po ve rí pred se da úra du.
Pod pred se du úra du vy me nú va a od vo lá va vlá da.

(4) Funk čné ob do bie pred se du úra du a pod pred se du
úra du je šes� roč né. Tá istá oso ba môže vy ko ná va�
funk ciu pred se du úra du ale bo pod pred se du úra du
naj viac dve po sebe na sle du jú ce funk čné ob do bia.

 (5) Pla to vé a ïal šie ná le ži tos ti pred se du úra du ur -
ču je vlá da pod ¾a oso bit né ho pred pi su.9)

 (6) Pred se da úra du a pod pred se da úra du ne smú
po čas funk čné ho ob do bia 
a) vy ko ná va� funk ciu v po li tic kej stra ne ale bo v po li tic -

kom hnu tí, ani pô so bi� v ich pro spech,
b) vy ko ná va� funk ciu v inom štát nom or gá ne ale bo

v or gá ne práv nic kej oso by zria de nej zá ko nom ako
ve rej no práv na in šti tú cia,

c) by� za mest nan com, spo loč ní kom ale bo ko na te ¾om
práv nic kej oso by, čle nom jej šta tu tár ne ho or gá nu,
ria dia ce ho or gá nu, kon trol né ho or gá nu, šta tu tár -
nym or gá nom ale bo za mest nan com fy zic kej oso by,
ani ma� po diel na zá klad nom ima ní ale bo po diel na
hla so va cích prá vach tých to osôb, ani pô so bi� v ich
pro spech ale bo ne pros pech, ak sú tie to oso by pre -
vádz ko va te ¾om sie te, pos ky to va te ¾om služ by ale bo
pre vádz ko va te ¾om sie te a pos ky to va te ¾om služ by,

d) pod ni ka� ale bo vy ko ná va� inú zá rob ko vú čin nos�.

 (7) Vý kon funk cie pred se du úra du a pod pred se du
úra du sa skon čí 
a) uply nu tím funk čné ho ob do bia,
b) vzda ním sa funk cie, 
c) od vo la ním z funk cie,
d) smr �ou.

 (8) Pred se da úra du sa môže vzda� funk cie pí som -
ným ozná me ním pred se do vi ná rod nej rady a pod pred -
se da úra du sa môže vzda� funk cie pí som ným ozná me -
ním pred se do vi vlá dy. Funk čné ob do bie pred se du
úra du za ni ká dňom do ru če nia ozná me nia o vzda ní sa
funk cie. Funk čné ob do bie pod pred se du úra du za ni ká
dňom do ru če nia ozná me nia o vzda ní sa funk cie.

 (9) Pred se du úra du od vo lá ná rod ná rada a pod pred -
se du úra du od vo lá vlá da, ak
a) na sta la nie ktorá zo sku toč nos tí uve de ných v od se -

ku 5,
b) bol prá vo plat ne od sú de ný za úmy sel ný trest ný čin

ale bo za trest ný čin spá cha ný z ne dban li vos ti pria -
mo sú vi sia ci s vý ko nom jeho funk cie,

c) bol po zba ve ný spô so bi los ti na práv ne úko ny ale bo
jeho spô so bi los� bola ob me dze ná,

d) po čas naj me nej šies tich po sebe na sle du jú cich me -
sia cov ne vy ko ná va svo ju funk ciu.

(10) Pred se du úra du môže od vo la� ná rod ná rada
a pod pred se du úra du môže od vo la� vlá da, ak úrad ne -
pl ní úlo hy pod ¾a toh to zá ko na.

§ 8

Spo lu prá ca úra du s iný mi or gán mi,
úrad mi a pre vádz ko va te¾ mi

(1) Úrad spo lu pra cu je naj mä s
a) Ra dou pre vy sie la nie a ret ran smi siu v ob las ti roz hla -

so vé ho a te le víz ne ho vy sie la nia a ret ran smi sie,
b) Pro ti mo no pol ným úra dom Slo ven skej re pub li ky

v otáz kach ur če nia re le vant ných tr hov (§ 15), ana lý -
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7) Čl. 2 ods. 3 a čl. 3 ods. 3 ústav né ho zá ko na č. 227/2002 Z. z. o bez peč nos ti štá tu v čase voj ny, voj no vé ho sta vu, vý ni moč né ho sta vu
a nú dzo vé ho sta vu.

8) § 21 ods. 4 písm. a) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách v zne ní ne skor ších pred pi sov.
9) Zá kon č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.



zy re le vant ných tr hov v ob las ti elek tro nic kých ko -
mu ni ká cií (§ 16) a ur če nia pod ni ku s výz namným
vply vom na re le vant nom trhu v ob las ti elek tro nic -
kých ko mu ni ká cií (§ 17),

c) pre vádz ko va te¾ mi oso bit ných sie tí pri ko or di ná cii
vy u ží va nia frek venč né ho spek tra,

d) Slo ven skou ob chod nou in špek ciou pri vý ko ne štát -
ne ho do h¾a du nad elek tro nic ký mi ko mu ni ká cia mi,

e) Eu róp skou ko mi siou a ná rod ný mi re gu lá tor mi člen -
ských štá tov Eu róp skej únie.

(2) Pri uplat ňo va ní re gu lač nej zod po ved nos ti úra du
vy me dze nej tým to zá ko nom a kom pe ten cií Pro ti mo no -
pol né ho úra du Slo ven skej re pub li ky usta no ve nej oso -
bit ným pred pi som si úra dy vy mie ňa jú in for má cie
a pod kla dy.

§ 9

In for má cie úra du

Úrad pos ky tu je Eu róp skej ko mi sii na jej pí som nú
žia dos� in for má cie, kto ré Eu róp ska ko mi sia po ža du je
na pl ne nie svo jich úloh. Ak úrad pos ky tu je Eu róp skej
ko mi sii in for má cie, kto ré mu pred tým pos ky tol pod nik
na jeho žia dos�, ozná mi úrad túto sku toč nos� pod ni ku.
In for má cie zhro maž de né úra dom sú ve rej ne do stup né
ok rem in for má cií, kto ré sú pred me tom ob chod né ho ta -
jom stva.10)

§ 10

Kon zul tá cie

(1) Kon zul tá cie sú vzá jom ná vý me na in for má cií, sta -
no vísk a pred bež né ro ko va nia úra du s pod nik mi, ná -
rod ný mi re gu lač ný mi or gán mi ale bo Eu róp skou ko mi -
siou pred ko na ním a roz ho do va ním o opat re niach,
kto ré budú ma� znač ný do sah na re le vant ný trh.

(2) Úrad pred za ča tím ko na nia kon zul tu je svoj ná vrh
opat re nia vo veci, kto rá bude ma� výz namný do sah na
re le vant ný trh, pos kyt ne dotk nu té mu pod ni ku naj me -
nej je den me siac na vy jad re nie odo dňa jeho zve rej ne -
nia. Úrad v ná vr hu uve die naj mä de fi ní ciu trhu, zis te -
nia tý ka jú ce sa výz namné ho vply vu na re le vant nom
trhu spo lu s ozna če ním pod ni ku s výz namným vply -
vom na tom to trhu, ulo že nie, zme nu ale bo zru še nie po -
vin nos tí pod ¾a § 18 až 24 a § 27 a odô vod ne nie uve de -
ných sku toč nos tí. Úrad zoh ¾ad ní v čo naj väč šej mož nej
mie re sta no vi sko dotk nu té ho pod ni ku.

(3) Ak ná vrh vo veci pod ¾a od se ku 2 bude ma� do sah
na ob cho do va nie me dzi člen ský mi štát mi Eu róp skej
únie, úrad za šle ten to ná vrh s odô vod ne ním Eu róp skej
ko mi sii a všet kým ná rod ným re gu lač ným or gá nom
člen ských štá tov Eu róp skej únie, ak ide o
a) ur če nie re le vant ných tr hov,
b) po stu py sú vi sia ce s ana lý zou re le vant né ho trhu,
c) po vin nos ti prí stu pu k sie ti a pre po je nia sie tí.

(4) Úrad v čo naj väč šej mož nej mie re zoh ¾ad ní sta no -
vi sko Eu róp skej ko mi sie a ná rod ných re gu lač ných or -

gá nov. Úrad po po sú de ní sta no vísk za čne ko na nie ale -
bo kon zul tá cie ukon čí. Úrad vy da né roz hod nu tie za šle
Eu róp skej ko mi sii.

(5) Ak roz hod nu tie bude ma� do sah na ob cho do va nie
me dzi člen ský mi štát mi Eu róp skej únie a Eu róp ska ko -
mi sia vo svo jom sta no vi sku k ná vr hu roz hod nu tia vy -
jad rí ná zor, že jeho vy da nie bude pre káž kou vo vzá jom -
nom ob cho de v rám ci Eu róp skej únie, ale bo vy jad rí
váž ne po chyb nos ti o jeho sú lade s prá vom Eu róp skej
únie, naj mä s úče lom uve de ným v § 1 ods. 2, úrad od lo -
ží vy da nie roz hod nu tia o dva me sia ce. Ak Eu róp ska ko -
mi sia v tej to le ho te po žia da o stiah nu tie ná vr hu s uve -
de ním dô vo dov, úrad roz hod nu tie ne vy dá a ko na nie
za sta ví.

(6) Ak úrad vo vý ni moč ných prí pa doch usú di, že
 treba na lie ha vo ko na� v zá uj me ochra ny sú �a že
a ochra ny zá uj mov uží va te ¾ov bez do dr ža nia po stu pu
uve de né ho v od se koch 2 až 5, oka mžite vydá pred bež né 
opatrenie11) ale bo roz hod nu tie pod ¾a § 15 ods. 2. Úrad
toto opat re nie ale bo roz hod nu tie bez od klad ne za šle
s odô vod ne ním Eu róp skej ko mi sii a všet kým ná rod -
ným re gu lač ným or gá nom. 

(7) Úrad zve rej ní vý sled ky kon zul tá cií a sprá vu o po -
stu pe pod ¾a od se kov 2 až 6.

(8) Úrad je je di ným in for mač ným mies tom, kto ré ho
pros tred níc tvom mož no vstú pi� do všet kých pre bie ha -
jú cich kon zul tá cií.

§ 11

Re gu lá cia elek tro nic kých ko mu ni ká cií

(1) Re gu lá cia elek tro nic kých ko mu ni ká cií je
a) utvá ranie pod mie nok na vznik a udr žia va nie kon ku -

renč né ho pros tre dia na trhu,
b) ur čo va nie pod mie nok na pos ky to va nie sie tí a slu -

žieb (§ 12 až 14),
c) re gu lá cia sú �a že na re le vant nom trhu v ob las ti elek -

tro nic kých ko mu ni ká cií (§ 15 až 28), 
d) sprá va čí sel a frek ven cií (§ 29 až 36),
e) re gu lá cia cien (§ 22, 23, 26 a 27),
f) štát ny do h¾ad nad elek tro nic ký mi ko mu ni ká cia mi

(ïa lej len „do h¾ad“) (§ 37 a 38).

(2) Úrad pri re gu lá cii pri hlia da na od po rú ča nia
a usmer ne nia Eu róp skej ko mi sie vrá ta ne tech nic kých
no riem a tech nic kých špe ci fi ká cií pre sie te a služ by,
kto rých zoz nam zve rej ňu je Eu róp ska ko mi sia. Pri re -
gu lá cii musí zoh ¾ad ňo va� tech no lo gic kú neu tra litu re -
gu lá cie, kto rá ne uk la dá ani ne dis kri mi nu je po u ží va nie
kon krét ne ho typu tech no ló gie.

D R U  H Á  H L A  VA

PO VO LE NIE NA POS KY TO VA NIE SIE TÍ A SLU ŽIEB

§ 12

(1) Pos ky to va� sie te, služ by ale bo sie te a služ by mož -
no len na zá kla de vše obec né ho po vo le nia. Pos ky to va�
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10) § 17 až 20 Ob chod né ho zá kon ní ka.
11) § 43 zá ko na č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok).



sie te, služ by ale bo sie te a služ by, pre kto ré je pot reb né
pri de le nie čí sel ale bo frek ven cií, mož no na zá kla de in -
di vi du ál ne ho po vo le nia na po u ží va nie čí sel pod ¾a § 31
ale bo na zá kla de in di vi du ál ne ho po vo le nia na po u ží va -
nie frek ven cií a iden ti fi kač ných zna kov pod ¾a § 32. Tie -
to po vo le nia vy dá va úrad. 

(2) Po vo le nie pod ¾a od se ku 1 nie je pot reb né na oso -
bit né sie te s vý nim kou sie tí ale bo ich čas tí, kto ré sú
zria de né rá dio vý mi za ria de nia mi na frek ven ciách, kto -
ré ne bo li na ten to účel vy me dze né v ná rod nej ta bu¾ ke
frek venč né ho spek tra. 

§ 13

Vše obec né po vo le nie

(1) Vše obec né po vo le nie ur ču je prá va a pod mien ky
na pos ky to va nie sie tí, slu žieb a na pre vádz ko va nie rá -
dio vých za ria de ní, kto ré možno uplat ňo va� na všet ky
ale bo na nie ktoré z nich. Po vin nos ti uk la da né pod ¾a
§ 18 až 27 a § 50 až 54 nie sú tým to dotk nu té.

(2) Pod mien ky vo vše obec nom po vo le ní sa môžu tý -
ka� len tých to po vin nos tí:
a) pre vádz ky schop nos ti slu žieb a pre po je nia sie tí,
b) do stup nos ti čí sel z ná rod né ho čís lo va cie ho plá nu

pre kon co vých uží va te ¾ov,
c) tý ka jú ce sa ži vot né ho pros tre dia a územ né ho plá no -

va nia, ako aj po žia dav ky a pod mien ky spo je né s  po -
skytnutím prí stu pu ale bo vy u ží va ním cu dzích ne -
hnu te¾ ností a pod mien ky spo je né so spo loč ným
po u ží va ním pros tried kov a vy u ží va ním prie sto ru
vrá ta ne prí pad ných fi nanč ných ale bo tech nic kých
zá ruk pot reb ných na za bez pe če nie správ nej rea li zá -
cie in fra štruk túr nych prác,

d) fi nanč ných prí spev kov na vy rov na nie čis tých ná kla -
dov pri pos ky to va ní uni ver zál nej služ by,

e) ad mi nis tra tív nych úhrad,
f) ochra ny osob ných úda jov a súk ro mia špe ci fic kých

pre ob las� elek tro nic kých ko mu ni ká cií,
g) ochra ny kon co vých uží va te ¾ov vrá ta ne pod mie nok

špe ci fic kých pre ob las� elek tro nic kých ko mu ni ká cií,
h) ob me dze nie pre no su sig ná lu s ne zá kon ným ob sa -

hom,
i) in for má cií pos ky to va ných úra du pod nik mi na zá kla -

de jeho žia dos ti tý ka júcich sa ozna mo va cej po vin -
nos ti a po vin nos ti pos ky to va nia in for má cií pod ¾a
§ 38,

j) za bez pe če nia za ria de nia na od po čú va nie a za zna -
me ná va nie pre vádz ky v sie �ach pre or gán štá tu ale -

bo or gán čin ný v trest nom konaní12) a jeho pri po je nie 
do sie te na ná kla dy pod ni ku; tech nic kú špe ci fi ká ciu
za ria de nia na od po čú va nie schva ¾u je úrad, 

k) prí pra vy sie tí a slu žieb na ob do bie krí zo vých si tu á cií
a mi mo riad nych situácií13) na za bez pe če nie ko mu ni -
ká cie me dzi or gán mi krí zo vé ho ria de nia, zá chran ný -
mi zlož ka mi in teg ro va né ho zá chran né ho sys té mu
ve rej ným vy sie la ním a oby va te¾ stvom,

l) opat re nia na ob me dze nie ožia re nia osôb elek tro -
mag ne tic ký mi po ¾a mi v ok ru hu pô so be nia sie tí a ich
za ria de ní ako zdro jov elek tro mag ne tic ké ho žia re nia,

m) prí stu pu a zá sa dy uk la da nia po vin nos tí pod ¾a § 18
až 28 pre prí pad, keï na re le vant nom trhu v ob las ti
elek tro nic kých ko mu ni ká cií nie je efek tív na sú �až, 

n) udr žia va nia ce list vos ti a ne po ru ši te¾ nos ti ve rej ných
sie tí v nad väz nos ti na pod mien ky pre ven cie elek tro -
mag ne tic ké ho ru še nia me dzi sie �a mi, služ ba mi ale -
bo sie �a mi a služ ba mi pod ¾a oso bit ných pred pi sov,14)

o) za bez pe če nia ve rej ných sie tí pred ne opráv ne ným
prí stu pom,

p) efek tív ne ho vy u ží va nia frek venč né ho spek tra
a pred chá dza nia škod li vé mu ru še niu spo je né mu
s po u ží va ním frek ven cií, ak ich po u ží va nie nie je
pred me tom in di vi du ál ne ho po vo le nia,

r) za bez pe če nia zho dy s tech nic ký mi nor ma mi a tech -
nic ký mi špe ci fi ká cia mi pre sie te a služ by.

(3) Pod mien ky uve de né vo vše obec nom po vo le ní mu -
sia by� ob jektív ne odô vod ne né vo vz�a hu k sie ti ale bo
služ be, kto rej sa tý ka jú, mu sia by� ne dis kri mi nač né,
pri me ra né a trans pa rent né.

(4) Ná vrh vše obec né ho po vo le nia na pos ky to va nie
sie tí, slu žieb ale bo sie tí a slu žieb úrad zve rej ní naj me -
nej 60 dní pred dňom jeho pred po kla da né ho vy hlá se -
nia spo lu s vý zvou na pred lo že nie pri po mie nok a s úda -
jom, kde a v akej le ho te ich mož no k ná vr hu uplat ni�;
táto le ho ta ne smie by� krat šia ako 30 dní odo dňa zve -
rej ne nia ná vr hu.

(5) Vše obec né po vo le nie na do bú da účin nos� dňom
vy hlá se nia, ak nie je v ňom uve de ný ne skor ší deň na do -
bud nu tia účin nos ti. 

(6) Od se ky 4 a 5 sa po u ži jú pri me ra ne aj na zme nu
ale bo zru še nie vše obec né ho po vo le nia.

(7) Pod nik má prá vo pos ky to va� sie te, služ by ale bo
sie te a služ by, ak spĺ ňa pod mien ky po vo le nia a spl nil
ozna mo va ciu po vin nos� pod ¾a § 14. Pre mož nos� pos ky -
to va� sie te, služ by ale bo sie te a služ by je roz ho du jú ci
deň do ru če nia dos ta toč né ho a úpl né ho ozná me nia
pod ¾a § 14 ods. 2 a 3.
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12) § 2 ods. 2 zá ko na č. 166/2003 Z. z. o ochra ne súk ro mia pred ne opráv ne ným po u ži tím informačno-tech nic kých pros tried kov a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (zákon o ochra ne pred od po čú va ním).
§ 12 ods. 1 zá ko na č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trest ný po ria dok).

13) Čl. 1 ods. 4 ústav né ho zá ko na č. 227/2002 Z. z.
§ 3 ods. 2 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 42/1994 Z. z. o ci vil nej ochra ne oby va te¾ stva v zne ní zá ko na č. 117/1998 Z. z.
§ 2 písm. a) zá ko na č. 387/2002 Z. z. o ria de ní štá tu v krí zo vých si tu á ciách mimo času voj ny a voj no vé ho sta vu.
§ 2 písm. s) zá ko na č. 414/2002 Z. z. o hos po dár skej mo bi li zá cii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z.
o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebite¾a v znení neskorších predpisov.

14) § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zá ko na č. 264/1999 Z. z.
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 394/1999 Z. z., kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách na vý rob ky
z h¾a di ska elek tro mag ne tic kej kom pa ti bi li ty v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 443/2001 Z. z., kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách a po stu poch
po su dzo va nia zho dy na rá dio vé za ria de nia a kon co vé te le ko mu ni kač né za ria de nia.



§ 14

Ozna mo va cia po vin nos�

(1) Pod nik, kto rý chce pos ky to va� sie te, služ by ale -
bo sie te a služ by, je po vin ný ozná mi� ten to zá mer úra du 
pred ter mí nom za ča tia ich pos ky to va nia, ak tak úrad
určí vo vše obec nom po vo le ní. Ozna mo va cia po vin nos�
sa vz�a hu je aj na zme ny ale bo zru še nie pos ky to va nia
sie te, služ by ale bo sie te a služ by.

(2) Ozná me nie pod ¾a od se ku 1 musí by� pí som né
a ob sa hu je
a) meno, priez vis ko a ad re su ozna mo va te ¾a pos ky to va -

nia sie te, služ by ale bo sie te a služ by, ak ide o fy zic kú
oso bu, ale bo ob chod né meno, síd lo a práv nu for mu,
ak ide o práv nic kú oso bu, ale bo ob chod né meno
a mies to pod ni ka nia, ak ide o pod ni ka te ¾a fy zic kú
oso bu,

b) iden ti fi kač né čís lo ozna mo va te ¾a, ak bolo pri de le né,
c) oso bu ale bo oso by spl no moc ne né ko na� v mene pod -

ni ku v tej to veci a in for má cie ne vy hnut né na efek tív -
ny kon takt s tý mi to oso ba mi, 

d) struč ný opis sie tí, slu žieb ale bo sie tí a slu žieb s uve -
de ním, či ide o ve rej né ale bo ne ve rej né sie te, služ by
ale bo sie te a služ by,

e) pred po kla da ný ter mín za ča tia pos ky to va nia sie te,
služ by ale bo sie te a služ by, ich zme ny ale bo zru še -
nie.

(3) Úrad na zá kla de do ru če nia dos ta toč né ho a úpl né -
ho ozná me nia za e vi du je ozna mo va te ¾a ako pod nik
 poskytujúci sie te, služ by ale bo sie te a služ by; ak je
ozná me nie ne ú pl né, úrad ho vrá ti na do pl ne nie. Za e vi -
do va nie úrad zve rej ní do jed né ho týž dňa od do ru če nia
ta ké ho ozná me nia na in ter ne te. Ak o to ozna mo va te¾
po žia da, úrad do jed né ho týž dňa odo dňa do ru če nia
ozná me nia po tvr dí pod ni ku spl ne nie ozna mo va cej po -
vin nos ti.

T R E  T I A  H L A  VA

RE GU LÁ CIA SÚ ŤA ŽE
V ELEK TRO NIC KÝCH KO MU NI KÁ CIÁCH

§ 15

Ur če nie re le vant ných tr hov

(1) Úrad určí re le vant né trhy v ob las ti elek tro nic kých 
ko mu ni ká cií (ïa lej len „re le vant ný trh“) na zá kla de Eu -
róp skou ko mi siou od po rú ča né ho zo zna mu re le vant -
ných tr hov a po stu pov ana lý zy re le vant ných tr hov v sú -
la de s prin cíp mi za bez pe če nia kon ku renč né ho
pros tre dia a s pri hliad nu tím na špe ci fic ké ná rod né
pod mien ky, naj mä geo gra fic ké.

(2) Úrad prie bež ne do pĺ ňa ale bo mení zoz nam re le -
vant ných tr hov na zá kla de usmer ne ní a od po rú ča ní
Eu róp skej ko mi sie. Zoz nam re le vant ných tr hov a jeho
zme ny ur ču je úrad roz hod nu tím. Roz hod nu tie úrad
uve rej ňu je vo ves tní ku a vy hla su je v Zbier ke zá ko nov

Slo ven skej re pub li ky uve rej ne ním ozná me nia úra du
o jeho vy da ní.

(3) Úrad je po vin ný pred ur če ním re le vant ných tr -
hov,15) kto ré sa lí šia od tr hov de fi no va ných v od po rú ča -
niach a usmer ne niach Eu róp skej ko mi sie, po stu po va�
pod ¾a § 10.

(4) Úrad spo lu pra cu je s Eu róp skou ko mi siou pri ur -
čo va ní nad ná rod ných tr hov pod ¾a po žia da viek Eu róp -
skej ko mi sie.

§ 16

Ana lý za re le vant ných tr hov

(1) Úrad naj me nej raz za dva roky ana ly zu je re le vant -
né trhy. Cie ¾om ana lý zy je zis ti�, či na re le vant nom trhu 
je efek tív na sú �až.

(2) Efek tív nou sú �a žou sa ro zu mie taký stav, pri kto -
rom ani je den pod nik pô so bia ci na prí sluš nom re le -
vant nom trhu nemá výz namný vplyv.

 (3) Výz namný vplyv na re le vant nom trhu má pod nik, 
kto rý sám ale bo spo loč ne s iný mi pod nik mi má na tom -
to trhu také pos ta ve nie, že nie je vy sta ve ný efek tív nej
sú �a ži a eko no mic ký vplyv mu v pod stat nom roz sa hu
do vo ¾u je sprá va� sa ne zá vis le od kon ku rent ov a uží va -
te ¾ov (ïa lej len „výz namný pod nik“).

(4) Úrad pri po su dzo va ní, či ide o výz namný pod nik,
vy hod no cu je naj mä tie to kri té riá:
a) ve¾ kos� pod ni ku vo vz�a hu k re le vant né mu trhu, ako 

aj zme ny jeho re la tív nej po dielo vej po zí cie v ča so vom 
prie be hu,

b) ovlá danie uni kát ne ho za ria de nia,16) roz sah ob me -
dze ní vstu pu na re le vant ný trh a z toho vy plý va jú ca
mie ra efek tív nej sú �a že,

c) exis ten cia tech no lo gic ky pod mie ne ných vý hod,
d) zod po ve da jú ca vy jed ná va cia sila na stra ne do py tu,
e) prí stup ku zdro jom fi nan co va nia,
f) mie ra di ver zi fi ká cie slu žieb,
g) ús po ry z roz sa hu,
h) ús po ry zo sor ti men tu,
i) mie ra ver ti kál nej in teg rá cie,
j) vy so ko roz vi nu tá dis tri buč ná a pre daj ná sie�,

k) exis ten cia po ten ciál nej kon ku ren cie,
l) pre káž ky vstu pu na trh,

m) sú čas ný stav sú �a že na re le vant nom trhu.

(5) Za výz namný pod nik mož no po va žo va� pod nik
s výz namným vply vom aj na trhu úzko sú vi sia com, ak
sú väz by me dzi tý mi to dvoma re le vant ný mi trh mi také,
že umož ňu jú pre ne se nie vply vu z jed né ho trhu na dru -
hý, a tým po silnenie tr hového vplyvu pod ni ku na trhu.

(6) Spo loč ný výz namný vplyv dvoch ale bo via ce rých
výz namných pod ni kov, kto ré pos ky tu jú sie te, služ by
ale bo sie te a služ by na re le vant nom trhu, možno zis ti�
aj v prí pa de ne dos tat ku štruk tu rál nych ale bo iných
vzá jom ných vä zieb, ak pô so bia na trhu, kto ré ho štruk -
tú ra utvá ra pod mien ky na spo loč né ko or di no va né
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sprá va nie. Pred po kla dom vy tvo re nia spo loč né ho  vý -
znamného vply vu je re le vant ný trh, kto rý vy ka zu je vy -
so ký stu peň kon cen trá cie a trans pa ren tnos ti, naj mä
vzh¾a dom na
a) roz vi nu tý trh,
b) stag nu jú ci ale bo mier ny rast na stra ne do py tu,
c) malá pruž nos� do py tu,
d) ho mo gén ny pro dukt, 
e) po dob ná štruk tú ra ná kla dov, 
f) po dob né tr ho vé po diely, 
g) ne dos ta tok tech nic kých ino vá cií a za sta ra ná tech -

no ló gia, 
h) ne e xis tu jú ca nad mer ná ka pa ci ta,
i) pod stat né pre káž ky vstu pu na trh, 
j) ne dos ta tok vy jed ná va cej sily na stra ne do py tu, 
k) ne dos ta tok efek tív nej sú �a že, 
l) rôz ne dru hy vä zieb me dzi zú čast ne ný mi pod nik mi,

m) me cha niz my pro ti o pat re ní me dzi zú čast ne ný mi
pod nik mi,

n) chý ba jú ci ale bo ob me dze ný prie stor na ce no vú kon -
ku ren ciu.

§ 17

Ur če nie výz namné ho pod ni ku

(1) Ak úrad na zá kla de ana lý zy pod ¾a § 16 zis tí, že na
ur či tom re le vant nom trhu nie je efek tív na sú �až, po
skon če ní kon zul tá cií pod ¾a § 10 určí roz hod nu tím  vý -
znamný pod nik, a zá ro veň mu v tom to roz hod nu tí ulo ží
as poň jed nu po vin nos� pod ¾a § 18 až 24 a § 27. Tie to po -
vin nos ti mu sia vy chá dza� zo zis te né ho sta vu a mu sia
by� opráv ne né a pri me ra né úče lu a prin cí pom re gu lá -
cie, kto rý mi sú pod po ra efek tív nej sú �a že a roz voj vnú -
tor né ho trhu. Ak je na tom to trhu ur če ný výz namný
pod nik, úrad mu exis tu jú ce po vin nos ti po ne chá, zme ní 
ale bo do pl ní.

(2) Ak úrad na zá kla de ana lý zy trhu zis tí, že na prí -
sluš nom re le vant nom trhu je efek tív na sú �až, ne smie
ulo ži� ale bo po ne cha� v plat nos ti po vin nos ti pod ¾a § 18
až 24 a § 27. Exis tu jú ce po vin nos ti úrad zru ší v roz hod -
nu tí, kto rým sa zru šu je ur če nie pod ni ku za výz namný
pod nik. 

(3) Úrad kaž dé roz hod nu tie pod ¾a od se kov 1 a 2 zve -
rej ní (§ 6 ods. 4).

(4) Ak Eu róp ska ko mi sia určí nad ná rod né trhy pod ¾a 
§ 15 ods. 4, úrad v spo lu prá ci s prí sluš ný mi ná rod ný mi
re gu lá tor mi vy ko ná ana lý zu ur če né ho nad ná rod né ho
trhu a roz hod ne o prí pad nom ulo že ní, za cho va ní, zme -
ne ale bo zru še ní po vin nos tí pod ¾a § 18 až 24 a § 27  vý -
znamných pod ni kov.

(5) Kon zul tá cie (§ 10) o ana lý ze re le vant né ho trhu
v sú vis los ti s uk la da ním, zme nou ale bo zru še ním po -
vin nos tí pod ¾a § 18 až 24 a § 27 sa tý ka jú pod ni ku, kto -
ré mu sa tie to po vin nos ti uk la da jú, me nia ale bo zru šu -
jú.

§ 18

Trans pa ren tnos� prí stu pu

(1) Úrad je opráv ne ný na za bez pe če nie trans pa ren t -
nos ti v sú vis los ti s prí stu pom ale bo pre po je ním ulo ži�

výz namné mu pod ni ku po vin nos� zve rej ňo va� špe ci fic -
ké in for má cie, naj mä úč tov né in for má cie, tech nic ké
špe ci fi ká cie, vlast nos ti sie te, zmluv né pod mien ky do -
dá va nia a po u ží va nia slu žieb vrá ta ne cien. Ak je to  po -
trebné, úrad spres ní in for má cie, kto ré je výz namný
pod nik po vin ný pred lo ži� úra du ale bo zve rej ni�, určí
po ža do va nú úro veň po dro bnos ti ich ob sa hu a spô sob
zve rej ne nia.

(2) Ak úrad ulo ží výz namné mu pod ni ku po vin nos�
ne dis kri mi ná cie v sú vis los ti s prí stu pom ale bo pre po je -
ním, ulo ží mu po vin nos� vy da� re fe renč nú po nu ku na
prí stup ale bo pre po je nie a pred lo ži� ju úra du na zve rej -
ne nie naj ne skôr do 60 dní od prá vo plat nos ti roz hod nu -
tia o ulo že ní špe ci fic kej po vin nos ti pred lo ži� re fe renč nú 
po nu ku na prí stup ale bo pre po je nie. Re fe renč ná po nu -
ka musí by� trans pa rent ná, aby sa za bez pe či lo, že sa od 
pod ni kov po ža du jú cich prí stup ale bo pre po je nie ne bu -
de vy ža do va� pla te nie za pros tried ky, kto ré nie sú  po -
trebné na pos ky to va nie po ža do va nej služ by. Re fe renč -
ná po nu ka musí by� dos ta toč ne štruk tú ro va ná a musí
ob sa ho va� aj opis jed not li vých po lo žiek, ob vyk lých bo -
dov pre po je nia, kva li ty, sú vi sia ce le ho ty a pod mien ky
vrá ta ne cien. Úrad je opráv ne ný na uplat ne nie po vin -
nos tí vy plý va jú cich z toh to zá ko na ulo ži� výz namné mu
pod ni ku zme ny re fe renč nej po nu ky; úrad môže zoh ¾ad -
ni� ná vrh zme ny re fe renč nej po nu ky pred lo že nej pod -
ni kom. Pod nik je po vin ný pred lo ži� úra du na zve rej ne -
nie upra ve nú re fe renč nú po nu ku do 30 dní od
prá vo plat nos ti roz hod nu tia vy da né ho úra dom.

(3) Ak má výz namný pod nik ulo že né po vin nos ti  po -
d¾a § 21 tý ka jú ce sa uvo¾ ne né ho prí stu pu k účast níc -
ke mu ve de niu, je po vin ný v le ho te pod ¾a od se ku 2 vy da� 
re fe renč nú po nu ku uvo¾ ne né ho prí stu pu k účast níc ke -
mu ve de niu a pred lo ži� ju úra du na zve rej ne nie. Re fe -
renč ná po nu ka na uvo¾ ne ný prí stup k účast níc ke mu
ve de niu musí ob sa ho va� pod mien ky uve de né v prí lo he
č. 2 toh to zá ko na. Re fe renč ná po nu ka ne smie ob sa ho -
va� žiad ne ceny za sie �o vé prv ky ale bo za ria de nia, za
kto ré by opráv ne ný pod nik pos ky tu jú ci ve rej nú sie�,
ve rej nú služ bu ale bo ve rej nú sie� a ve rej nú služ bu mu -
sel pla ti�, ak nie sú pot reb né na pos ky to va nie jeho slu -
žieb.

(4) Úrad zve rej ní pred lo že nú re fe renč nú po nu ku bez
zby toč né ho od kla du.

§ 19

Ne dis kri mi ná cia prí stu pu

(1) Úrad je opráv ne ný ulo ži� výz namné mu pod ni ku
po vin nos� ne dis kri mi ná cie vo veci prí stu pu ale bo pre -
po je nia sie tí.

(2) Na zá kla de po vin nos ti ulo že nej pod ¾a od se ku 1 je
výz namný pod nik po vin ný uplat ňo va� voči iným pod ni -
kom po rov na te¾ né pod mien ky za po rov na te¾ ných okol -
nos tí a pos ky to va� in for má cie a služ by iným pod ni kom
za rov na kých pod mie nok a s rov na kou kva li tou, ako
keby ich vy u ží val pre vlast nú pot re bu ale bo ich pos ky -
to val pod ni ku v pos ta ve ní ovlá danej oso by ale bo pod ni -
ku, v kto rom má prá vo spo lu roz ho do va�.
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§ 20

Od de le ná evi den cia

(1) Úrad je opráv ne ný ulo ži� výz namné mu pod ni ku,
kto rý pos ky tu je prí stup ale bo pre po je nie, po vin nos�
vies� v sys té me úč tov níc tva od de le ne kaž dú špe ci fic kú
čin nos� sú vi sia cu s prí stu pom ale bo pre po je ním a od
ver ti kál ne in teg ro va né ho pod ni ku vy ža do va� spreh ¾ad -
ne nie ve¾ ko ob chod ných a vnút ro pod ni ko vých cien, aby 
sa za bez pe či la po žia dav ka ne dis kri mi ná cie pod ¾a § 19
ale bo sa za brá ni lo zvý hod ňo va niu ale bo zne vý hod ňo -
va niu nie ktorých slu žieb pre roz de ¾o va ním ná kla dov
a vý no sov z iných slu žieb a me dzi služ ba mi na vzá jom,
ok rem ve rej nej ïa le ko pis nej služ by a ve rej nej te le graf -
nej služ by. Úrad je opráv ne ný špe ci fi ko va� štruk tú ru
vý ka zov a me to di ku od de le nej evi den cie v sys té me úč -
tov níc tva.

(2) Výz namný pod nik je na po žia da nie úra du po vin -
ný pred lo ži� úč tov né zá zna my na ove re nie po vin nos ti
pod ¾a od se ku 1 vrá ta ne úda jov o trž bách za kaž dý prí -
sluš ný trh prí stu pu a pre po je nia. Ak ta ké to in for má cie
pri spe jú k ot vo re né mu a kon ku renč né mu trhu, úrad
ich zve rej ní. Úrad musí dba�, aby sa pri zve rej ne ní za -
cho va lo prá vo výz namné ho pod ni ku na ochra nu jeho
ob chod né ho ta jom stva.

§ 21

Prí stup k ur či tým sie �o vým pros tried kom

(1) Úrad je opráv ne ný ulo ži� výz namné mu pod ni ku
v sú vis los ti s prí stu pom ale bo pre po je ním po vin nos�
spl ni� odô vod ne nú a opod stat ne nú žia dos� o prí stup,
po u ží va nie ur či tých prv kov sie te a pri dru že ných  pro -
striedkov a o pre po je nie sie tí, naj mä v prí pa doch, ak
zis tí, že od miet nu tie prí stu pu ale bo ne pri me ra né okol -
nos ti a pod mien ky by ne u mož ni li efek tív nu sú �až na
trhu pre kon co vých uží va te ¾ov ale bo ne bo li v ich zá uj -
me. Úrad je opráv ne ný v tých to po vin nos tiach  vý -
znamnému pod ni ku ulo ži� po vin nos�
a) pos ky to va� tre tím oso bám prí stup k ur či tým sie �o -

vým pros tried kom vrá ta ne uvo¾ ne né ho prí stu pu
k účast níc ke mu ve de niu,

b) pos ky to va� ur če né služ by za ve¾ ko ob chod ných pod -
mie nok na ïal ší pre daj tre tí mi oso ba mi,

c) ne zru ši� už pos kyt nu tý prí stup k pros tried kom,
d) vies� ro ko va nia v dob rej vie re s iný mi pod nik mi žia -

da jú ci mi o prí stup ale bo pre po je nie k sie ti,
e) za bez pe či� ot vo re ný prí stup k roz hra niam, pro to ko -

lom a kó do va cím za ria de niam, kto ré sú pot reb né na
pre vádz ky schop nos� slu žieb ale bo slu žieb vir tu ál -
nych sie tí,

f) umož ni� spo loč né po u ží va nie in fra štruk tú ry vrá ta -
ne sta vieb, prie sto rov a čas ti ve de ní,

g) pos kyt nú� špe ci fi ko va né služ by pot reb né na pre -
vádz ky schop nos� slu žieb me dzi kon co vý mi uží va te¾ -
mi vrá ta ne pos kyt nu tia za ria de ní pre služ by in te li -
gent ných sie tí ale bo ro a min gu v mo bil ných sie �ach,

h) za bez pe či� prí stup k sys té mom na pod po ru pre vádz -
ky ale bo k po dob ným sof tvé ro vým sys té mom ne vy h -
nut ným na za bez pe če nie efek tív nej sú �a že pri  po -
skytovaní slu žieb,

i) pre po ji� sie te ale bo sie �o vé pros tried ky.

(2) Úrad je opráv ne ný do pl ni� po vin nos ti pod ¾a od se -
ku 1 o pl ne nie pod mie nok ob jektív nos ti, pri me ra nos ti
a včas nos ti.

(3) Úrad pri uk la da ní po vin nos tí pod ¾a od se kov 1 a 2
zoh ¾ad ní
a) tech nic kú a eko no mic kú únos nos� vy u ži tia ale bo vý -

stav by kon ku renč ných za ria de ní s oh¾a dom na rých -
los� vý vo ja trhu, spô sob a typ prí stu pu a pre po je nia,

b) usku toč ni te¾ nos� po ža do va né ho prí stu pu a pre po je -
nia so zre te ¾om na vy u ži te¾ nú ka pa ci tu sie te,

c) po čia toč né in ves tí cie vlast ní kov te le ko mu ni kač ných 
za ria de ní a sie tí vo väz be na ri zi ká spo je né s in ves to -
va ním,

d) pot re bu dlho do bé ho za bez pe če nia kon ku renč né ho
pros tre dia,

e) ochra nu práv in ves tu jú cich pod ni kov ale bo práv vy -
plý va jú cich z práv du šev né ho vlast níc tva,

f) pos ky to va nie ce lo e u róp skych slu žieb.

§ 22

Re gu lá cia cien prí stu pu
a po vin nos� ná kla do vej orien tá cie

(1) Ak úrad na zá kla de ana lý zy re le vant né ho trhu
 zistí, že ne dos ta tok efek tív nej sú �a že umož ňu je  vý -
znamnému pod ni ku po ža do va� ne pri me ra né ceny, je
opráv ne ný ulo ži� výz namné mu pod ni ku pri pos ky to va ní 
špe ci fic kých dru hov prí stu pu ale bo pre po je nia na prí -
sluš ných tr hoch po vin nos� sta no vi� ceny tak, aby tie to
ob sa ho va li iba ná kla dy spo je né s pos ky to va ním prí stu -
pu ale bo pre po je nia a aby do tých to cien ne bo li za po čí ta -
né aj tie ná kla dy, kto ré ne sú vi sia s ich pos ky to va ním,
pod ¾a úra dom ur če nej me tó dy kal ku lá cie cien, kto rá
bude ob sa ho va� dru hy ná kla dov a pra vid lá ich pri ra de -
nia. Úrad zoh ¾ad ňu je mie ru in ves to va nia výz namným
pod ni kom s uzna ním pri me ra nej ná vrat nos ti vlo že né ho
ka pi tá lu a s tým spo je ných ri zík. Úrad je po vin ný za bez -
pe čo va�, aby pred pí sa né me cha niz my ná vrat nos ti ná -
kla dov a tvor by cien výz namné ho pod ni ku pod po ro va li
efek tív nu sú �až a pred sta vo va li prí nos pre kon co vých
uží va te ¾ov. Me tó du kal ku lá cie cien a jej zme ny ur ču je
úrad roz hod nu tím, kto ré uve rej ňu je vo ves tní ku.

(2) Na zá kla de po vin nos ti ulo že nej pod ¾a od se ku 1 je
výz namný pod nik po vin ný na žia dos� úra du pre u ká za�, 
že ceny za ním pos ky to va né služ by sú ur če né pod ¾a od -
se ku 1. Úrad je opráv ne ný vy ža do va� od výz namné ho
pod ni ku odô vod ne nie cien, prí pad ne mu ulo ži� ich
úpra vu, pri čom je úrad opráv ne ný zoh ¾ad ni� ceny na
po rov na te¾ ných kon ku renč ných tr hoch. Na úče ly kal -
ku lá cie cien efek tív ne ho pos ky to va nia slu žieb je úrad
opráv ne ný po u ži� kon krét nu me tó du kal ku lá cie cien,
kto rá môže by� ne zá vis lá a od liš ná od me tó dy po u ží va -
nej tým to pod ni kom.

(3) Ak úrad pod ¾a od se ku 1 ur čil me tó du kal ku lá cie
cien na pod po ru re gu lá cie cien, úrad zve rej ní opis sys té -
mu kal ku lá cie cien, v kto rom uve die as poň hlav né ka te -
gó rie zo sku pe nia ná kla dov a pra vid lá ich pri ra de nia.

(4) Ak úrad určí výz namné mu pod ni ku me tó du kal -
ku lá cie cien pod ¾a od se ku 1, úra dom po ve re ná od bor ne 
spô so bi lá a ne zá vis lá oso ba ove rí ap li ko va nie tej to me -
tó dy. Vý sled ky ove ro va nia úrad raz roč ne zve rej ní.
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§ 23

Re gu lá cia slu žieb pre kon co vých uží va te ¾ov

(1) Ak úrad pri ana lý ze re le vant né ho trhu (§ 16) zis tí,
že na tr hoch ve rej nej te le fón nej služ by pre kon co vých
uží va te ¾ov nie je efek tív na sú �až a po vin nos ti ulo že né
pod ¾a § 18 až 22 a § 27 ne za bez pe ču jú účel pod ¾a § 1
ods. 2, je opráv ne ný výz namné mu pod ni ku na ta kých
tr hoch, na ochra nu zá uj mov kon co vých uží va te ¾ov, pri
sú čas nej pod po re efek tív nej sú �a že ulo ži� naj mä
a) zá kaz

1. po ža do va� ne pri me ra ne vy so ké ceny,
2. brá ni� vstu pu na trh, po ža do va� ne pri me ra ne níz -

ke ceny ale bo brá ni� vstu pu na trh a po ža do va� ne -
pri me ra ne níz ke ceny s cie ¾om vy lú či� sú �až,

3. ne ná le ži to upred nos tňo va� ur či tú sku pi nu kon co -
vých uží va te ¾ov,

4. bez dô vod ne a ne opráv ne ne via za� pos ky to va nie
slu žieb na pos ky to va nie iných slu žieb,

b) po vin nos� ne pre kro či� ma xi mál ne ceny pre kon co -
vých uží va te ¾ov a do dr ža� ce no vú re gu lá ciu so zre te -
¾om na ná kla do vo orien to va né ceny a ceny na po rov -
na te¾ ných tr hoch s efek tív nou sú �a žou.

(2) Úrad je opráv ne ný ulo ži� výz namné mu pod ni ku
na trhu slu žieb pre kon co vých uží va te ¾ov, kto ré mu boli
ulo že né po vin nos ti pod ¾a od se ku 1, po vin nos� po u ži�
me tó du kal ku lá cie cien, v kto rej budú uve de né dru hy
ná kla dov a pra vid lá ich pri ra de nia. Úrad ale bo ním po -
ve re ná od bor ne spô so bi lá a ne zá vis lá oso ba ove rí ap li -
ko va nie tej to me tó dy. Vý sled ky ove ro va nia úrad raz
roč ne zve rej ní. Me tó du kal ku lá cie ná kla dov a jej zme ny 
ur ču je úrad roz hod nu tím, kto ré uve rej ňu je vo ves tní ku 
a vy hla su je v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li ky
uve rej ne ním ozná me nia úra du o jeho vy da ní.

(3) Úrad ne mô že uplat ňo va� re gu lá ciu na tr hoch
pod ¾a od se ku 1, na kto rých bola zis te ná efek tív na sú -
�až.

§ 24

Pre ná jom ok ru hov

(1) Pre ná jom ok ru hov je služ ba, kto rá spo čí va v  po -
skytnutí pre no so vej ka pa ci ty me dzi rôz ny mi bod mi tej
is tej ale bo rôz nych sie tí; ne za hŕ ňa pre pá ja cie funk cie
ovlá date¾ né jej uží va te ¾om.

(2) Mi ni mál ny sú bor pre na ja tých ok ru hov vrá ta ne
no riem a špe ci fi ká cií je sú čas �ou pod mie nok vše obec -
né ho po vo le nia na pos ky to va nie sie tí a slu žieb pod ¾a
§ 13 ods. 2 písm. r).

(3) Ak úrad pri ana lý ze re le vant né ho trhu (§ 16) zis tí,
že na tr hoch, na kto rých sa pos ky tu je čas� ale bo celý
mi ni mál ny sú bor pre na ja tých ok ru hov, nie je efek tív na 
sú �až, ulo ží výz namným pod ni kom na ta kých tr hoch
po vin nos� pos ky to va� čas� ale bo celý mi ni mál ny sú bor
pre na ja tých ok ru hov a za bez pe čo va� túto služ bu na zá -
kla de trans pa ren tnos ti, ná kla do vej orien tá cie a ne dis -
kri mi ná cie.

(4) Re fe renč nú po nu ku na pre ná jom ok ru hov pre
pod ni ky je výz namný pod nik po vin ný vy da� a pred lo ži�
úra du na zve rej ne nie naj ne skôr do 60 dní od prá vo plat -

nos ti roz hod nu tia o ulo že ní špe ci fic kej po vin nos ti
pred lo ži� re fe renč nú po nu ku na pre ná jom ok ru hov.
Re fe renč ná po nu ka na pre ná jom ok ru hov pre pod nik
musí ob sa ho va� pod mien ky uve de né v prí lo he č. 3 toh -
to zá ko na. Po nu ky na trhu pre ná jmu ok ru hov pre kon -
co vých uží va te ¾ov môžu by� sú čas �ou vše obec ných
pod mie nok (§ 40) pos ky to va nia služ by a ta ri fy (§ 41).

(5) Úrad je opráv ne ný ulo ži� výz namné mu pod ni ku
na trhu slu žieb pod ¾a od se ku 3 po vin nos� po u ži� me tó -
du kal ku lá cie cien, v kto rej budú uve de né dru hy ná kla -
dov a pra vid lá ich pri ra de nia. Úrad ale bo ním po ve re ná
od bor ne spô so bi lá a ne zá vis lá oso ba môže ke dy ko¾ vek
ove ri� ap li ko va nie tej to me tó dy. Vý sled ky ove ro va nia
úrad raz roč ne zve rej ní. Me tó du kal ku lá cie ná kla dov
a jej zme ny ur ču je úrad roz hod nu tím, kto ré uve rej ňu je
vo ves tní ku a vy hla su je v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej
re pub li ky uve rej ne ním ozná me nia úra du o jeho vy da ní.

§ 25

Sys tém pod mie ne né ho prí stu pu

(1) Sys tém pod mie ne né ho prí stu pu je aké ko¾ vek
tech nic ké opat re nie ale bo do ho da za bez pe ču jú ce v zro -
zu mi te¾ nej for me prí stup k chrá ne ným služ bám pod -
mie ne ný pred plat ným ale bo iným sú hla som pos ky to -
va te ¾a tej to služ by. Chrá ne nou služ bou sú roz hla so vé
a te le víz ne prog ra mo vé služ by a služ by in for mač nej
spo loč nos ti.

(2) Za ria de ním pre zdo ko na le nú di gi tál nu te le ví ziu
sa ro zu mie prí dav né za ria de nie ur če né na pri po je nie
k te le víz ne mu pri jí ma ču ale bo in teg ro va ný di gi tál ny te -
le víz ny pri jí mač na prí jem slu žieb di gi tál nej te le ví zie.

(3) Je za ká za né na ko merč né úče ly po u ží va� te le ko -
mu ni kač né za ria de nie na vrh nu té ale bo upra ve né tak,
aby umož ňo va lo prí stup ku chrá ne nej služ be v zro zu -
mi te¾ nej for me bez po vo le nia pos ky to va te ¾a služ by.

(4) Pod nik pos ky tu jú ci pod mie ne ný prí stup je po vin -
ný za bez pe či� vy sie la te ¾om pri pod mie ne nom prí stu pe
k di gi tál nej te le ví zii a di gi tál ne mu roz hla su uplat ňo va -
nie pod mie nok toh to prí stu pu. Po dro bnos ti o pod mien -
kach prí stu pu usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny
pred pis, kto rý vydá úrad.

(5) Pod nik, kto rý pri jí ma a šíri prog ra mo vé služ by so
ši ro ko uhlým for má tom, je po vin ný ten to for mát za cho -
vá va�.

(6) Te le víz na prog ra mo vá služ ba so ši ro ko uhlým for -
má tom je služ ba, kto rá úpl ne ale bo čias toč ne ob sa hu je
prog ra my vy ro be né a upra ve né na zo bra ze nie v ši ro ko -
uhlom for má te na celú výš ku ob ra zov ky. Re fe renč ným
for má tom je for mát 16 : 9.

 § 26

Pri ja te¾ nos� cien uni ver zál nej služ by

(1) Úrad je po vin ný sle do va� vý voj a úro veň cien slu -
žieb pat ria cich do po vin nos tí uni ver zál nej služ by (§ 50)
pos ky to va ných ur če ný mi pod nik mi, naj mä vo vz�a hu
k vnút ro štát nym ce nám pre kon co vých uží va te ¾ov a ich
príj mom.
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(2) Úrad je opráv ne ný ulo ži� ur če ným pod ni kom v sú -
la de s § 6 ods. 4 po vin nos ti
a) pos ky to va� kon co vým uží va te ¾om mož nos ti vý be ru

pri ja te¾ ných cien, kto ré sa od chy ¾u jú od cien vy chá -
dza jú cich z ob vyk lých ob chod ných pod mie nok
a kto ré umož nia kon co vým uží va te ¾om s níz ky mi
príj ma mi ale bo s oso bit ný mi so ciál ny mi pot re ba mi
prí stup k ve rej ne do stup ným te le fón nym služ bám
a ich po u ží va nie,

b) po u ží va� jed not né ceny na ce lom úze mí štá tu, geo -
gra fic ké prie me ry cien ale bo do dr žia va� ma xi mál ne
ceny.

§ 27

Mož nos� vý be ru pod ni ku
in di vi du ál nou vo¾ bou a pred vo¾ bou

(1) Úrad ulo ží výz namné mu pod ni ku na trhu ve rej nej 
te le fón nej služ by na pev nom mies te po vin nos� umož ni� 
svo jim účast ní kom pod ¾a ich vý be ru prí stup k služ bám
kto ré ho ko¾ vek pre po je né ho pod ni ku pos ky tu jú ce ho
ve rej ne do stup né te le fón ne služ by, a to
a) in di vi du ál nou vo¾ bou čís la vy bra né ho pod ni ku pre

jed not li vé vo la nia a
b) pred vo¾ bou čís la vy bra né ho pod ni ku s mož nos �ou

zme ni� túto pred vo¾ bu in di vi du ál nou vo¾ bou čís la
vy bra né ho pod ni ku pre jed not li vé vo la nia. 

(2) Ceny za prí stup a pre po je nie tý ka jú ce sa pos ky to -
va nia vý be ru pod ni ku pod ¾a od se ku 1 mu sia by� ur če -
né tak, aby ob sa ho va li iba ná kla dy spo je né s pos ky to -
va ním vý be ru pod ni ku pod ¾a od se ku 1 a aby do tých to
cien ne bo li za po čí ta né aj tie ná kla dy, kto ré ne sú vi sia
s jeho pos ky to va ním. Ak sa od účast ní kov po ža du jú
pria me úhra dy za služ by spo je né s vý be rom pod ni ku,
úrad je opráv ne ný ulo ži� pod ni ku upravenie týchto
úhrad tak, aby ne zni žo va li zá u jem účast ní kov o vy u ží -
va nie vý be ru pod ni ku.

(3) Úrad je opráv ne ný ulo ži� na zá kla de ana lý zy re le -
vant né ho trhu výz namné mu pod ni ku po vin nos� umož -
ni� vý ber pod ni ku aj v iných sie �ach, ako je pev ná ve rej -
ná te le fón na sie�, ak je to na zá kla de vý sled kov ana lý zy
prí sluš né ho re le vant né ho trhu ne vy hnut né na do siah -
nu tie efek tív nej sú �a že.

§ 28

Pre po je nie sie tí

(1) Pod nik pos ky tu jú ci ve rej nú sie� má prá vo a na po -
žia da nie iné ho pod ni ku pos ky tu jú ce ho ve rej nú sie� po -
vin nos� ro ko va� o pre po je ní sie tí, a ak je to usku toč ni -
te¾ né, na zá kla de zmlu vy pre po ji� svo ju sie� so sie �ou
žia da jú ce ho pod ni ku. Pod ni ky pos ky tu jú ce ve rej né sie -
te, kto ré kon tro lu jú prí stup naj me nej k jed né mu kon -
co vé mu bodu sie te iden ti fi ko va né mu jed ným ale bo via -
ce rý mi čís la mi v čís lo va com plá ne, sú po vin né pre po ji�
svo je sie te, ak o to kto rý ko¾ vek z nich po žia da na účel
do siah nu tia mož nos ti ko mu ni ká cie me dzi uží va te¾ mi
jed not li vých sie tí, ve rej ne do stup ných slu žieb a za bez -
pe če nia pre vádz ky schop nos ti slu žieb.

(2) Pod nik pos ky tu jú ci ve rej nú sie� má prá vo a na po -
žia da nie iné ho pod ni ku pos ky tu jú ce ho ve rej nú sie� na

zá kla de vše obec né ho po vo le nia v kto rom ko¾ vek štá te
Eu róp skej únie po vin nos� ro ko va� o pre po je ní sie -
tí, a ak je to usku toč ni te¾ né, na zá kla de zmlu vy pre po ji� 
svo ju sie� so sie �ou žia da jú ce ho pod ni ku. Pod nik žia -
da jú ci o prí stup ale bo pre po je nie ne mu sí ma� po vo le nie 
pô so bi� v člen skom štá te, v kto rom žia da o prí stup ale -
bo pre po je nie, ak ne po sky tu je služ by a ne pre vádz ku je
sie� v tom to člen skom štá te.

(3) In for má cie, kto ré pod ni ky zís ka li v prie be hu ro ko -
va nia o pre po je ní ve rej ných sie tí, sa môžu po u ži� len na
účel, na kto rý boli zís ka né, a ne smú sa zne uži� tre tí mi
oso ba mi na do siah nu tie kon ku renč nej vý ho dy. Toto
usta no ve nie sa ne vz�a hu je na in for má cie pod ¾a § 38
ods. 2.

(4) Pre po je nie ve rej ných sie tí musí by� prí stup né
v ob vyk lých bo doch pre po je nia a v kva li te, kto rá nie je
hor šia ako pre vádz ko va nie ve rej nej sie te pre vlast nú
pot re bu pod ni ku ale bo pos ky to va nie ve rej nej sie te
a služ by pod ni ku v pos ta ve ní ovlá danej oso by ale bo
pod ni ku, v kto rom má prá vo spo lu roz ho do va�. Pod nik
je zod po ved ný za pre vádz ky schop nos� pre po je nia na
stra ne ním pre vádz ko va nej ve rej nej sie te až po bod pre -
po je nia.

(5) Pod nik pos ky tu jú ci ve rej nú sie� je po vin ný umož -
ni� pre po je nie
a) za tech nic kých po žia da viek vy plý va jú cich z tech nic -

kých no riem a tech nic kých špe ci fi ká cií pod ¾a § 13
ods. 2 písm. r) za bez pe ču jú cich pre vádz ky schop -
nos� slu žieb a za trans pa rent ných a ne dis kri mi nu -
jú cich pod mie nok, 

b) v pri me ra nej le ho te a za pri me ra ných zmluv ných
pod mie nok, pri čom pre po je nie ne smie by� pod mie -
ne né plat bou za tie čas ti ve rej nej sie te ale bo tie za -
ria de nia, kto ré nie sú na pre po je nie ne vy hnut ne  po -
trebné, 

c) aj v iných mies tach ako v ob vyk lých bo doch pre po je -
nia ve rej ných sie tí, ak o to pod nik pos ky tu jú ci ve rej -
nú sie� po žia da a uhra dí ne vy hnut né ná kla dy ta ké -
ho pre po je nia.

(6) Uzav re tú zmlu vu o pre po je ní sie tí sú pod ni ky po -
vin né pred lo ži� úra du v le ho te do 15 dní odo dňa jej
uzav re tia. Úrad zve rej ní ozná me nie o uzav re tí zmlu vy
o pre po je ní sie tí vrá ta ne zá klad ných tech nic kých
a eko no mic kých pod mie nok pre po je nia a umož ní na -
hliad nu� do zmlu vy kaž dé mu, kto o to po žia da, ok rem
tých čas tí zmlu vy, kto ré zmluv né stra ny ozna či li za
pred met ob chod né ho ta jom stva. Pred me tom ob chod -
né ho ta jom stva nie je cena za pre po je nie.

Š T V R  T Á  H L A V A

SPRÁ VA ČÍ SEL A FREK VEN CIÍ

§ 29

Sprá va čí sel a čís lo va cí plán

(1) Úrad
a) ria di po u ží va nie čí sel,
b) zos ta vu je a vy dá va čís lo va cí plán,
c) pri de ¾u je čís la a čí sel né blo ky pod ¾a čís lo va cie ho

plá nu,
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d) roz ho du je o uspo ria da ní hra níc ve rej nej te le fón nej
sie te.

(2) Čís la sú vo la cie čís la, čí sel né blo ky a ad re sy ve rej -
ných sie tí a slu žieb.

(3) Úrad uvá dza v čís lo va com plá ne pra vid lá zos ta vo -
va nia a po u ží va nia čí sel a vše obec né pod mien ky na ich
pri de ¾o va nie. Pri jeho spra co va ní reš pek tu je me dzi ná -
rod né zmlu vy a zá väz ky Slo ven skej re pub li ky vy plý va -
jú ce z jej člen stva v me dzi ná rod ných or ga ni zá ciách
a zoh ¾ad ňu je aj vý voj no vých slu žieb a za bez pe če nie
dos ta toč né ho poč tu čí sel.

(4) Pod nik je po vin ný pos kyt nú� na po žia da nie úra du 
in for má cie pot reb né pri zos ta vo va ní a uplat ňo va ní čís -
lo va cie ho plá nu.

(5) Čís lo va cí plán a všet ky jeho do pln ky a zme ny zve -
rej ňu je úrad vo ves tní ku a na in ter ne te.

§ 30

Sprá va frek venč né ho spek tra

(1) Úrad vy ko ná va sprá vu frek venč né ho spek tra,
kto rou je 
a) spo lu prá ca s mi nis ter stvom pri spra cú va ní ná vr hu

ná rod nej ta bu¾ ky frek venč né ho spek tra,
b) zos ta vo va nie plá nu vy u ží va nia frek venč né ho spek -

tra,
c) vy me dze nie frek ven cií,
d) ko or di ná cia a kon tro la vy u ží va nia frek venč né ho

spek tra, 
e) po vo ¾o va nie pre vádz ko va nia rá dio vých za ria de ní

s pri de le ním frek ven cií a iden ti fi kač ných zna kov. 

(2) V ná rod nej ta bu¾ ke frek venč né ho spek tra sa uvá -
dza, kto ré frek venč né pás ma sú pri de le né jed not li vým
služ bám a rá dio vým za ria de niam. Ná rod nú ta bu¾ ku
frek venč né ho spek tra zve rej ňu je mi nis ter stvo na in ter -
ne te. 

(3) Na prí pra ve ná rod nej ta bu¾ ky frek venč né ho spek -
tra sa po die¾a me dzi re zort ná ko mi sia, kto rej šta tút
a ro ko va cí po ria dok schva ¾u je mi nis ter stvo.

(4) Úrad na zá kla de ná rod nej ta bu¾ ky frek venč né ho
spek tra vy pra cu je plán vy u ží va nia frek venč né ho spek -
tra s pri hliad nu tím na pot re bu eu róp skej har mo ni zá -
cie, stu peň tech nic ké ho roz vo ja rá dio vých za ria de ní
a na úro veň pre vádz ko va nia sie tí a slu žieb v kon krét -
nom frek venč nom pás me. Plán vy u ží va nia frek venč né -
ho spek tra úrad zve rej ňu je na in ter ne te.

§ 31

In di vi du ál ne po vo le nie na po u ží va nie čí sel

(1) In di vi du ál ne po vo le nie na po u ží va nie čí sel je roz -
hod nu tie úra du o pri de le ní čí sel.

(2) Úrad pri de lí čís la v sú la de s § 6 ods. 4 na zá kla de
žia dos ti pod ni ku, kto rý pos ky tu je ve rej nú sie�, ve rej né
služ by ale bo ve rej nú sie� a ve rej nú služ bu do troch týž -
dňov od do ru če nia úpl nej žia dos ti.

(3) Žia dos� o pri de le nie čí sel ob sa hu je
a) ná zov a iné iden ti fi kač né úda je žia da te ¾a,

b) úda je o po ža do va ných čís lach, 
c) účel po u ži tia čí sel,
d) čas po u ží va nia čí sel.

(4) Roz hod nu tie o pri de le ní čí sel ob sa hu je
a) ná zov a iné iden ti fi kač né úda je pod ni ku, kto ré mu sa 

čís la pri de ¾u jú,
b) pri de le né čís la a ur če nie služ by, pre kto rú sa má čís -

lo po u ží va�, vrá ta ne akých ko¾ vek po žia da viek sú vi -
sia cich s pos ky to va ním tej to služ by, efek tív nym
a účin ným po u ží va ním čí sel,

c) po žia dav ky na pre no si te¾ nos� čí sel, 
d) oso bit né pod mien ky na po u ží va nie pri de le ných čí -

sel, 
e) le ho tu, na kto rú sa čís la pri de ¾u jú,
f) roč nú úhra du za po u ží va né čís la a spô sob jej pla te -

nia,
g) ulo že nie po vin nos ti kaž do roč ne v le ho te uve de nej

v roz hod nu tí pred kla da� úra du sprá vu o po u ží va ní
čí sel,

h) zá väz ky vy plý va jú ce z me dzi ná rod ných do hôd tý ka -
jú cich sa po u ží va nia čí sel.

(5) Úrad čís la ne pri de lí, ak
a) pri de le nie čí sel ne u mož ňu je čís lo va cí plán,
b) žia da te¾ ne spĺ ňa pod mien ky na pri de le nie čí sel ale -

bo
c) žia da te¾ po ru šu je pod mien ky plat né ho pri de le nia čí -

sel.

(6) Úrad roz hod ne o zme ne pri de le né ho čís la,
a) ak je to ne vy hnut né na do dr ža nie zá väz ku Slo ven -

skej re pub li ky vy plý va jú ce ho z me dzi ná rod nej zmlu -
vy ale bo z člen stva v me dzi ná rod nej or ga ni zá cii,

b) ak je to ne vy hnut né z h¾a di ska ob ra ny štá tu, bez peč -
nos ti štá tu a ochra ny ve rej né ho po riad ku,

c) ak je to ne vy hnut né v zá uj me za cho va nia bez peč nos -
ti ve rej nej pre vádz ky z tech nic kých ale bo pre vádz ko -
vých dô vo dov,

d) v zá uj me pri spô so be nia po žia dav kám trhu ale bo po -
žia dav kám uží va te ¾ov, 

e) ak do šlo ku zme ne sku toč nos tí, na kto rých zá kla de
sa roz ho do va lo o pri de le ní čís la,

f) na zá kla de odô vod ne nej žia dos ti pod ni ku, kto ré mu
bolo čís lo pri de le né.

(7) V ko na ní pod ¾a od se ku 6 úrad pí som ne ozná mi
pod ni ku opráv ne né mu na po u ží va nie čí sel za mýš ¾a nú
zme nu, na zá kla de oznámenia môže pod nik do šty roch
týž dňov odo dňa do ru če nia toh to ozná me nia vy jad ri�
k za mýš ¾a nej zme ne svo je sta no vi sko.

(8) Pod nik opráv ne ný na po u ží va nie čí sel musí v le -
ho te ur če nej úra dom a na svo je ná kla dy spl ni� roz hod -
nu tie úra du o zme ne pri de le nia čí sel pod ¾a od se ku 6
písm. a) až e). Ak bolo ta ké to roz hod nu tie vy da né na zá -
kla de dô vo dov ur če ných v od se ku 6 písm. a) až e), ne za -
kla dá ná rok na od škod ne nie.

(9) Úrad roz hod ne o odob ra tí pri de le né ho čís la, ak
a) pod nik, kto rý pos ky tu je ve rej né sie te, ve rej né služ by 

ale bo ve re jné sie te a ve rej né služ by,
1. ne pl ní po vin nos ti usta no ve né tým to zá ko nom ale -

bo roz hod nu tím o pri de le ní čís la ale bo jeho zme ne, 
hoci bol na mož nos� odob ra tia čís la pí som ne upo -
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zor ne ný a ne vy ko nal ná pra vu v ur če nej le ho te; ne -
tý ka sa roč nej úhra dy za pri de le né čís la,

2. naj me nej 12 me sia cov od pri de le nia čís la toto čís lo 
ne po u ží val ale bo ak pre stal pri de le né čís lo po u ží -
va� naj me nej po dobu troch me sia cov,

3. ne uh ra dil roč nú úhra du za pri de le né čís la do
troch me sia cov odo dňa jej splat nos ti,

b) je to ne vy hnut né z h¾a di ska ob ra ny štá tu a bez peč -
nos ti štá tu a ochra ny ve rej né ho po riad ku.

(10) Roz hod nu tie o pri de le ní čís la strá ca plat nos�
dňom
a) uply nu tia le ho ty, na kto rú bolo čís lo pri de le né,
b) ozná me nia pod ni ku o vrá te ní čí sel,
c) ozná me nia pod ni ku o zru še ní pos ky to va nia sie te,

služ by ale bo sie te a služ by,
d) prá vo plat nos ti roz hod nu tia o odob ra tí čís la.

(11) Čís lo možno pri deli� iné mu pod ni ku naj skôr po
uply nu tí šies tich me sia cov odo dňa stra ty plat nos ti
pred chá dza jú ce ho roz hod nu tia o pri de le ní toh to čís la.

(12) Pod nik, kto ré mu boli pri de le né čís la, je po vin ný
pla ti� za kaž dé po u ží va né čís lo roč nú úhra du pod ¾a sa -
dzob ní ka úhrad do výš ky 20 000 Sk ale bo ich ek vi va -
lent v EUR pod ¾a kur zu ur če né ho Ná rod nou ban kou
Slo ven ska (ïa lej len „ek vi va lent v EUR“). Sa dzob ník
úhrad usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis,
kto rý vydá úrad.

§ 32

In di vi du ál ne po vo le nie na po u ží va nie frek ven cií

(1) In di vi du ál ne po vo le nie na po u ží va nie frek ven cií
a iden ti fi kač ných zna kov je roz hod nu tie úra du o po vo -
le ní na pre vádz ko va nie rá dio vé ho za ria de nia (ïa lej len
„po vo le nie“) pri de le ním frek ven cie v tom to roz hod nu tí.

(2) Úrad pri de ¾u je frek ven cie pod ¾a plá nu vy u ži tia
frek venč né ho spek tra na zá kla de žia dos ti. Úrad vydá
po vo le nie naj ne skôr do šies tich týž dňov odo dňa do ru -
če nia úpl nej žia dos ti v prí pa de, ak ide o vo¾ né frek ven -
cie pod ¾a plá nu frek venč né ho spek tra. Úrad je opráv -
ne ný túto le ho tu pre dĺ ži� naj viac na osem me sia cov, ak
je to ne vy hnut né na za bez pe če nie spra vod li vých, pri -
me ra ných, ot vo re ných a trans pa rent ných po stu pov
pre všet kých žia da te ¾ov. Me dzi ná rod né do ho dy o po u ží -
va ní rá dio vých frek ven cií nie sú tý mi to le ho ta mi  do -
tknuté.

(3) Žia dos� o pri de le nie frek ven cií ob sa hu je
a) meno, priez vis ko a ad re su žia da te ¾a, ak ide o fy zic kú

oso bu, ale bo ob chod né meno a síd lo, ak ide o práv -
nic kú oso bu, ale bo ob chod né meno a mies to pod ni -
ka nia, ak ide o pod ni ka te ¾a fy zic kú oso bu, 

b) po čet a typ rá dio vých za ria de ní, 
c) po ža do va nú frek ven ciu,
d) účel a spô sob po u ži tia rá dio vých za ria de ní vrá ta ne

ich tech nic kých úda jov,
e) úda je o oso be zod po ved nej za pre vádz ku rá dio vé ho

zaria de nia a osved če nie o jeho oso bit nej od bor nej
spô so bi los ti,

f) pred po kla da ný ter mín uve de nia rá dio vé ho za ria de -
nia do pre vádz ky,

g) ove re nú kó piu li cen cie vy sie la te ¾a ude le nú pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,17) ak ide o po vo le nie na pre -
vádz ko va nie rá dio vé ho za ria de nia na roz hla so vé ale -
bo te le víz ne vy sie la nie,

h) dobu, na kto rú žia da te¾ žia da o pri de le nie frek ven cií.

(4) Úrad je opráv ne ný na účel po sú de nia a ove re nia
žia dos ti pod ¾a od se ku 3 vy ža do va� pred lo že nie in for -
má cií pot reb ných na pre u ká za nie spô so bi los ti žia da te -
¾a spl ni� ur če né pod mien ky.

(5) Úrad usku toč ní vý be ro vé ko na nie v prí pa de pri -
de ¾o va nia vy bra ných frek ven cií har mo ni zo va ných pre
ur či tý druh služ by uve de ný v ná rod nej ta bu¾ ke frek -
venč né ho spek tra, kto rých pod mien ky pri de le nia sú
sta no ve né v plá ne vy u ži tia frek venč né ho spek tra.

(6) Úrad za čne vý be ro vé ko na nie vý zvou na pred lo že -
nie po núk, v kto rej určí 
a) frek ven cie, frek venč né blo ky ale bo frek venč né pás -

mo, kto ré sú pred me tom vý be ro vé ho ko na nia,
b) účel po u ži tia, pod mien ky a zá sa dy na op ti mál ne vy -

u ži tie frek ven cií,
c) hod no tia ce kri té riá,
d) ter mín, do kto ré ho sa musí pred lo ži� žia dos� o pri de -

le nie frek ven cií,
e) po žia dav ky na for mu a ob sah pred kla da ných pod -

kla dov k žia dos ti do vý be ro vé ho ko na nia, aby bola
za bez pe če ná po rov na te¾ nos� po núk,

f) výš ku jed no ra zo vej úhra dy za vy me dze nie ale bo pri -
de le nie frek ven cií ako oča ká va nú mi ni mál nu po nu -
ku,

g) ïal šie pod kla dy na vý be ro vé ko na nie.

(7) Úrad zve rej ní vý zvu na pred lo že nie po núk pod ¾a
§ 6 ods. 4 a v jed nom ce lo štát nom den ní ku pe rio dic kej
tla če v Slo ven skej re pub li ke.

(8) Na vy hod no te nie žia dos tí úrad zria di vý be ro vú
ko mi siu, kto rá má naj me nej pä� čle nov. Čle nov vý be ro -
vej ko mi sie vy me nú va pred se da úra du; čle nom vý be ro -
vej ko mi sie môže by� iba oso ba bez ú hon ná a od bor ne
spô so bi lá. Člen vý be ro vej ko mi sie ne smie by�
a) oso ba, kto rá je v pra cov nom po me re ale bo v ob dob -

nom pra cov nom vz�a hu k nie ktoré mu účast ní ko vi
vý be ro vé ho ko na nia ale bo jeho zá stup co vi,

b) oso ba, kto rá je spo loč ní kom, šta tu tár nym or gá nom
ale bo čle nom šta tu tár ne ho or gá nu ale bo kon trol né -
ho ale bo do zor né ho or gá nu nie ktoré ho z účast ní kov
vý be ro vé ho ko na nia ale bo jeho zá stup cu,

c) oso ba, kto rá je blíz kou osobou18) spo loč ní ka, šta tu -
tár ne ho or gá nu ale bo čle na šta tu tár ne ho or gá nu,
čle na kon trol né ho ale bo do zor né ho or gá nu, ale bo
ve dú ce ho za mest nan ca nie ktoré ho účast ní ka vý be -
ro vé ho ko na nia ale bo jeho zá stup cu,

d) oso ba, o kto rej so zre te ¾om na jej po mer k veci, k nie -
ktoré mu z účast ní kov vý be ro vé ho ko na nia ale bo
k jeho zá stup co vi mož no ma� po chyb nos� o jej ne -
pred po ja tos ti,
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e) za mest na nec úra du, kto rý sa zú čas tňu je na prí pra -
ve vý be ro vé ho ko na nia.

 (9) Oso ba, kto rá má by� vy me no va ná za čle na vý be -
ro vej ko mi sie, pos kyt ne pred se do vi úra du pí som ne
čest né vy hlá se nie o tom, že v jej prí pa de nie je pre káž ka
pod ¾a od se ku 8. Ak sa vy skyt ne pre káž ka pod ¾a od se -
ku 8 po za ča tí vý be ro vé ho ko na nia, člen vý be ro vej ko -
mi sie je po vin ný bez od klad ne o tom upo ve do mi� pred -
se du úra du a až do svoj ho od vo la nia sa ne zú čas tňo va�
na čin nos ti vý be ro vej ko mi sie. Pred se da úra du na mies -
to neho vy me nu je za čle na vý be ro vej ko mi sie inú oso -
bu, kto rá spĺ ňa pod mien ky usta no ve né v od se ku 8
a pos kyt ne o tom čest né vy hlá se nie.

(10) Úrad môže v kaž dom štá diu vý be ro vé ho ko na nia
vy u ži� služ by znal cov a ne zá vis lých po rad cov.

(11) Žia da te¾ o pri de le nie frek ven cií, kto rý po dal žia -
dos� v ter mí ne uve de nom vo vý zve na vý be ro vé ko na -
nie, je účast ní kom vý be ro vé ho ko na nia.

(12) Na žia dos ti po da né po uply nu tí ur če né ho ter mí -
nu úrad ne pri hlia da. Po uply nu tí ur če né ho ter mí nu
ne mož no žia dos� do pl ni�, ani zme ni�.

(13) Vý be ro vá ko mi sia vy hod no tí žia dos ti pod ¾a kri -
té rií uve de ných vo vý zve na vý be ro vé ko na nie a určí po -
ra die účast ní kov vý be ro vé ho ko na nia, o čom vy ho to ví
sprá vu. Úrad je pri pri de ¾o va ní frek ven cií via za ný po ra -
dím ur če ným vý be ro vou ko mi siou. 

(14) Účast ní ka vý be ro vé ho ko na nia, kto ré ho žia dos�
ne spĺ ňa po žia dav ky uve de né vo vý zve, ko mi sia vy lú či
z vý be ro vé ho ko na nia, pri čom mu v pí som nom ozná me -
ní uve die dô vo dy vy lú če nia. Ko mi sia určí po ra die
účast ní kov vý be ro vé ho ko na nia a vy ho to ví sprá vu
o prie be hu a vý sled ku vý be ro vé ho ko na nia. Ne ús peš -
ným žia da te ¾om úrad ozná mi vý sle dok vý be ro vé ho ko -
na nia pí som ne spo lu s uve de ním dô vo dov. Sprá va spo -
lu s ostat nou do ku men tá ciou je pod kla dom na za ča tie
ko na nia úra du o pri de le ní frek ven cií s úspeš ný mi žia -
da te¾ mi.

(15) Úspeš ným účast ní kom vý be ro vé ho ko na nia
úrad vydá po vo le nie naj ne skôr do šty roch týž dňov po
vy hod no te ní a ur če ní po ra dia účast ní kov vý be ro vé ho
ko na nia.

(16) Usta no ve nia o vý be ro vom ko na ní sa ne vz�a hu jú
na pri de ¾o va nie frek ven cií na roz hla so vé a te le víz ne vy -
sie la nie.

(17) Po vo le nie pod ¾a od se ku 1 môže ob sa ho va� len 
a) iden ti fi kač né úda je o dr ži te ¾o vi po vo le nia,
b) ur če nie služ by ale bo dru hu sie te ale bo tech no ló gie,

pre kto ré sú ude le né prá va na po u ží va nie frek ven cie, 
vrá ta ne prí pad né ho vý luč né ho po u ží va nia frek ven -
cie na pre nos špe ci fic ké ho ob sa hu ale bo špe ci fic -
kých au dio vi zu ál nych slu žieb,

c) pod mien ky na efek tív ne a účin né po u ží va nie frek -
ven cií vrá ta ne prí pad ných po žia da viek na po kry tie,

d) tech nic ké a pre vádz ko vé pod mien ky pot reb né na za -
me dze nie škod li vé ho ru še nia a na ob me dze nie vy -
sta ve nia ši ro kej ve rej nos ti účin kom elek tro mag ne -
tic ké ho po¾a, ak sa ta ké pod mien ky lí šia od
pod mie nok ur če ných vo vše obec nom po vo le ní,

e) pri de le né frek ven cie, iden ti fi kač né zna ky a le ho tu,
na kto rú sa frek ven cie pri de ¾u jú, s vý hra dou všet -
kých zmien v ná rod nej ta bu¾ ke frek venč né ho spek -
tra, 

f) zá väz ky, kto ré na seba pre vzal pod nik v prie be hu vý -
be ro vé ho ko na nia, 

g) ope rá tor skú trie du pre ama tér ske sta ni ce,
h) výš ku úhra dy za frek ven cie a iden ti fi kač né zna ky

a spô sob pla te nia a
i) po vin nos ti, kto ré je pot reb né spl ni� na do dr ža nie

plat ných me dzi ná rod ných do hôd o vy u ží va ní frek -
ven cií.

(18) Po vo le nie na pre vádz ko va nie rá dio vé ho za ria de -
nia na roz hla so vé ale bo te le víz ne vy sie la nie úrad vydá,
ak žia da te¾ o po vo le nie má li cen ciu na roz hla so vé ale bo
te le víz ne vy sie la nie ale bo ak má uzav re tú zmlu vu
o pos ky to va ní služ by s dr ži te ¾om ta kej li cen cie.

(19) Úrad ude lí po vo le nie naj viac na 10 ro kov. Úrad
je opráv ne ný po vo le nie opa ko va ne pre dĺ ži� naj viac na
ob do bie de siatich ro kov. Ak je to odô vod ne né do bou
ná vrat nos ti in ves tí cie, je úrad opráv ne ný ude li� po vo le -
nie aj na dlh šie ob do bie ale bo po vo le nie o dlh šiu dobu
pre dĺ ži�. Ak ide o po vo le nie na pre vádz ko va nie rá dio vé -
ho za ria de nia na roz hla so vé a te le víz ne vy sie la nie vy da -
né na zá kla de li cen cie na roz hla so vé ale bo te le víz ne vy -
sie la nie, mož no toto po vo le nie ude li� na dobu uve de nú
v žia dos ti o po vo le nie, naj viac na dobu, na kto rú bola
ude le ná li cen cia na roz hla so vé a te le víz ne vy sie la nie.

(20) Po vo le nie nie je pre vo di te¾ né na inú práv nic kú
oso bu ale bo fy zic kú oso bu. Po vo le nie ne pre chá dza na
práv ne ho ná stup cu dr ži te ¾a po vo le nia pri pre daji pod -
ni ku, prí pad ne jeho časti19) ani v rám ci exe kú cie vy ko -
na nej pod ¾a oso bit né ho pred pi su,20) súd ne ho vý ko nu
rozhodnutia21) a ani po stu pom pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su.22)

(21) Úrad ne u de lí po vo le nie, ak
a) to vy ža du je do dr ža nie zá väz kov z me dzi ná rod nej

zmlu vy ale bo z člen stva Slo ven skej re pub li ky v me -
dzi ná rod nej or ga ni zá cii,

b) pri de le nie frek ven cie ne u mož ňu je plán vy u ži tia
frek venč né ho spek tra,

c) po ža do va ná frek ven cia nie je k dis po zí cii ale bo
d) ak o po vo le nie po žia da la oso ba, kto rej úrad po vo le -

nie na rov na ký druh za ria de nia v po sled ných troch
ro koch zru šil pod ¾a § 34 ods. 1 písm. c).

(22) Úrad môže roz hod nú� o zme ne po vo le nia
a) z dô vo du uve de né ho v od se ku 21 písm. a), ak do dr -

ža nie tých to zá väz kov ne možno za bez pe či� inak,
b) ak do šlo k pod stat nej zme ne sku toč nos tí, na zá kla de 

kto rých bolo po vo le nie ude le né,
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c) na zá kla de odô vod ne nej žia dos ti dr ži te ¾a po vo le nia.

§ 33

Úhra da za prá vo po u ží va� frek ven cie

(1) Úhra da za prá vo po u ží va� frek ven cie zoh ¾ad ňu je
za ru če nie efek tív ne ho a bez po ru cho vé ho po u ži tia frek -
ven cií. Úhra da za prá vo po u ží va� frek ven cie je jed no ra -
zo vá úhra da za vy me dze nie ale bo pri de le nie frek ven cie
a opa ko va ná úhra da za po u ží va nie kaž dej frek ven cie
a iden ti fi kač ných zna kov. Jed no ra zo vá úhra da je
splat ná pri vy da ní po vole nia pred ter mí nom uve de nia
rá dio vé ho za ria de nia do pre vádz ky, ak v roz hod nu tí nie 
je uve de ný iný ter mín splat nos ti. 

(2) Úhra da pod ¾a od se ku 1 sa pla tí pod ¾a sa dzob ní ka
úhrad do výš ky 1 000 000 Sk ale bo ich ek vi va lent
v EUR, pri čom za kaž dú frek ven ciu na úče ly roz hla so -
vé ho vy sie la nia sa pla tí roč ne úhra da do výš ky
90 000 Sk ale bo ich ek vi va lent v EUR a na úče ly te le víz -
ne ho vy sie la nia roč ne úhra da do výš ky 180 000 Sk ale -
bo ich ek vi va lent v EUR. Sa dzob ník úhrad usta no ví
vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá úrad.

(3) Po vin nos� pod ¾a od se kov 1 a 2 sa ne vz�a hu je na
vy u ží va nie frek ven cií pod ¾a ná rod nej ta bu¾ ky frek venč -
né ho spek tra na úče ly za bez pe če nia ob ra ny štá tu, bez -
peč nos ti štá tu a ochra ny ve rej né ho po riad ku pri de le -
ných Mi nis ter stvu ob ra ny Slo ven skej re pub li ky (ïa lej
len „mi nis ter stvo ob ra ny“), Mi nis ter stvu vnút ra Slo -
ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo vnút ra“)
a Slo ven skej in for mač nej služ be a na úče ly Zbo ru vä -
zen skej a jus tič nej strá že, Že lez nič nej po lí cie, Col né ho
ria di te¾ stva Slo ven skej re pub li ky, Ha sič ské ho a zá -
chran né ho zbo ru, zá klad ných zlo žiek in teg ro va né ho
zá chran né ho sys té mu a na roz hla so vé a te le víz ne vy -
sie la nie.

§ 34

Zru še nie a stra ta plat nos ti po vo le nia

(1) Úrad zru ší po vo le nie, kto rým boli pri de le né frek -
ven cie a iden ti fi kač né zna ky, ak dr ži te¾ po vo le nia 
a) ne za čal po u ží va� pri de le nú frek ven ciu na po vo le ný

účel do jed né ho roka odo dňa prá vo plat nos ti roz hod -
nu tia o jej pri de le ní ale bo ak ju na po vo le ný účel ne -
po u ží val viac ako je den rok, 

b) pre stal spĺ ňa� nie ktorú z po žia da viek na dr ži te ¾a po -
vo le nia, 

c) ne pl ní po vin nos ti usta no ve né tým to zá ko nom ale bo
ur če né v po vo le ní, hoci bol na mož nos� zru še nia po -
vo le nia vo pred upo zor ne ný a ne vy ko nal ná pra vu
v le ho te ur če nej úra dom; ne tý ka sa úhrad za frek -
ven cie,

d) ne uh ra dil roč nú úhra du za frek ven cie do troch me -
sia cov odo dňa jej splat nos ti.

(2) Po vo le nie strá ca plat nos�
a) dňom uply nu tia le ho ty, na kto rú bolo vy da né,
b) smr �ou ale bo zá ni kom dr ži te ¾a po vo le nia,

c) dňom vrá te nia po vo le nia ale bo dňom, ku kto ré mu sa 
dr ži te¾ vzdá va po vo le nia v ozná me ní o vzda ní sa po -
vo le nia do ru če nom úra du,

d) dňom do ru če nia žia dos ti pod ni ku o zru še nie jeho
evi do va nia vy ko na né ho na zá kla de ozna mo va cej po -
vin nos ti pod ¾a § 14,

e) dňom na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia
o odob ra tí li cen cie vy da nej pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.23)

§ 35

Pre vádz ko va nie rá dio vých a kon co vých za ria de ní

(1) Pre vádz ko va� a uvá dza� na trh rá dio vé a kon co vé
za ria de nia mož no len po po sú de ní ich zho dy s po žia -
dav ka mi tech nic kých pred pi sov pod ¾a oso bit ných
pred pi sov.13) Pod nik je po vin ný pred kla da� úra du na
zve rej ne nie tech nic ké špe ci fi ká cie po nú ka ných roz hra -
ní ve rej ných sie tí, na kto ré sa pri pá ja jú kon co vé za ria -
de nia.

(2) Po dro bnos ti o pre vádz ky schop nos ti kon co vých
za ria de ní ur če ných na prí jem di gi tál ne ho te le víz ne ho
sig ná lu a pre vádz ky schop nos� ana ló go vých a di gi tál -
nych te le víz nych pri jí ma čov usta no ví vše obec ne zá väz -
ný práv ny pred pis, kto rý vydá úrad.

(3) Rá dio vé za ria de nia mož no pre vádz ko va� na zá -
kla de vše obec né ho po vo le nia ale bo na zá kla de po vo le -
nia.

(4) Úrad môže vo vše obec nom po vo le ní ale bo po vo le -
ní ob me dzi� uve de nie rá dio vých za ria de ní do pre vádz ky 
iba z dô vo dov
a) za bez pe če nia efek tív ne ho a vhod né ho vy u ží va nia

frek venč né ho spek tra,
b) za brá ne nia škod li vé mu ru še niu ale bo
c) za bez pe če nia ochra ny zdra via ¾udí.

(5) Na pre vádz ko va nie rá dio vých za ria de ní sa vy dá -
va jú tie to dru hy po vo le ní:
a) in di vi du ál ne, kto ré opráv ňu je dr ži te ¾a po u ží va� na

pre vádz ko va nie rá dio vých za ria de ní in di vi du ál ne
pri de le né frek ven cie za pod mie nok ur če ných v tom to 
po vo le ní,

b) ty po vé, kto ré sa ude lí vý rob co vi ale bo do voz co vi na
pre vádz ko va nie za ria de nia ur či té ho typu, kto ré ne -
spĺ ňa pod mien ky vše obec né ho po vo le nia, ale kto ré -
ho pod mien ky pre vádz ky možno ad mi nis tra tív ne
zjed no du ši�,

c) oso bit né, kto ré ur ču jú oso bit né pod mien ky pre vádz -
ky pri pred vá dza ní, vý skume, vý ro be, pre daji, op ra -
vách a údrž be,

d) ama tér ske, kto ré opráv ňu jú pre vádz ko va� rá dio vé
za ria de nia ur če né na tech nic ké se ba vzde lá va nie,
vzá jom né spo je nie a tech nic ké štú dium.

(6) Dr ži te ¾om po vo le nia môže by�
a) fy zic ká oso ba, kto rá do siah la vek 18 ro kov a nemá

ob me dze nú spô so bi los� na práv ne úko ny, a ak ide
o ama tér ske po vo le nie, fy zic ká oso ba, kto rá do siah la 
vek 15 ro kov,
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b) práv nic ká oso ba. 

§ 36

Oso bit ná od bor ná spô so bi los�

(1) Ob slu ho va� vy bra né rá dio vé za ria de nia môže len
fy zic ká oso ba, kto rá má oso bit nú od bor nú spô so bi los�
na ich ob slu hu. Oso bit ná od bor ná spô so bi los� je sú hrn 
te o re tic kých ve do mos tí a prak tic kých skú se nos tí
a zna los� vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov sú -
vi sia cich s ob slu hou vy bra ných rá dio vých za ria de ní.

(2) Oso bit nú od bor nú spô so bi los� úrad ove ru je
skúš kou a vy da ním osved če nia o oso bit nej od bor nej
spô so bi los ti. Skú šob nú ko mi siu zria ïu je a jej čle nov
vy me nú va a od vo lá va pred se da úra du.

(3) Po vin nos� pod ¾a od se ku 1 sa ne vz�a hu je na ob -
slu hu vy bra ných rá dio vých za ria de ní po u ží va ných
zlož ka mi mi nis ter stva ob ra ny, mi nis ter stva vnút ra
a Slo ven skou in for mač nou služ bou na úče ly za bez pe -
če nia ob ra ny štá tu a bez peč nos ti štá tu.

(4) Vy bra né rá dio vé za ria de nia sú:
a) rá dio vá sta ni ca (ïa lej len „sta ni ca“) pra cu jú ca v pás -

mach krát kych vĺn vy hra de ných pre te le graf nú a te -
le fón nu pre vádz ku,

b) lie tad lo vá sta ni ca, 
c) lie tad lo vá zem ská sta ni ca,
d) le tec ká sta ni ca,
e) le tec ká zem ská sta ni ca,
f) lod ná zem ská sta ni ca,
g) lod ná sta ni ca,
h) po brež ná sta ni ca,
i) ama tér ska sta ni ca. 

(5) Po dro bnos ti o vy bra ných rá dio vých za ria de niach, 
o zria ïo va ní skú šob nej ko mi sie, o ob sa hu, roz sa hu
a prie be hu skúš ky a o osved če niach oso bit nej od bor nej 
spô so bi los ti usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred -
pis, kto rý vydá úrad.

P I A  T A  H L A V A

DO H¼AD

§ 37

Roz sah a opat re nia do h¾a du

(1) Do h¾ad sa usku toč ňu je 
a) kon tro lou pl ne nia po vin nos tí a pod mie nok ur če ných 

tým to zá ko nom, roz hod nu tia mi a opat re nia mi úra -
du na pos ky to va nie sie tí, slu žieb ale bo sie tí a slu -
žieb,

b) kon tro lou do dr žia va nia pod mie nok uvá dza nia te le -
ko mu ni kač ných za ria de ní a za ria de ní, kto ré môžu
by� zdro jom elek tro mag ne tic ké ho ru še nia, na trh
a do pre vádz ky,

c) kon tro lou tech nic ké ho sta vu te le ko mu ni kač ných
za ria de ní, sie tí a ve de ní, 

d) opat re nia mi na od strá ne nie zis te ných ne dos tat kov
a po vin nos ti upus te nia od čin nos ti, kto rá je v roz po -
re s pod mien ka mi ur če ný mi tým to zá ko nom, 

e) ochra nou pro ti ru še niu vrá ta ne sle do va nia a zis �o -
va nia zdro ja ru še nia pre vádz ky sie tí, slu žieb a za ria -
de ní.

(2) Za mest nan ci úra du, kto rí sú po ve re ní vý ko nom
do h¾a du (ïa lej len „po ve re né oso by“), sú pri vý ko ne do -
h¾a du
a) opráv ne ní vstu po va� na po zem ky a do prie sto rov,

v kto rých sa kon tro lo va né za ria de nia na chá dza jú,
ale bo sa pred po kla dá, že sa tam na chá dza jú, a vy ko -
na� kon tro lu pod ¾a od se ku 1, pri tom sú opráv ne ní
ove ro va� to tož nos� kon tro lo va ných osôb, ich za -
mest nan cov ale bo osôb, kto ré v mene kon tro lo va -
ných osôb ko na jú, po ža do va� od kon tro lo va ných
osôb pot reb né do kla dy, úda je a pí som né ale bo úst ne 
vy svet le nia a v odô vod ne ných prí pa doch do čas ne
odob ra� za ria de nia na čas ne vy hnut ne pot reb ný na
vy ko na nie skú ša nia ale bo kon tro ly a po ža do va� od
kon tro lo va ných osôb, aby v le ho te ur če nej v zá pi se
z kon tro ly od strá ni li zis te né ne dos tat ky,

b) po vin ní pre u ká za� sa slu žob ným pre u ka zom, kto rý
ich opráv ňu je na vý kon kon tro ly, na pí sa� zá pis
o prie be hu a vý sled ku kon tro ly a jed no jeho vy ho to -
ve nie odo vzda� kon tro lo va nej oso be, za cho vá va� ml -
čan li vos� voči tre tím oso bám o sku toč nos tiach,
o kto rých sa doz ve de li pri vý ko ne kon tro ly a v sú vis -
los ti s ňou.

(3) Kon tro lo va né oso by sú
a) opráv ne né vy jad ri� sa k zis te ným ne dos tat kom v le -

ho te ur če nej úra dom,
b) po vin né str pie� vý kon do h¾a du pod ¾a od se ku 2

písm. a) a pos kyt nú� po ve re ným oso bám všet ky po -
ža do va né in for má cie a do kla dy,

c) po vin né uhra di� ná kla dy skú šok na ove re nie zho dy
vý rob kov s tech nic ký mi pred pis mi, ak ich de kla ro -
va ná zho da ne zod po ve dá po žia dav kám práv nych
pred pi sov.13)

(4) Ak úrad zis tí, že pod nik ne pl ní jed nu ale bo nie ko¾ -
ko pod mie nok vše obec né ho po vo le nia, in di vi du ál ne ho
po vo le nia ale bo po vin nos tí pod ¾a § 18 až 28, pí som ne
ozná mi pod ni ku zis te né ne dos tat ky a určí mu le ho tu
na vy jad re nie sa k nim. Le ho ta na ich od strá ne nie je je -
den me siac odo dňa do ru če nia pí som né ho ozná me nia
o zis te ných ne dos tat koch. Le ho ta môže by� krat šia ako
je den me siac, ak pod nik po ru šil po vin nos ti opa ko va ne, 
ale bo dlh šia ako je den me siac, ak tak roz hod ne úrad.

(5) Ak úrad zis tí, že kon tro lo va ná oso ba ne od strá ni la
ne dos tat ky v le ho te pod ¾a od se ku 4, ulo ží roz hod nu tím
opat re nia na ná pra vu a po ku tu.

(6) Kon tro lo va né oso by sú po vin né na zá kla de na ria -
de nia v zá pi se z kon tro ly oka mžite do čas ne za sta vi� do -
dáv ku, pre daj ale bo pre vádz ku za ria de nia cel kom ale -
bo čias toč ne, ak
a) po ru še ním po vin nos tí a pod mie nok je ale bo môže

by� váž ne ohroz e né zdra vie, bez peč nos�, ma je tok
osôb ale bo ži vot né pros tre die,

b) je to pot reb né na uplat ne nie a do dr ža nie zá väz kov
vy plý va jú cich z me dzi ná rod ných zmlúv ale bo

c) po ru še ním po vin nos tí a pod mie nok spô so bi li ale bo
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by moh li spô so bi� váž ne eko no mic ké ale bo pre vádz -
ko vé prob lé my iným pod ni kom ale bo uží va te ¾om.

(7) Kon tro lo va ná oso ba má prá vo poda� ná miet ku
pro ti zá pi su z kon tro ly a ná vrh na ná pra vu naj ne skôr
v le ho te dvoch týž dňov odo dňa na ria de nia oka mžité ho
za sta ve nia do dáv ky, pre daja ale bo pre vádz ky. Ná miet -
ka nemá od klad ný úči nok. 

(8) Ak kon tro lo va ná oso ba ne spl ni la opat re nia na ná -
pra vu ulo že né v roz hod nu tí a opa ko va ne váž ne po ru ší
usta no ve nia toh to zá ko na, vše obec né ho po vo le nia ale -
bo in di vi du ál ne ho po vo le nia, úrad jej
a) za ká že pos ky to va� sie te, služ by ale bo sie te a služ by

pos ky to va né na zá kla de vše obec né ho po vo le nia ale -
bo

b) zru ší roz hod nu tie o pri de le ní frek ven cií, iden ti fi kač -
ných zna kov, čí sel.

(9) Úrad môže oso bám, kto ré ma ria vý kon kon tro ly
tým, že ne pl nia po vin nos ti uve de né v od se ku 3 písm. b), 
ulo ži� po riad ko vú po ku tu do 5 000 Sk.

§ 38

Po vin nos� pos kyt nu tia in for má cií

(1) Pod nik ale bo dr ži te¾ práv na po u ží va nie frek ven -
cií, čí sel ale bo frek ven cií a čí sel je po vin ný pred lo ži�
v po ža do va nom roz sa hu a v le ho te ur če nej úra dom in -
for má cie ne vy hnut né na uplat ne nie toh to zá ko na a me -
dzi ná rod ných zmlúv, kto rý mi je Slo ven ská re pub li ka
via za ná na zá kla de pí som nej a odô vod ne nej žia dos ti
úra du. Úrad je opráv ne ný po ža do va� pri me ra né in for -
má cie v roz sa hu pô sob nos ti úra du pod ¾a § 37.

(2) Pod nik je ok rem po vin nos ti pos kyt nu tia in for má -
cií pod ¾a od se ku 1 po vin ný na po žia da nie úra du  pre d -
loži� in for má cie na ove re nie do dr ža nia pod mie nok
 všeobecného po vo le nia, in di vi du ál ne ho po vo le nia a po -
vin nos tí pod ¾a § 18 až 28, kto ré sú pri me ra né a ob -
jektív ne pot reb né na
a) sys te ma tic ké ale bo prí le ži tost né ove ro va nie pl ne nia

pod mie nok § 13 ods. 2 písm. d) a e),
b) prí le ži tost né ove ro va nie pl ne nia pod mie nok vše -

obec né ho po vo le nia (§ 13 ods. 2) pri pri ja tí po da nia
a s�až nos ti, rie še ní spo ru, ale bo ak má úrad iné dô -
vo dy sa dom nie va�, že nie ktorá pod mien ka nie je spl -
ne ná, ale bo v prí pa de zis �o va nia skut ko vej pod sta ty
úra dom z jeho vlast nej ini cia tí vy,

c) po stu py pri po su dzo va ní žia dos tí o pri de le nie frek -
ven cií, iden ti fi kač ných zna kov, čí sel ale bo frek ven cií 
a iden ti fi kač ných zna kov a čí sel,

d) zve rej ňo va nie po rov ná va cích pre h¾a dov o kva li te
a cene slu žieb v pro spech kon co vých uží va te ¾ov,

e) ur če né šta tis tic ké úče ly, 
f) ana lý zu re le vant ných tr hov.

 (3) Úrad ne mô že žia da� in for má cie uve de né v od se -
ku 2 písm. a), b), d), e) a f) od pod ni ku pred za ča tím  po -
skytovania sie te, služ by ale bo sie te a služ by ale bo ako
pod mien ku za ča tia ich pos ky to va nia. 

(4) Ak úrad žia da pod nik o pos kyt nu tie in for má cií

pod ¾a od se ku 2, musí pod nik in for mo va�, na aký účel
sa in for má cie po u žijú.

TRE  T IA  ČASŤ

ELEK TRO NIC KÉ KO MU NI KAČ NÉ SIE TE A SLUŽ BY

P R  V Á  H L A V A

POS KY TO VA NIE SIE TÍ A SLU ŽIEB

§ 39

(1) Ve rej né sie te a pri dru že né pros tried ky mu sia zod -
po ve da� tech nic kým nor mám a tech nic kým špe ci fi ká -
ciám pre sie te, služ by ale bo sie te a služ by pod ¾a § 13
ods. 2 písm. r) z h¾a di ska
a) bez peč nos ti pre vádz ky sie te,
b) udr žia va nia ce list vos ti a ne po ru ši te¾ nos ti sie te,
c) pre vádz ky schop nos ti slu žieb, 
d) pri po je nia kon co vých za ria de ní.

(2) Pod nik pos ky tu jú ci ve rej nú te le fón nu sie�, služ bu 
ale bo sie� a služ bu je po vin ný za bez pe či� všet kým uží -
va te ¾om
a) ne pre tr ži tý prí stup na všet ky čís la ties ňo vé ho vo la -

nia vrá ta ne jed not né ho eu róp ske ho čís la ties ňo vé ho
vo la nia „112“,

b) mož nos� dvoj tó no vej mul ti frek venč nej vo¾ by a iden -
ti fi ká ciu čís la vo la jú cej sta ni ce.

§ 40

Vše obec né pod mien ky

(1) Pod nik pos ky tu jú ci ve rej né služ by je po vin ný naj -
ne skôr 15 dní pred za ča tím pos ky to va nia slu žieb vy da�
a zve rej ni� vše obec né pod mien ky a v tej is tej le ho te zve -
rej ni� ich zme ny. Vše obec né pod mien ky ve rej nej te le -
fón nej služ by ob sa hu jú naj mä
a) ob chod né meno, síd lo ale bo mies to pod ni ka nia,
b) dru hy pos ky to va ných slu žieb, ich opis a kva litu,
c) zmluv né pod mien ky,
d) pod mien ky pre dĺ že nia a ukon če nia pos ky to va nia

slu žieb,
e) pri me ra né in for má cie o prá vach tý ka jú ce sa uni ver -

zál nej služ by, 
f) vý be ro vé za blo ko va nie vo la ní,
g) dru hy ser vis ných slu žieb,
h) re kla mač ný po ria dok,
i) me cha niz mus na urov na nie spo rov, 
j) in for má cie o čís lach ties ňo vých vo la ní vrá ta ne jed -

not né ho eu róp ske ho čís la ties ňo vé ho vo la nia „112“,
k) in for má ciu o mož nos ti zo bra ze nia iden ti fi ká cie čís la

vo la jú cej sta ni ce a uta je nia zo bra ze nia jej iden ti fi ká -
cie.

(2) Vše obec né pod mien ky na pos ky to va nie ve rej ných 
slu žieb môžu ob sa ho va� aj ïal šie pod mien ky sú vi sia ce
s pos ky to va ním tých to slu žieb.

(3) Ak pod nik pos ky tu je viac ve rej ných slu žieb, je po -
vin ný vy da� vše obec né pod mien ky pre kaž dú služ bu
samo stat ne.
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§ 41

Ta ri fa

(1) Pod nik pos ky tu jú ci ve rej né služ by je po vin ný naj -
ne skôr 15 dní pred za ča tím pos ky to va nia slu žieb vy da�
a zve rej ni� ta ri fu.

(2) Ta ri fa ob sa hu je naj mä
a) ceny za jed not li vé služ by,
b) bez plat né služ by,
c) po dro bnos ti o jed no ra zo vých, pra vi del ne sa opa ku -

jú cich a va ria bil ných ce nách vráta ne po čia toč né ho
a ko neč né ho ter mí nu zúč to va cie ho ob do bia a spô so -
bu úhra dy tých to cien,

d) údaj, ako si uží va te¾ môže vy žia da� in for má cie o ak -
tu ál nych ce nách pod ni ku a prí pad ných z¾a vách
z tých to cien.

(3) Bez plat ne sa pos ky tu jú ties ňo vé vo la nia vrá ta ne
vo la nia na jed not né eu róp ske čís lo ties ňo vé ho vo la nia
„112“, hlá se nie po ru chy ve rej né ho te le fón ne ho auto -
ma tu a in for má cia o zme ne te le fón ne ho čís la vo vlast -
nej te le fón nej sie ti pod ni ku pos ky to va ná pros tred níc -
tvom hlá sky.

(4) Ak pod nik pos ky tu je viac ve rej ných slu žieb, je po -
vin ný vy da� ta ri fu pre kaž dú služ bu samo stat ne.

§ 42

Prá va a po vin nos ti pod ni ku a účast ní ka

(1) Pod nik má prá vo
a) na za pla te nie ceny za pos kyt nu tú ve rej nú služ bu

pod ¾a ta ri fy, ak jej vy úč to va nie do ru čil účast ní ko vi
naj ne skôr do troch me sia cov od po sled né ho dňa
zúč to va cie ho ob do bia; to ne pla tí pri vy úč to va ní
pred pla te ných slu žieb, 

b) na ná hra du ško dy spô so be nej na ve rej nej sie ti a na
ve rej nom te le ko mu ni kač nom za ria de ní,

c) od miet nu� uzav re tie zmlu vy o pri po je ní, ak
1. jej pos ky to va nie na po ža do va nom mies te ale bo

v po ža do va nom roz sa hu je tech nic ky ne us ku toč -
ni te¾ né ok rem pos ky to va nia uni ver zál nej služ by,

2. zá u jem ca o ňu ne dá va zá ru ku, že bude do dr žia va�
zmlu vu naj mä pre to, že je dlž ní kom pod ni ku ale bo 
iné ho pod ni ku, ale bo nie ktorý z tých to pod ni kov
už pred tým od stú pil od zmlu vy s ním ale bo vy po -
ve dal s ním zmlu vu,

3. zá u jem ca ne súh la sí so vše obec ný mi pod mien ka -
mi.

d) do čas ne pre ru ši� ale bo ob me dzi� pos ky to va nie ve -
rej nej služ by z dô vo du
1. jej zne uží va nia, a to až do od strá ne nia jej zne uží -

va nia ale bo vy ko na nia tech nic kých opat re ní za -
me dzu jú cich jej zne uží va nie,

2. ne za pla te nia splat nej ceny za ve rej nú služ bu v le -
ho te upra ve nej vo vše obec ných pod mien kach, a to 
až do jej za pla te nia ale bo do zá ni ku zmlu vy o pri -
po je ní,

3. po ru še nia zmluv ných pod mie nok zo stra ny účast -
ní ka. 

(2) Účast ník má prá vo na 
a) uzav re tie zmlu vy s pod ni kom, ak nie je dô vod na jej

od miet nu tie pod ¾a od se ku 1 písm. c),

b) pos kyt nu tie ve rej nej služ by v roz sa hu do hod nu tom
v zmlu ve a za cenu pod ¾a ta ri fy,

c) bez plat né od strá ne nie po rúch v pos ky to va ní služ by,
kto ré ne za vi nil, 

d) za sie la nie vy úč to va nia, kto ré ob sa hu je po dro bné
úda je o jed not li vých od chá dza jú cich vo la niach, ak
o to účast ník po žia da,

e) vrá te nie po mer nej čas ti ceny za čas ne po sky to va nia
služ by v prí pa de jeho za vi ne nia pod ni kom v sú la de
so vše obec ný mi pod mien ka mi; toto prá vo musí
uplat ni� v prí sluš nom pod ni ku naj ne skôr do troch
me sia cov po ob no ve ní pos ky to va nia služ by,

f) pos ky to va nie prí stu pu k in for mač ným služ bám
s ope rá to rom.

(3) Pod nik je po vin ný
a) uzav rie� zmlu vu o pri po je ní s kaž dým zá u jem com

o pos ky to va nie ve rej nej služ by, ak nie je dô vod na jej
od miet nu tie pod ¾a od se ku 1 písm. c),

b) pred kla da� účast ní ko vi pre h¾ad né a zro zu mi te¾ né
vy úč to va nie pos kyt nu tej služ by, ak z po va hy služ by
ne vy plý va, že vy úč to va nie nie je pot reb né, a na po -
žia da nie pos ky to va� po dro bné úda je o jed not li vých
od chá dza jú cich vo la niach,

c) pos kyt nú� na žia dos� účast ní ka, ak je to tech nic ky
mož né, služ bu iden ti fi ká cie zlo my se¾ né ho, ob �a žu -
jú ce ho a vý hraž né ho vo la nia (ïa lej len „zlo my se¾ né
vo la nie“),

d) vies� evi den ciu osob ných úda jov [§ 55 ods. 1
písm. b)] všet kých účast ní kov svo jej sie te vrá ta ne
účast ní kov po u ží va jú cich pred pla te né služ by, ak je
pri kúpe ta kejto služ by účast ní ko vi pri de le né te le -
fón ne čís lo.

(4) Účast ník je po vin ný
a) po u ží va� ve rej nú služ bu v sú la de s tým to zá ko nom,

so zmlu vou o pri po je ní a so vše obec ný mi pod mien -
ka mi,

b) pla ti� cenu za pos kyt nu tú ve rej nú služ bu pod ¾a
zmlu vy o pri po je ní a pod ¾a ta ri fy, a ak to po va ha
služ by umož ňu je, až na zá kla de pred lo že nia do kla -
du o vy úč to va ní,

c) po u ží va� iba te le ko mu ni kač né za ria de nia spĺ ňa jú ce
po žia dav ky oso bit ných pred pi sov.13)

(5) Pod nik ne smie pre ru ši� ale bo ob me dzi� pos ky to -
va nie uni ver zál nej služ by pod ¾a § 50 ods. 2 písm. a), b),
d) a f), ak je účast ník v omeš ka ní so zá väz ka mi z iných
zmluv ných vz�a hov s pod ni kom.

(6) Po čas krí zo vej si tu á cie a mi mo riad nej si tu á cie za -
bez pe ču je ne vy hnut né opat re nia na pre vádz ko va nie
a pos ky to va nie ve rej nej sie te, ve rej nej služ by ale bo ve -
rej nej sie te a ve rej nej služ by pod ¾a toh to zá ko na šta tu -
tár ny or gán pod ni ku pod ¾a oso bit ných pred pi sov o bez -
peč nos ti a o ci vil nej ochra ne. Pod nik pos ky tu jú ci
ve rej nú sie�, ve rej nú služ bu ale bo ve rej nú sie� a ve rej -
nú služ bu je po vin ný v roz sa hu ne vy hnut nom na zdo lá -
va nie krí zo vej si tu á cie a mi mo riad nej uda los ti na  po -
stihnutom úze mí
a) pos ky to va� ve rej nú služ bu pred nost ne ur če ným or -

gá nom ve rej nej sprá vy, fy zic kým oso bám a práv nic -
kým oso bám,

b) za bez pe čo va� pred nost nú pre vádz ku ve rej ných te le -
fón nych auto ma tov vrá ta ne ties ňo vých vo la ní.
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§ 43

Zmlu va o pri po je ní

(1) Zmlu vou o pri po je ní sa pod nik za vä zu je účast ní -
ko vi zria di� pot reb ný prí stup k ve rej nej te le fón nej sie ti
ale bo k inej ve rej nej sie ti a sprí stup ni� sú vi sia ce služ -
by. Sú čas �ou zmlu vy sú vše obec né pod mien ky a ta ri fa.

(2) Pod stat ný mi čas �a mi zmlu vy o pri po je ní sú do -
hod nu tý druh ve rej nej služ by, mies to jej pos ky to va nia
a cena za služ bu. Ak nie je v zmlu ve o pri po je ní ur če ný
čas pos ky to va nia, pla tí, že sa služ ba bude pos ky to va�
na ne ur či tý čas. Cenu za služ bu mož no do jed na� aj od -
ka zom na ta ri fu.

(3) Zmlu va o pri po je ní za ni ká
a) uply nu tím času, na kto rý bola uzav re tá,
b) do ho dou účast ní kov zmlu vy,
c) od stú pe ním od zmlu vy,
d) vý po ve ïou,
e) ak tak usta no vu je oso bit ný pred pis.

(4) Účast ník môže od stú pi� od zmlu vy o pri po je ní bez
sank cií, ak mu pod nik
a) ozná mi zme nu zmluv ných pod mie nok naj me nej je -

den me siac vo pred a účast ník tie to zme ny ne ak cep -
tu je,

b) opa ko va ne ani po re kla má cii ne po sky tu je ve rej nú
služ bu pod ¾a zmlu vy o pri po je ní ale bo ju pos ky tu je
s pod stat ný mi va da mi,

c) opa ko va ne ne od strá ni re kla mo va nú zá va du ve rej nej 
služ by v ur če nom čase.

(5) Pod nik môže od stú pi� od zmlu vy o pri po je ní, ak
účast ník
a) opa ko va ne ne opráv ne ne za sa hu je do za ria de nia ve -

rej nej sie te ale bo ta ký to zá sah umož ní tre tej oso be,
hoci aj z ne dban li vos ti,

b) ne za pla til cenu za pos kyt nu tú služ bu ani do 45 dní
po dni splat nos ti,

c) pri po jí na ve rej nú sie� za ria de nie, kto ré ne spĺ ňa po -
žia dav ky oso bit ných pred pi sov,13) ale bo po u ží va
také za ria de nie v roz po re so schvá le ný mi pod mien -
ka mi a ani na vý zvu pod ni ku za ria de nie ne od po jí,

d) opa ko va ne po u ží va ve rej nú služ bu spô so bom, kto rý
zne mož ňu je pod ni ku kon tro lu jej po u ží va nia,

e) opa ko va ne po ru šu je pod mien ky zmlu vy o pri po je ní.

(6) Účast ník môže vy po ve da� zmlu vu o pri po je ní
uzav re tú na dobu ne ur či tú z aké ho ko¾ vek dô vo du ale bo 
bez uda nia dô vo du.

(7) Pod nik môže vy po ve da� zmlu vu o pri po je ní, ak
ïa lej ne mô že pos ky to va� ve rej nú služ bu v do hod nu tom 
roz sa hu ale bo v pot reb nej kva li te z dô vo dov tech nic kej
ne us ku toč ni te¾ nos ti ïal šie ho pos ky to va nia služ by ok -
rem uni ver zál nej služ by. Ak pod nik vy po vie zmlu vu
o pri po je ní z dô vo du mo der ni zá cie ve rej ných slu žieb,
s kto rou je spo je né ukon če nie pos ky to va nia ve rej nej
služ by pod ¾a uzav re tej zmlu vy o pri po je ní, je po vin ný
s vý po ve ïou do ru či� účast ní ko vi po nu ku na pos ky to -
va nie inej, tech nic ky a ce no vo blíz kej ve rej nej služ by
s jej zvý hod ne ným zria de ním.

(8) Vý po ved ná le ho ta je upra ve ná vo vše obec ných
pod mien kach a je rov na ká pre obe zmluv né stra ny.

§ 44

Re kla mač ný po ria dok

(1) Pod nik v re kla mač nom po riad ku, kto rý tvo rí sú -
čas� vše obec ných pod mie nok, upra ví
a) po dro bnos ti o roz sa hu prá va účast ní ka na re kla má -

ciu správ nos ti úhra dy a kva li ty ve rej nej služ by,
b) spô sob uplat ňo va nia re kla má cie a jej vy ba ve nia,
c) le ho tu na po da nie re kla má cie a na jej vy ba ve nie,
d) spô sob uplat ne nia prá va účast ní ka pod ¾a § 42 ods. 2 

písm. e),
e) ïal šie po dro bnos ti o re kla mač nom ko na ní.

(2) Re kla má cia sa uplat ňu je v pod ni ku, kto rý služ -
bu pos ky tol. Ak bola re kla má cia po da ná úra du, úrad
ta kú re kla má ciu bez od klad ne po stú pi pod ni ku, pro ti
kto ré mu sa re kla má cia po dá va. Prá vo na re kla má ciu
ne mož no v re kla mač nom po riad ku ob me dzi�, ak bolo
uplat ne né v le ho te ur če nej v re kla mač nom po riad ku;
táto le ho ta ne smie by� krat šia ako 30 dní. Pod nik je po -
vin ný pí som ne ozná mi� účast ní ko vi vý sle dok pre šet re -
nia jeho re kla má cie v le ho te uve de nej vo vše obec ných
pod mien kach, kto rá ne smie by� dlh šia ako 60 dní, inak 
sa re kla má cia po va žu je za uzna nú.

(3) Re kla má cia vo veci pre šet re nia úhra dy nemá
 odkladný úči nok na za pla te nie úhra dy za pos kyt nu té
ve rej né služ by. Ak cena pre siah ne troj ná so bok
 priemerného roz sa hu vy u ží va nia ve rej nej služ by za
pred chá dza jú cich šes� me sia cov, je pod nik po vin ný
umož ni� účast ní ko vi od klad za pla te nia čas ti ceny pre -
sa hu jú cej cenu za prie mer ný me sač ný roz sah vy u ží va -
nia služ by po čas pred chá dza jú cich šes� me sia cov, a to
naj ne skôr do skon če nia pre šet ro va nia te le ko mu ni kač -
né ho za ria de nia ale bo umož ni� účast ní ko vi za pla te nie
čas ti ceny pre sa hu jú cej troj ná so bok prie mer né ho roz -
sa hu vy u ží va nia v naj viac troch me sač ných splát kach.
Ak je vy u ží va nie služ by krat šie ako šes� me sia cov,
ale dlh šie ako je den me siac, vy po čí ta sa prie mer ný roz -
sah vy u ží va nia služ by za celé ob do bie vy u ží va nia služ -
by.

(4) Ak sa na zá kla de re kla má cie zis tí vada na te le ko -
mu ni kač nom za ria de ní, kto rá sa moh la pre ja vi� v ne -
pros pech účast ní ka, ale roz sah pos kyt nu tej ve rej nej
služ by ani cenu za jej pos kyt nu tie ne mož no pre u ká za -
te¾ ne zis ti�, účast ník ale bo kon co vý uží va te¾ za pla tí
cenu zod po ve da jú cu cene za prie mer ný me sač ný roz -
sah vy u ží va nia ve rej nej služ by za pred chá dza jú cich
šes� me sia cov. Ak je vy u ží va nie služ by krat šie ako šes�
me sia cov, ale dlh šie ako je den me siac, vy po čí ta sa prie -
mer ný roz sah vy u ží va nia služ by za celé ob do bie vy u ží -
va nia služ by.

(5) Ak sa pre u ká že, že re kla má cia bola po da ná  ne -
odôvodnene a účast ník ne spl nil pod mien ku na od klad
plat by pod ¾a od se ku 3, pod nik má prá vo na úrok
z omeš ka nia odo dňa splat nos ti re kla mo va nej úhra dy.

§ 45

Kva li ta slu žieb

(1) Úrad je opráv ne ný ur či� me ra te¾ né uka zo va te le
kva li ty ve rej ných slu žieb pre kon co vých uží va te ¾ov, ob -
sah, for mu a spô sob zve rej ne nia in for má cií o kva li te.
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(2) Pod ni ky, kto ré pos ky tu jú ve rej nú služ bu, sú na
zá kla de opat re nia úra du po vin né na po žia da nie úra du
ozná mi� nimi do siah nu tú úro veň kva li ty tej to služ by
pod ¾a od se ku 1 a zve rej ni� ju pri me ra ným spô so bom
tak, aby boli po rov na te¾ né, roz sa hom pri me ra né a ak -
tu ál ne. V prí pa de pot re by sa po u ži jú po dro bnos ti kva li -
ty sta no ve né úra dom pod ¾a § 51 ods. 4.

§ 46

Úč tov níc tvo nie ktorých
pod ni kov a fi nanč né sprá vy

(1) Pod nik pos ky tu jú ci ve rej nú sie�, ve rej nú služ bu
ale bo ve rej nú sie� a ve rej nú služ bu je po vin ný vies� od -
de le ne ná kla dy a vý no sy z pos ky to va nia sie tí, slu žieb
ale bo sie tí a slu žieb v roz sa hu, kto rý je pot reb ný pre
štruk tu rál ne od de le ný a práv ne ne zá vis lý pod nik, aby
bolo mož né iden ti fi ko va� všet ky čas ti ná kla dov a vý no -
sov z tých to čin nos tí s prí sluš ný mi vý po čto vý mi pod -
klad mi a po dro bný mi me tó da mi pre po čtu vrá ta ne po -
dro bné ho roz pi su stá lych ak tív a štruk tú ro va ných
ná kla dov, ak
a) má v rám ci eu róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru

oso bit né ale bo vý hrad né prá va na pos ky to va nie slu -
žieb v iných ob las tiach ako v ob las ti elek tro nic kých
ko mu ni ká cií, 

b) jeho ob rat za pred chá dza jú ce úč tov né ob do bie z  po -
skytovania sie tí, slu žieb ale bo sie tí a slu žieb na
 celom úze mí Eu róp skej únie je mi ni mál ne dve mi -
liardy Sk ale bo ich ek vi va lent v EUR.

(2) Ob ra tom na úče ly toh to zá ko na sa ro zu me jú trž by 
ale bo príj my pod ni ku z pos ky to va nia ve rej nej sie te,
služ by ale bo sie te a služ by.

(3) Pod nik pos ky tu jú ci ve rej nú sie�, ve rej nú služ bu
ale bo ve rej nú sie� a ve rej nú služ bu len na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky, kto rý pod ni ká aj na inom trhu, ako
je re le vant ný trh v ob las ti elek tro nic kých ko mu ni ká cií,
je po vin ný od de le ne vies� ná kla dy a vý no sy o tých to
iných čin nos tiach, aby sa za me dzi lo zvý hod ňo va niu
ale bo zne vý hod ňo va niu nie ktorých slu žieb pre roz de ¾o -
va ním ná kla dov a vý no sov z iných čin nos tí a na opak.

(4) Pod nik pos ky tu jú ci ve rej nú sie�, ve rej nú služ bu
ale bo ve rej nú sie� a ve rej nú služ bu, kto rý nie je pod ¾a
zá ko na po vin ný vy ko ná va� ne zá vis lý au dit, je po vin ný
úra du na po žia da nie pos kyt nú� na na hliad nu tie svoju
úč tov nú zá vier ku.24) Úrad je opráv ne ný túto úč tov nú
zá vier ku pre ve ri� a vý sle dok pre ve re nia zve rej ni�.

§ 47

Pre vádz ky schop nos� slu žieb

(1) Pod nik pos ky tu jú ci ve rej nú sie�, ve rej nú služ bu
ale bo ve rej nú sie� a ve rej nú služ bu je po vin ný za bez pe -
či�
a) vzá jom nú pre vádz ky schop nos� slu žieb me dzi všet -

ký mi sie �a mi pre po je ný mi s jeho sie �ou,
b) spra co va nie vo la ní v rám ci eu róp ske ho te le fón ne ho

čís lo va cie ho prie sto ru,

c) aby kon co ví uží va te lia z člen ských štá tov Eu róp skej
únie mali mož nos� usku toč ni� vo la nia na ne ge o gra -
fic ké čís la v Slo ven skej re pub li ke, ak je to tech nic ky
a eko no mic ky mož né, ok rem prí pa dov, keï vo la ný
účast ník z ob chod ných dô vo dov ob me dzil prí stup
vo la jú ce ho uží va te ¾a zo špe ci fic kých geo gra fic kých
ob las tí na prí sluš né ne ge o gra fic ké čís la, 

d) ich pre vádz ky schop nos� s kon co vý mi za ria de nia mi
di gi tál nej te le ví zie v sú la de s ich pod mien ka mi.

(2) Po dro bnos ti o pod mien kach pre vádz ky schop nos -
ti ve rej ných sie tí, ve rej ných slu žieb ale bo ve rej ných sie -
tí a ve rej ných slu žieb usta no ví vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis, kto rý vydá úrad.

§ 48

Pre no si te¾ nos� čís la

(1) Pod nik pos ky tu jú ci ve rej nú te le fón nu služ bu
musí za bez pe či� tam, kde je to tech nic ky mož né vrá ta -
ne mo bil ných slu žieb, aby si kaž dý uží va te¾, kto rý o to
po žia da, mo hol po ne cha� svo je te le fón ne čís lo ne zá vis le 
od pod ni ku pos ky tu jú ce ho služ bu v prí pa de
a) geo gra fic kých čí sel v rám ci geo gra fic kej ob las ti ur če -

nej úra dom ur če nej čís lo va cej ob las ti a
b) ne ge o gra fic kých čí sel na kto rom ko¾ vek mies te.

(2) Na pre no si te¾ nos� čís la me dzi pev ný mi a mo bil ný -
mi ve rej ný mi sie �a mi sa od sek 1 ne vz�a hu je.

(3) Úrad je po vin ný re gu lá ciou za bez pe čo va�, aby
ceny za pre po je nie pri za bez pe če ní pre no si te¾ nos ti čís la 
boli ná kla do vo orien to va né, a ak sa po ža du jú pria me
úhra dy uží va te ¾ov za služ by spo je né s pre no si te¾ nos �ou 
čís la, aby ceny tých to slu žieb ne spô so bi li ne zá u jem
o ich vy u ží va nie.

(4) Po dro bnos ti tý ka jú ce sa za bez pe če nia pre no si te¾ -
nos ti čís la usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, 
kto rý vydá úrad.

§ 49

Zria ïo va nie a pre vádz ko va nie oso bit ných
elek tro nic kých ko mu ni kač ných sie tí

(1) Oso bit ná sie� nie je ve rej ná sie�. Je zria de ná a pre -
vádz ko va ná iba pre ur če ný ok ruh osôb a na oso bit né
úče ly, naj mä na úče ly ob ra ny štá tu, bez peč nos ti štá tu,
ochra ny ve rej né ho po riad ku, ži vo ta, zdra via a ma jet ku.

(2) Prá vo zria ïo va� a pre vádz ko va� oso bit né sie te má
mi nis ter stvo ob ra ny, mi nis ter stvo vnút ra a Slo ven ská
in for mač ná služ ba.

(3) Pre vádz ko va te lia oso bit ných sie tí ne smú pos ky -
to va� ve rej né služ by, ani umož ni� pos ky to va nie ta -
kýchto slu žieb pros tred níc tvom oso bit ných sie tí tre tím
oso bám.

(4) Pri po je nie oso bit nej sie te na ve rej nú sie� sa usku -
toč ní, ak je to v dô le ži tom zá uj me štá tu, a to na zá kla de
žia dos ti pre vádz ko va te ¾a oso bit nej sie te. Pre vádz ko va -
te¾ ve rej nej sie te je po vin ný odô vod ne nej žia dos ti vy ho -
vie�, ak je to tech nic ky usku toč ni te¾ né.
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(5) Na oso bit né sie te a ich te le ko mu ni kač né za ria de -
nia sa vz�a hu jú iba § 66 až 70.

D R U  H Á  H L A V A

UNI VER ZÁL NA SLUŽ BA

§ 50

(1) Uni ver zál na služ ba je mi ni mál ny sú bor slu žieb,
kto ré sú do stup né v ur če nej kva li te na ce lom úze mí štá -
tu všet kým kon co vým uží va te ¾om bez oh¾a du na ich
geo gra fic kú po lo hu a za pri ja te¾ nú cenu.

(2) Pred me tom uni ver zál nej služ by sú tie to po vin -
nos ti:
a) pos ky to va nie ve rej nej te le fón nej služ by na pev nom

mies te pri po je nia k sie ti vrá ta ne fak si mil né ho pre no -
su in for má cií a pre no su dát s pre no so vý mi rých lo s -
�a mi umož ňu jú ci mi funk čný prí stup k in ter ne tu pri
zoh ¾ad ne ní pre vlá da jú cich tech no ló gií po u ží va ných
väč ši nou uží va te ¾ov a tech nic kej usku toč ni te¾ nos ti,

b) pra vi del né pos ky to va nie as poň jed né ho úpl né ho te -
le fón ne ho zo zna mu účast ní kov v elek tro nic kej ale bo 
v tla če nej for me, prí pad ne v oboch for mách pod ¾a vý -
be ru účast ní ka pra vi del ne ak tu a li zo va né ho as poň
raz za rok; úpl ný te le fón ny zoz nam ob sa hu je úda je
o všet kých zve rej ne ných účast ní koch ve rej ných te le -
fón nych slu žieb,

c) za bez pe če nie pri me ra nej do stup nos ti ve rej ných te -
le fón nych auto ma tov,

d) pos ky to va nie bez plat né ho a ne pre tr ži té ho prí stu pu
k čís lam ties ňo vých vo la ní vrá ta ne jed not né ho eu -
róp ske ho čís la ties ňo vé ho vo la nia „112“, vrá ta ne
prí stu pu z ve rej ných te le fón nych auto ma tov bez po -
u ži tia akých ko¾ vek pla tob ných pros tried kov, 

e) pos ky to va nie a pre vádz ko va nie as poň jed nej úpl nej
in for mač nej služ by o te le fón nych čís lach,

f) za bez pe če nie prí stu pu k ve rej ne do stup ným te le fón -
nym služ bám pre zdra vot ne pos tih nu tých uží va te ¾ov 
a pri me ra nej do stup nos ti ve rej ných te le fón nych
auto ma tov s bez ba rié ro vým prí stu pom a oso bit ným
vy ba ve ním.

(3) Po dro bnos ti pos ky to va nia ve rej ných te le fón nych
auto ma tov a slu žieb pre zdra vot ne pos tih nu tých uží va -
te ¾ov usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto -
rý vydá úrad.

(4) Úrad určí je den ale bo viac pod ni kov na pos ky to -
va nie uni ver zál nej služ by a ulo ží im po vin nos ti pod ¾a
od se ku 1 a 2 tak, aby bolo po kry té celé úze mie štá tu,
s tým, že môže ur či� rôz ne pod ni ky ale bo sku pi nu pod -
ni kov, kto ré budú za bez pe čo va� len nie ktoré po vin nos ti 
uni ver zál nej služ by, po krý va� rôz ne čas ti úze mia štá tu
ale bo za bez pe čo va� len nie ktoré po vin nos ti uni ver zál -
nej služ by a po krý va� rôz ne čas ti úze mia štá tu. Úrad
pri ur čo va ní pod ni ku po stu pu je pod ¾a § 6 ods. 4, pri -
čom žiad ny pod nik ne smie by� z tej to mož nos ti vy lú če -
ný a zá ro veň zoh ¾ad ní, kto rý pod nik bude pot re bo va�
naj men šiu úhra du na ná kla dy uni ver zál nej služ by.

(5) Pod nik pos ky tu jú ci ve rej nú te le fón nu sie� je po -

vin ný pos ky to va� ur če né mu pod ni ku s po vin nos �a mi
pod ¾a od se ku 2 písm. b) a e) ak tu ál ne úda je o svo jich
účast ní koch v do hod nu tej for me a pos kyt nú� ich bez -
plat ne úra du na jeho po žia da nie.

(6) Pod nik pos ky tu jú ci ve rej nú te le fón nu sie� je po -
vin ný na po žia da nie iných pre vádz ko va te ¾ov ve rej nej
te le fón nej sie te ale bo iných osôb, kto ré vy dá va jú zo zna -
my účast ní kov ve rej nej te le fón nej sie te ale bo pos ky tu jú 
vše obec né in for mač né služ by, pos ky to va� im svoj zoz -
nam účast ní kov v do hod nu tej for me za pod mie nok,
kto ré sú spra vod li vé, ob jektív ne, ná kla do vo orien to va -
né a ne dis kri mi nač né. Ak me dzi pod ni kom pos ky tu jú -
cim ve rej nú te le fón nu sie� a pre vádz ko va te ¾om ve rej nej 
te le fón nej sie te ale bo inou oso bou ne dô jde k do ho de
o pos ky to va ní úda jov v le ho te šies tich týž dňov od do ru -
če nia žia dos ti jed né ho z nich, môže kto rý ko¾ vek po žia -
da� úrad o roz hod nu tie. Úrad je po vin ný vo veci roz hod -
nú�.

(7) Úrad bez od klad ne ozna mu je Eu róp skej ko mi sii
pod ni ky ur če né na pos ky to va nie uni ver zál nej služ by
a aké ko¾ vek zme ny v pos ky to va ní uni ver zál nej služ by.

§ 51

Kva li ta uni ver zál nej služ by

(1) Úrad ur ču je kva li ta tív ne uka zo va te le a cie ¾o vé
hod no ty v sú la de s usmer ne ním Eu róp skej ko mi sie
zoh ¾ad ne ním sta vu tech ni ky a eko no mic kých pod mie -
nok tak, aby sa za bez pe čil prí stup k úpl ným, po rov na -
te¾ ným a zro zu mi te¾ ným in for má ciám pre kon co vých
uží va te ¾ov. Kva li tu uni ver zál nej služ by ur ču jú naj mä
tie to uka zo va te le:
a) le ho ta pr vé ho pri po je nia,
b) po ru cho vos� na jed no účast níc ke ve de nie,
c) čas pot reb ný na od strá ne nie po ru chy,
d) ne ús peš né vo la nia, 
e) čas vy tvo re nia vo la nia,
f) čas pri hlá se nia sa in for mač nej služ by o te le fón nych

čís lach,
g) pre vádz ky schop né min co vé ve rej né te le fón ne auto -

ma ty, kar to vé ve rej né te le fón ne auto ma ty ale bo pre -
vádz ky schop né min co vé a kar to vé ve rej né te le fón ne
auto ma ty, 

h) po da nia na vy úč to va nia.

(2) Pod nik pos ky tu jú ci uni ver zál nu služ bu je po vin -
ný ozná mi� úra du a zve rej ni� do siah nu té vý sled ky uka -
zo va te ¾ov kva li ty sie tí, slu žieb ale bo sie tí a slu žieb.

(3) Úrad je opráv ne ný vy ko na� ale bo za da� na ná kla -
dy pod ni ku vy ko na nie ne zá vis lé ho pre ve re nia vý sled -
kov uka zo va te ¾ov kva li ty, ak pod nik opa ko va ne ne pl ní
cie ¾o vé hod no ty, aby zis til správ nos� a po rov na te¾ nos�
pos kyt nu tej in for má cie.

(4) Po dro bnos ti o kva li ta tív nych uka zo va te ¾och a cie -
¾o vých hod no tách vrá ta ne po dro bnos tí o for me, roz sa -
hu, ob sa hu a spô so be zve rej ne nia in for má cií usta no ví
vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá úrad.
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§ 52

Kon tro la vý dav kov
na uni ver zál nu služ bu uží va te ¾om

(1) Pod nik pos ky tu jú ci uni ver zál nu služ bu ne smie
úč to va� ceny, kto ré pre sa hu jú rá mec pos ky to va nia
uni ver zál nej služ by, aby uží va te¾ ne mu sel pla ti� za za -
ria de nie ale bo služ bu, kto ré nie sú ne vy hnut né ale bo
po ža do va né pre žia da nú služ bu.

(2) Úrad je opráv ne ný pod ni ku pos ky tu jú ce mu uni -
ver zál nu služ bu ulo ži� po vin nos� pos ky to va� svoj mu
uží va te ¾o vi naj mä tie to služ by na kon tro lu ich vý dav -
kov:
a) bez plat né za blo ko va nie ur či tých dru hov od chá dza -

jú cich vo la ní ale bo vo la ní na ur či té te le fón ne čís la,
naj mä za blo ko va� na žia dos� uží va te ¾a prí stup k ve -
rej nej služ be, kto rej ob sah môže ohroz i� mrav nú vý -
cho vu mlá de že,

b) mož nos� plat by vo pred za pri po je nie k ve rej nej te le -
fón nej sie ti a po u ží va nie ve rej ných te le fón nych slu -
žieb,

c) mož nos� plat by v splát kach za zria de nie pri po je nia
k ve rej nej te le fón nej sie ti.

Úhra da č is  tých ná kla  dov
na uni  ver  zá l  nu s luž bu

§ 53

(1) Pod nik pos ky tu jú ci uni ver zál nu služ bu má prá vo
na úhra du zis te ných čis tých ná kla dov vznik nu tých pri
vy ko ná va ní po vin nos tí uni ver zál nej služ by, ak jeho vý -
no sy z tej to služ by sú niž šie ako ná kla dy pre u ká za te¾ ne 
pot reb né na pos ky to va nie uni ver zál nej služ by. Žia dos�
o úhra du čis tých ná kla dov s pod klad mi môže pod nik
poda� úra du do dvoch ro kov od uply nu tia fi nanč né ho
roka, v kto rom vznik li. Uply nu tím tej to le ho ty prá vo na
úhra du za ni ká.

(2) Úrad po sú di pod kla dy pod ni ku na vý po čet čis -
tých ná kla dov a v prí pa de ich správ nos ti roz hod ne
o výš ke kom pen zá cie stra ty z pos ky to va nia uni ver zál -
nej služ by. Pod kla dy môže ove ri� od bor ne spô so bi lá
a od za in te re so va ných strán ne zá vis lá oso ba po ve re ná
úra dom.

(3) Úrad vy po čí ta čis té ná kla dy, pri čom zoh ¾ad ní
akú ko¾ vek vzni ka jú cu vý ho du na trhu, kto rú prí sluš ný 
pod nik zís ka pos ky to va ním po vin nos tí uni ver zál nej
služ by. Na ur če nie čis tých ná kla dov sa môže vy u ži� aj
pos tup ur če nia pod ni kov na pos ky to va nie po vin nos tí
uni ver zál nej služ by pod ¾a § 50 ods. 4. Vy po čí ta né čis té
ná kla dy úrad zve rej ní.

§ 54

(1) Úrad v prí pa de pot re by zria di a spra vu je oso bit ný
účet uni ver zál nej služ by (ïa lej len „oso bit ný účet“) na
úhra du čis tých ná kla dov, do kto ré ho je po vin ný pri -
spie va� pod nik pos ky tu jú ci ve rej né sie te, ve rej né služ -
by ale bo ve rej né sie te a ve rej né služ by, kto ré ho po diel
roč né ho ob ra tu na vnút ro štát nom trhu ve rej nej sie te,
ve rej nej služ by ale bo ve rej nej sie te a ve rej nej služ by sa
rov ná ale bo je vyš ší ako 0,2 per cen ta. 

(2) Výš ku úhra dy na oso bit ný účet určí úrad pre kaž -
dý pod nik samo stat ne. Výš ka sa od vo dí z po dielu roč -
né ho vnút ro štát ne ho ob ra tu z pos ky to va nia ve rej ných
sie tí, ve rej ných slu žieb ale bo ve rej ných sie tí a ve rej -
ných slu žieb v prí sluš nom fi nanč nom roku.

(3) Ak je oso bit ný účet uni ver zál nej služ by zria de ný
pod ¾a od se ku 1, prí sluš né pod ni ky mu sia na po žia da -
nie kaž do roč ne ozná mi� úra du svo je ob ra ty na prí sluš -
nom trhu, a to aj so spät nou plat nos �ou. Úrad na tento
účel môže sám ale bo pros tred níc tvom ním po ve re nej
od bor ne spô so bi lej a ne zá vis lej oso by ke dy ko¾ vek na -
hliad nu� do úč tov ných kníh a zá zna mov a uro bi� od -
had.

(4) Úrad zve rej ňu je vý roč nú sprá vu o hos po dá re ní
s oso bit ným úč tom, kto rá ob sa hu je výš ku čis tých ná -
kla dov, vý ho dy na trhu, kto ré ur če ný pod nik zís kal
pos ky to va ním po vin nos tí uni ver zál nej služ by, a ur če né 
úhra dy jed not li vých pod ni kov.

(5) Úhra du pos kyt nu tú z oso bit né ho účtu je pod nik
po vin ný po u ži� len na úhra du čis tých ná kla dov, kto ré
vznik li pos ky to va ním prí sluš nej po vin nos ti uni ver zál -
nej služ by. 

(6) Pod nik pri spie va jú ci na po kry tie čis tých ná kla dov 
je po vin ný uhra di� do troch me sia cov na oso bit ný účet
úra dom ur če ný po diel. Le ho ta za čí na ply nú� odo dňa
prá vo plat nos ti roz hod nu tia. Ak po vin ne pri spie va jú ci
pod nik mešká s plat bou viac ako šty ri týžd ne, úrad
 začne úhra du vy má ha�.

(7) Po dro bnos ti o uni ver zál nej služ be, o zria de ní
a spra vo va ní oso bit né ho účtu usta no ví vše obec ne zá -
väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo.

ŠTVR  TÁ  ČASŤ

OCHRA NA SÚK RO MIA, ÚDA JOV
A OB CHOD NÉ TA JOM STVO

§ 55

(1) Ochra na súk ro mia za hŕ ňa pred met te le ko mu ni -
kač né ho ta jom stva, kto rým sú
a) in for má cie a úda je pri jí ma né, pre ná ša né, spro stred -

kú va né a ucho vá va né pri pos ky to va ní slu žieb, naj -
mä ob sah pre ná ša ných in for má cií a lo ka li zač né
úda je (§ 59 ods. 6),

b) osob né úda je ko mu ni ku jú cich strán, kto rý mi sú
meno, priez vis ko, aka de mic ký ti tul a ad re sa, ak ide
o fy zic kú oso bu, ale bo ob chod né meno a síd lo, ak ide 
o práv nic kú oso bu, ale bo ob chod né meno a mies to
pod ni ka nia, ak ide o pod ni ka te ¾a fy zic kú oso bu, te -
le fón ne čís lo, ak má na zá kla de po žia dav ky uží va te ¾a 
zos ta� uta je né, a ka te gó ria prí stu pu k sie ti; pred me -
tom te le ko mu ni kač né ho ta jom stva nie sú úda je,
kto ré sú zve rej ne né v zo zna me účast ní kov,

c) pre vádz ko vé úda je sú vi sia ce s ve rej nou služ bou.

 Prá va a po vin nos ti sú vi sia ce s ochra nou osob ných
úda jov, kto ré nie sú upra ve né v tom to zá ko ne, sa spra -
vu jú oso bit ným pred pi som.

(2) Te le ko mu ni kač né ta jom stvo je po vin ný za cho vá -
va� kaž dý, kto prí de s jeho pred me tom do sty ku pri  po -
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skytovaní sie tí a slu žieb, pri po u ží va ní slu žieb ale bo
ná hod ne.

(3) Pred met te le ko mu ni kač né ho ta jom stva mož no
sprí stup ni� úra du a oso be, kto rej sa týka, jej opráv ne -
ným zá stup com ale bo práv nym ná stup com, štát ne mu
or gá nu opráv ne né mu na za bez pe če nie ob ra ny štá tu,
bez peč nos ti štá tu a ochra ny ve rej né ho po riad ku na
účel zis �o va nia, vy šet ro va nia a stí ha nia trest ných či -
nov ale bo ne opráv ne né ho po u ží va nia te le ko mu ni kač -
né ho za ria de nia, ak po vin nos� sprí stup ne nia pred me -
tu te le ko mu ni kač né ho ta jom stva vy plý va pod ni ku
z oso bit ných pred pi sov.25)

(4) Za ka zu je sa na hrá va nie, od po čú va nie a uk la da -
nie in for má cií pre ná ša ných pros tred níc tvom sie tí iný -
mi oso ba mi, ako sú ko mu ni ku jú ce oso by ok rem zmluv -
ne do hod nu té ho spô so bu s uží va te ¾om ale bo v rám ci
vý ko nu zá kon ných opráv ne ní ur če ných štát nych or gá -
nov. Zá kaz sa ne vz�a hu je na in for má cie, kto ré sa tý ka -
jú
a) pô vod cu zlo my se¾ né ho vo la nia,
b) pô vod cu ší re nia pop laš nej sprá vy ale bo vý hraž ných

in for má cií,
c) pô vod cu vo la nia zne uží va jú ce ho služ bu vy u ži tím za -

ria de nia vo svoj pro spech na ujmu pod ni ku ale bo
tre tej oso by, 

d) te le ko mu ni kač ných za ria de ní, z kto rých sa usku -
toč ni li vo la nia pod ¾a pís men a) až c).

 (5) Pod nik, kto rý pos ky tu je ve rej nú te le fón nu služ -
bu, ne smie bez sú hla su všet kých dotk nu tých uží va te -
¾ov od po čú va�, na hrá va�, ucho vá va� a za chy tá va� pre -
ná ša né in for má cie ale bo ich ko mu ko¾ vek odo vzdá va�.
To ne pla tí pre zá znam a spät né sle do va nie te le fón nych
vo la ní v rám ci pri ja tia ties ňo vé ho vo la nia a pre prí pa dy
iden ti fi ká cie zlo my se¾ né ho vo la nia. Pod nik ne zod po ve -
dá za ochra nu pre ná ša ných in for má cií, ak je mož nos�
ich pria me ho vy po ču tia ale bo ne chrá ne né ho zís ka nia
v mies te vy sie la nia ale bo v mies te príj mu.

(6) Pod nik je po vin ný
a) spo lu pra co va� s Po li caj ným zbo rom a s iný mi or gán -

mi čin ný mi v trest nom ko na ní pri od ha ¾o va ní zlo my -
se¾ ných vo la ní a ší re ní in for má cií a pop laš ných
správ pod ¾a od se ku 4,

b) pos ky to va� pot reb nú sú čin nos� sú dom, pro ku ra tú -
re a iné mu or gá nu štá tu pod ¾a oso bit ných
predpisov25) a na zá kla de pí som nej žia dos ti v sú la de
s prí sluš ný mi pred pis mi im bez plat ne pos kyt nú� in -
for má cie, kto ré sú pred me tom te le ko mu ni kač né ho
ta jom stva ale bo na kto ré sa vz�a hu je ochra na osob -
ných úda jov, ak je pos ky to va nie tých to in for má cií
ale bo úda jov ne vy hnut né na pl ne nie kon krét nych
úloh tých to or gá nov pod ¾a zá ko na; o pos kyt nu tí in -
for má cií ale bo inej sú čin nos ti sú za mest nan ci pre -
vádz ko va te ¾a po vin ní za cho vá va� ml čan li vos�.

(7) Pod ni ky pos ky tu jú ce ve rej né sie te, služ by ale -
bo ve rej né sie te a ve rej né služ by sú opráv ne né na

ochra nu svo jej čin nos ti vzá jom ne si pos ky to va� a vy -
mie ňa� ne vy hnut né osob né úda je v roz sa hu od se ku 1
písm. b), ak sa tý ka jú ich dlž ní kov ale bo osôb, o kto rých 
pod nik zis til, že od cu dzi li ale bo po ško di li te le ko mu ni -
kač né za ria de nia, či zne uži li te le ko mu ni kač né za ria de -
nia ale bo služ by, a to na účel po sú de nia pod ¾a § 42
ods. 1 písm. c) dru hé ho bodu a účin nejšej ochra ny
 podnikov pred ta kými oso ba mi.

(8) Úda je, kto ré sú pred me tom te le ko mu ni kač né ho
ta jom stva pod ¾a od se ku. 1, je pod nik opráv ne ný zhro -
maž ïo va� a spra cú va� len na úče ly pos ky to va nia služ -
by a na úče ly pod ¾a od se ku 6.

§ 56

(1) Pod nik pos ky tu jú ci sie te, služ by ale bo sie te
a služ by, kto rý po u ží va kó do va nie, kom pre siu, šif ro va -
nie ale bo iný spô sob uta jo va nia pre no su sig ná lov, je
po vin ný na vlast né ná kla dy za bez pe či�, aby in for má cie
zís ka né pri od po čú va ní a za zna me ná va ní pre vádz ky
v sie �ach boli zro zu mi te¾ ným spô so bom pos kyt nu té or -
gá nu štá tu ale bo or gá nu čin né mu v trest nom ko na ní.
Úrad na zá kla de ná vr hu or gá nu štá tu vydá zoz nam za -
ria de ní po u ží va jú cich kó do va nie, kom pre siu, šif ro va -
nie ale bo ob dob ných za ria de ní, kto ré je za ká za né pri -
pá ja� do sie te.

(2) Pod nik, kto rý ko nal pod ¾a § 13 ods. 2 písm. j), je
opráv ne ný vy na lo že né ná kla dy na za bez pe če nie za ria -
de nia a jeho pri po je nia na od po čú va nie a za zna me ná -
va nie pre vádz ky v sie �ach za ra di� me dzi da ňo vé
výdavky26) a vy ko na� od pi so va nie hmot né ho in ves tič -
né ho ma jet ku.

§ 57

Bez peč nos� a ochra na
osob ných úda jov v pre vádz ke sie te

(1) Pod nik je po vin ný pri ja� zod po ve da jú ce tech nic ké
a or ga ni zač né opat re nia na ochra nu bez peč nos ti svo -
jich sie tí, slu žieb ale bo sie tí a slu žieb, kto ré s oh¾a dom
na stav tech ni ky a ná kla dy na rea li zá ciu mu sia za bez -
pe či� úro veň bez peč nos ti, kto rá je pri me ra ná exis tu jú -
ce mu ri zi ku.

(2) Pod nik, kto rý pos ky tu je sie te, služ by ale bo sie te
a služ by, je opráv ne ný zís ka va� a spra cú va� osob né
úda je uží va te ¾ov, kto rý mi sú ok rem osob ných úda jov
pod ¾a § 55 ods. 1 písm. b) aj rod né čís lo, čís lo iden ti fi -
kač né ho pre u ka zu ale bo iné ho do kla du to tož nos ti
a štát na prí sluš nos�, len na účel
a) uzav re tia a pl ne nia zmlu vy, jej zme ny ale bo ukon če -

nia,
b) fak tu rá cie vy úč to va nia úhra dy a evi den cie po h¾a dá -

vok,
c) vy pra co va nia zo zna mu účast ní kov,
d) po dá va nia in for má cií v rám ci čin nos ti ko or di nač -

ných a ope rač ných stre dísk ties ňo vé ho vo la nia,27)
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e) spo lu prá ce a pos ky to va nia sú čin nos ti pod ¾a § 55
ods. 6.

(3) Pod nik zlik vi du je osob né úda je bez od klad ne po
skon če ní zmluv ných vz�a hov. Vý nim ky sú prí pust né
len na usku toč ne nie vy úč to va nia úhrad ale bo ich vkla -
du, evi den cie a vy má ha nia po h¾a dá vok pod ni ku za  po -
skytnutú služ bu, na vy ba ve nie po da ní uží va te ¾ov ale bo
na spl ne nie iných po vin nos tí ulo že ných zá ko nom a na
uplat ne nie práv.

(4) Pre nos osob ných úda jov je mož ný, len ak je to ne -
vy hnut né na pos kyt nu tie služ by, pre kto rú boli tie to
úda je vy žia da né, zhro maž de né a spra co va né. Vy hod -
no co va nie osob ných úda jov z dô vo du uve de nia služ by
na re le vant ný trh ale bo pos ky to va nia slu žieb s pri da -
nou hod no tou rov na ko ako iné pre no sy in for má cií,
možno vy ko ná va� len na zá kla de sú hla su dotk nu tej
oso by, kto rý môže by� ke dy ko¾ vek od vo la ný. Sú hlas
dotk nu tej oso by je aký ko¾ vek slo bod ne daný vý slov ný
a zro zu mi te¾ ný pre jav vôle, kto rým táto oso ba vy jad ru je 
sú hlas so spra cú va ním svo jich osob ných úda jov. Pod -
nik ne smie pod mie ňo va� pos ky to va nie svo jich slu žieb
ta kým sú hla som.

(5) Pod nik je po vin ný in for mo va� účast ní ka o tom,
aké osob né úda je sa zís ka va jú a spra cú va jú, na zá kla -
de aké ho práv ne ho pod kla du, na aký účel a ako dlho sa
budú úda je spra cú va�. Táto in for má cia sa pos ky tu je
vhod nou for mou v rám ci vše obec ných pod mie nok, naj -
ne skôr pri uzav re tí zmlu vy o pri po je ní. 

(6) Ak ide o oso bit né ohroz e nie bez peč nos ti sie te, je
pos ky to va te¾ ve rej ne do stup ných slu žieb po vin ný in -
for mo va� dotk nu tých účast ní kov o tom to ohroz e ní
a mož nos tiach ná pra vy vrá ta ne prav de po dob ných ná -
kla dov pot reb ných na od vrá te nie ohroz e nia.

§ 58

Ochra na ob chod né ho ta jom stva úra dom

(1) Za mest nan ci úra du pri všet kých čin nos tiach sú
po vin ní do dr žia va� ml čan li vos� o sku toč nos tiach tvo -
ria cich pred met ob chod né ho ta jom stva,9) s kto rým sa
oboz ná mi li.

(2) Úrad je opráv ne ný po ža do va� od pod ni ku pí som -
né odô vod ne nie ozna če nia in for má cií ale bo pod kla dov
ako pred metu ob chod né ho ta jom stva a pos kyt nu tie ta -
ké ho zne nia in for má cií a pod kla dov, kto ré ne ob sa hu je
ob chod né ta jom stvo.

§ 59

Pre vádz ko vé a lo ka li zač né úda je

(1) Pre vádz ko vé úda je sú úda je vz�a hu jú ce sa na uží -
va te ¾a a spra cú va né na úče ly pre no su v sie ti ale bo na
úče ly fak tu rá cie. Sú to naj mä te le fón ne čís la, ad re sa
uží va te ¾a, druh kon co vé ho za ria de nia ale bo iné ho za -
ria de nia, ta rif ný kód, cel ko vý po čet jed no tiek vo la nia
úč to va ných v zúč to va com ob do bí, druh, dá tum, čas
a dĺž ka spo je nia, množ stvo pre ne se ných úda jov.

(2) Pre vádz ko vé úda je sa ne smú bez sú hla su  do -
tknutej oso by ucho vá va� a pod nik je po vin ný ich po

skon če ní spo je nia bez od klad ne zlik vi do va� ale bo ano -
ny mi zo va�; to ne pla tí, ak tie to úda je žia da opráv ne ný
or gán štá tu ale bo or gán čin ný v trest nom ko na ní.11)

(3) Ak je to pot reb né na fak tu rá ciu a vy úč to va nie
úhrad vrá ta ne úhrad pre po je nia sie tí, pod nik ucho vá va 
pre vádz ko vé úda je až do uply nu tia le ho ty, v kto rej prie -
be hu možno fak tú ru práv ne na pad nú� ale bo uplat ni�
ná rok na úhra du. Pod nik je po vin ný pos kyt nú� pre -
vádz ko vé úda je v prí pa de spo ru v ne skrá te nom roz sa -
hu úra du ale bo súdu. V prí pa de za ča tia re kla má cie ale -
bo mi mo súd ne ho rie še nia spo ru o výš ke úhra dy ale bo
o kva li te slu žieb, mu sia sa pre vádz ko vé úda je ucho va�
až do ozná me nia vý sled ku pre šet re nia re kla má cie ale -
bo skon če nia mi mo súd ne ho rie še nia spo ru úra dom
(§ 73). Roz sah ucho va ných pre vádz ko vých úda jov sa
musí ob me dzi� na ne vy hnut nú mie ru.

(4) Pre vádz ko vé úda je sú opráv ne né spra cú va� len
oso by opráv ne né na ria de nie pre vádz ky sie te, služ by
ale bo sie te a služ by ale bo nimi po ve re né oso by, a to na
účel vy úč to va nia, zod po ve da nia otá zok uží va te ¾a, zis -
�o va nia pod vod ných ko na ní, na mar ke tin go vé úče ly
ale bo pos ky to va nie služ by s pri da nou hod no tou. Roz -
sah po u ži tých pre vádz ko vých úda jov sa musí ob me dzi� 
na ne vy hnut nú mie ru.

(5) Pod nik ne smie spra cú va� pre vádz ko vé a lo ka li -
zač né úda je o uží va te ¾o vi pod ¾a te le fón nych čí sel vo la -
ných z jeho prí stu pu k sie ti ok rem ich spra cú va nia na
účel fak tu rá cie úhrad, ak ten to zá kon ne us ta no ví inak.
Pod nik môže po u ži� tie to úda je na mar ke tin go vé úče ly
len so sú hla som uží va te ¾a.

(6) Lo ka li zač né úda je sú aké ko¾ vek úda je spra cú va -
né v sie ti, kto ré ozna ču jú geo gra fic kú po lo hu kon co vé -
ho za ria de nia uží va te ¾a ve rej ne do stup nej služ by. Lo -
ka li zač né úda je, iné ako pre vádz ko vé, sa môžu
spra cú va� len vte dy, ak sa ano ny mi zu jú ale bo so sú hla -
som uží va te ¾a ve rej nej sie te ale bo služ by, a to v roz sa hu 
a na čas, kto ré sú ne vy hnut né na pos kyt nu tie služ by
s pri da nou hod no tou. Pod nik, kto rý pos ky tu je služ by,
je po vin ný in for mo va� uží va te ¾a pred zís ka ním jeho sú -
hla su o lo ka li zač ných úda joch, iných ako pre vádz ko -
vých, kto ré sa budú spra cú va�, o úče loch a čase ich
spra cú va nia a či sa úda je budú pre ná ša� tre tej stra ne
na úče ly pos ky to va nia služ by s pri da nou hod no tou.
Uží va te¾ musí ma� mož nos� ke dy ko¾ vek zru ši� svoj sú -
hlas daný na spra cú va nie ta kých lo ka li zač ných úda -
jov.

(7) Ak uží va te¾ sú hla sil so spra co va ním lo ka li zač -
ných úda jov, iných ako pre vádz ko vých, pod nik pos ky -
tu jú ci služ bu je po vin ný uží va te ¾o vi umož ni�, aby pri
kaž dom pri po je ní k sie ti ale bo pri kaž dom pre no se
sprá vy mo hol jed no du chým spô so bom a bez plat ne do -
čas ne od miet nu� spra cú va nie ta kých lo ka li zač ných
úda jov.

(8) Spra cú va nie lo ka li zač ných úda jov pod ¾a od se -
kov 6 a 7 sa ob me dzí na oso by ko na jú ce z po ve re nia
pod ni ku, kto rý pos ky tu je ve rej né sie te, ve rej né služ by
ale bo ve rej né sie te a ve rej né služ by, ale bo na oso by tre -
tej stra ny pos ky tu jú cej služ bu s pri da nou hod no tou
a musí sa ob me dzi� na ne vy hnut né úče ly pos ky to va nia
služ by s pri da nou hod no tou.
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(9) Pri ties ňo vých vo la niach je pod nik po vin ný pos ky -
to va� ko or di nač né mu ale bo ope rač né mu stre di sku in -
teg ro va né ho zá chran né ho sys té mu, ak je to tech nic ky
mož né, zo bra ze nie iden ti fi ká cie vo la jú cej sta ni ce a lo -
ka li zač né úda je, a to aj v prí pa de, že vo la jú ca sta ni ca
za me dzi la zo bra ze nie iden ti fi ká cie vo la jú cej sta ni ce
ale bo ne da la sú hlas na spra co va nie lo ka li zač ných úda -
jov. Ko or di nač né ale bo ope rač né stre di sko in teg ro va -
né ho zá chran né ho sys té mu od oka mi hu, keï mu boli
pos kyt nu té žia da né úda je, zod po ve dá za ško du spô so -
be nú zne uži tím pos kyt nu tých in for má cií o osob ných
a lo ka li zač ných úda joch. 

§ 60

Ucho va nie ob sa hu pre ná ša ných in for má cií

(1) Ob sah pre ná ša ných in for má cií je za ká za né ucho -
vá va� s vý nim kou, ak jeho ucho va nie pred sta vu je pod -
stat nú sú čas� služ by. Ak je z tech nic kých dô vo dov nut -
né krát ko do bé ucho va nie ob sa hu, pod nik je po vin ný
tak to ucho va né in for má cie po skon če ní dô vo du ich
ucho va nia bez od klad ne zlik vi do va�.

(2) Pod nik je po vin ný uro bi� tech nic ké a or ga ni zač né
opat re nia za bez pe ču jú ce, aby ob sah pre ná ša ných in -
for má cií ne bol ucho va ný vô bec ale bo len v ne vy hnut -
nom roz sa hu z tech nic kých dô vo dov. Ak je ucho va nie
ob sa hu pre ná ša ných in for má cií vlast nos �ou služ by,
pod nik je po vin ný ta ké in for má cie zlik vi do va� bez od -
klad ne po skon če ní pos kyt nu tia služ by.

§ 61

Ochra na úda jov zo zna mu účast ní kov

(1) Účast ník má voči pod ni ku, s kto rým je v zmluv -
nom vz�a hu o po u ží va ní ve rej nej te le fón nej služ by, prá -
vo na bez plat né zve rej ne nie osob ných úda jov v zo zna -
me účast ní kov toh to pod ni ku. Účast ník má prá vo svoj
zá pis skon tro lo va�, upra vi� ale bo ho ne cha� zlik vi do -
va�.

(2) So sú hla som účast ní ka môžu by� v zo zna me
účast ní kov uve de né aj ïal šie úda je. Ak sú tým dotk nu -
té aj iné oso by, tie to oso by mu sia s uve de ním svo jich
osob ných úda jov sú hla si�.

(3) Ak o to účast ník po žia da, pod nik je po vin ný ne -
zve rej ni� jeho osob né úda je v zo zna me účast ní kov a ne -
smie ich odo vzda� ani ozná mi� iné mu pod ni ku ale bo
iným oso bám pod ¾a § 50 ods. 6 a tre tím oso bám ale bo
pos ky to va� in for mač nou služ bou; prá va opráv ne ných
štát nych or gá nov tým to nie sú dotk nu té.11) Za ne zve rej -
ne nie účast ní ka v zo zna me účast ní kov ne smie pod nik
po ža do va� úhra du.

(4) Úda je uve de né v zo zna me účast ní kov je pod nik
opráv ne ný po u ži� a spra cú va� len na úče ly pos ky to va -
nia ve rej nej te le fón nej služ by. Aké ko¾ vek iné po u ži tie je
do vo le né len so sú hla som dotk nu té ho účast ní ka. Úda -
je v zo zna me účast ní kov ne možno po u ži� naj mä na  zo -
stavovanie elek tro nic kých pro fi lov účast ní ka ale bo na
zo ra ïo va nie účast ní kov do sku pín ok rem vy pra co va nia 
a vy da nia zo zna mov účast ní kov pod ¾a ka te gó rií prí stu -
pu k sie ti. Pod nik je po vin ný pri ja� vhod né tech nic ké

opat re nia, kto rý mi zne mož ní ko pí ro va nie zo zna mov
účast ní kov vy da ných v elek tro nic kej for me.

(5) Ak ide o po u ži tie úda jov tý ka jú cich sa jed né ho
účast ní ka, zá kaz ich po u ži tia pod ¾a od se ku 4 ne pla tí
v prí pa de do žia da nia úda jov sú dom, kto ré sa vz�a hu je
na ob jas ne nie a stí ha nie trest né ho činu. Pod nik je po -
vin ný pri ja� také tech nic ké a or ga ni zač né opat re nia,
aby tým to do žia da niam vy ho vel vrá ta ne úda jov, kto ré
sa v zo zna me ne zve rej ňu jú pod ¾a od se ku 3.

§ 62

Zo bra ze nie iden ti fi ká cie

(1) Ak pod nik po nú ka služ bu zo bra ze nia iden ti fi ká -
cie
a) vo la jú cej sta ni ce na kon co vom za ria de ní vo la né ho,

musí ok rem ties ňo vých vo la ní po núk nu� vo la jú ce -
mu mož nos� jed no du cho a bez plat ne za me dzi� zo -
bra ze niu iden ti fi ká cie vo la jú cej sta ni ce, a to in di vi -
du ál ne pre jed not li vé vo la nia; vo la jú ci musí ma�
mož nos� za me dzi� zo bra ze niu iden ti fi ká cie vo la jú cej 
sta ni ce jed no ra zo vým na sta ve ním pre všet ky vo la -
nia,

b) vo la jú cej sta ni ce, musí po núk nu� vo la né mu mož -
nos� jed no du cho a na pri me ra né vy u ží va nie tej to
funk cie bez plat ne za me dzi� zo bra ze niu iden ti fi ká cie
vo la jú cej sta ni ce pre pri chá dza jú ce vo la nia,

c) vo la jú cej sta ni ce, a ak je táto služ ba ak ti vo va ná,
musí po núk nu� vo la né mu mož nos� jed no du cho
a bez plat ne od miet nu� tie pri chá dza jú ce vo la nia,
v kto rých vo la jú ci zne mož nil zo bra ze nie iden ti fi ká -
cie vo la jú ce ho,

d) pri po je né ho ve de nia vo la né ho na kon co vom za ria de -
ní vo la jú ce ho, musí ok rem ties ňo vých vo la ní po núk -
nu� vo la né mu mož nos� jed no du cho a bez plat ne za -
brá ni� zo bra ze niu iden ti fi ká cie pri po je né ho ve de nia
na kon co vom za ria de ní vo la jú ce ho,

e) vo la jú cej sta ni ce ale bo pri po je né ho ve de nia, je po -
vin ný vo svo jich vše obec ných pod mien kach in for -
mo va� o mož nos ti zo bra ze nia a za brá ne nia zo bra ze -
nia iden ti fi ká cie vo la jú cej sta ni ce a iden ti fi ká cie
pri po je né ho ve de nia.

(2) Pos ky to va te¾ ve rej nej sie te ale bo ve rej ne do stup -
nej služ by je opráv ne ný zru ši�
a) za me dze nie zo bra ze nia iden ti fi ká cie vo la jú cej sta ni -

ce do čas ne na zá kla de žia dos ti účast ní ka o sle do va -
nie zlo my se¾ ných či ob �a žu jú cich vo la ní,

b) za me dze nie zo bra ze nia iden ti fi ká cie vo la jú cej sta ni -
ce a ne súh las účast ní ka na spra co va nie lo ka li zač -
ných úda jov pri vo la niach na pra co vi ská ob slu hu jú -
ce ties ňo vé vo la nia.

(3) Pod nik je po vin ný za bez pe či� služ bu zo bra ze nia
iden ti fi ká cie vo la jú cej sta ni ce pod ¾a od se ku 1 pre
účast ní kov pri po je ných k di gi tál nej ústred ni. Táto po -
vin nos� pod ni ku sa vz�a hu je aj na účast ní kov pri po je -
ných k ana ló go vej ústred ni, ak je to tech nic ky mož né
a ne vy ža du je to ne ú mer né fi nanč né ná kla dy. Úrad
ozná mi Eu róp skej ko mi sii prí pa dy, v kto rých po nú ka -
nie služ by pod ¾a od se ku 1 nie je tech nic ky mož né ale bo
vy ža du je ne ú mer né fi nanč né ná kla dy na zá kla de odô -
vod ne ných pod kla dov pod ni ku.
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§ 63

Auto ma tic ké pre sme ro va nie

(1) Ak ide o služ by umož ňu jú ce pre sme ro va nie, pod -
nik je po vin ný za bez pe či�, aby kaž dý uží va te¾ mal mož -
nos� jed no du chým spô so bom, samo stat ne a bez plat ne
za sta vi� auto ma tic ké pre sme ro va nie vo la nia ini cio va né 
tre �ou oso bou na jeho kon co vé za ria de nie.

(2) Po vin nos� pod ni ku pod ¾a od se ku 1 sa vz�a hu je na 
účast ní kov pri po je ných k di gi tál nej ústred ni aj k ana ló -
go vej ústred ni v prí pa doch, ak je to tech nic ky mož né
a ne vy ža du je to ne ú mer né fi nanč né ná kla dy. Úrad na
zá kla de odô vod ne ných pod kla dov pod ni ku ozná mi Eu -
róp skej ko mi sii prí pa dy, v kto rých po nú ka nie služ by
pod ¾a od se ku 1 nie je tech nic ky mož né ale bo vy ža du je
ne ú mer né fi nanč né ná kla dy.

§ 64

Iden ti fi ká cia zlo my se¾ né ho vo la nia

(1) Iden ti fi ká cia zlo my se¾ né ho vo la nia je iden ti fi ká -
cia čís la vo la jú cej sta ni ce ne zá vis le od vôle vo la jú ce ho.

(2) Ak účast ník po žia da pod nik o sle do va nie vo la ní
na iden ti fi ká ciu zlo my se¾ né ho vo la nia, pod nik za bez -
pe čí iden ti fi ká ciu čís la vo la jú cej sta ni ce ale bo zru še nie
za me dze nia zo bra ze nia iden ti fi ká cie čís la vo la jú cej sta -
ni ce pre bu dú ce vo la nia. Pod nik je opráv ne ný za  po -
skytnutie tej to služ by po ža do va� úhra du.

(3) Ak sa účast ník po čas iden ti fi ká cie zlo my se¾ né ho
vo la nia pre sved čí o zlo my se¾ ných vo la niach a pod nik
iden ti fi ká ciu čís la vo la jú cej sta ni ce zis tí, ozná mi ju
účast ní ko vi.

§ 65

Ne vy žia da ná ko mu ni ká cia

(1) Elek tro nic kou po štou je aká ko¾ vek tex to vá, hla -
so vá, zvu ko vá či ob ra zo vá sprá va za sla ná pros tred níc -
tvom ve rej nej sie te, kto rú mož no ulo ži� v sie ti ale bo
v kon co vom za ria de ní prí jem cu, kým ju prí jem ca ne vy -
zdvih ne.

(2) Na úče ly pria me ho mar ke tin gu je do vo le né vo la -
nie, za sie la nie fak si mil ných správ, správ elek tro nic kej
po šty vrá ta ne služ by krát kych správ uží va te ¾o vi len
s jeho pred chá dza jú cim sú hla som. Za sú hlas sa po va -
žu je aj sú hlas oso by, kto rú uží va te¾ spl no moc nil na po u -
ží va nie svoj ho prí stu pu k sie ti. Ude le ný sú hlas mož no ke -
dy ko¾ vek od vo la�. Je za ká za né za sie la nie elek tro nic kej
po šty na úče ly pria me ho mar ke tin gu, z kto rej nie je zná -
ma to tož nos� a ad re sa odo sie la te ¾a, na kto rú môže uží va -
te¾ za sla� žia dos� o skon če nie za sie la nia ta kých správ.

P IA  TA  ČASŤ

OCHRA NA SIE TÍ A ZA RIA DE NÍ

§ 66

Vše obec né po vin nos ti

(1) Kaž dý je po vin ný po čí na� si tak, aby svo jou čin -
nos �ou ne po ško dzo val ve de nia a ne ru šil pre vádz ku sie -

tí, slu žieb ale bo sie tí a slu žieb a ne opráv ne ne ne za sa -
ho val do pos ky to va nia slu žieb, inak zod po ve dá za ško -
du, kto rú tým pod ni ku spô so bil.

(2) Vlast ník a uží va te¾ ne hnu te¾ nos ti je po vin ný
a) dba�, aby pri uží va ní ne hnu te¾ nos tí ne po ško dzo val

sie te a za ria de nia a ne ru šil pre vádz ku ve de ní, naj mä 
nad zem ných a pod zem ných káb lo vých ve de ní,

b) udr žia va� po ras ty na po zem koch v ochran nom pás -
me tak, aby ne ohro zo va li bez peč nos� a spo ¾ah li vos�
ve de nia.

§ 67

Ochran né pás ma

(1) Na ochra nu ve de ní sa zria ïu je ochran né pás mo.

(2) Ochran né pás mo ve de nia je ši ro ké 1,5 m od osi
jeho tra sy a pre bie ha po ce lej dĺž ke jeho tra sy. Hĺb ka a
výš ka ochran né ho pás ma je 2 m od úrov ne zeme, ak ide
o pod zem né ve de nie a v ok ru hu 2 m, ak ide o nad zem né
ve de nie.

(3) V ochran nom pás me je za ká za né
a) umies tňo va� stav by, za ria de nia a po ras ty, vy ko ná -

va� zem né prá ce, kto ré by moh li ohroz i� ve de nie ale -
bo bez peč nú pre vádz ku sie te,

b) vy ko ná va� pre vádz ko vé čin nos ti spo je né s po u ží va -
ním stro jov a za ria de ní, kto ré ru šia pre vádz ku sie tí,
pri dru že ných pros tried kov a slu žieb.

(4) Pre lo že nie ve de ní vy vo la né sta veb nou čin nos �ou
tre tích osôb mož no vy ko na� len po do ho de a za pod mie -
nok do hod nu tých s pod ni kom. Ná kla dy ta ké ho pre lo -
že nia uhrá dza sta veb ník, ak sa ne do hod lo inak. Ak zá -
ro veň dô jde k mo der ni zá cii ve de nia, ná kla dy na
mo der ni zá ciu uhrá dza pod nik.

§ 68

Ochra na pro ti ru še niu

(1) Sie te a za ria de nia sa zria ïu jú a pre vádz ku jú tak,
aby sa pred chá dza lo škod li vé mu ru še niu.

(2) Elek tro mag ne tic ké ru še nie vzni ka jú ce pri pre -
vádz ke elek tric kých a elek tro nic kých za ria de ní, kto ré
ob sa hu jú elek tric ké ale bo elek tro nic ké sú čiast ky, ne -
smie pre kro či� úro veň, nad kto rou za ria de nia ne mô žu
pra co va� v sú la de s ich ur če ním.

(3) Za ria de nia mu sia by� skon štru o va né tak, aby
mali pri me ra nú vlast nú odol nos� proti elek tro mag ne -
tic ké mu ru še niu, kto rá im umož ní by� v pre vádz ke
v sú la de s ich ur če ním.

(4) Ak dô jde k škod li vé mu ru še niu ale bo k ru še niu,
kto ré brá ni pre vádz ke za ria de nia v sú la de s jeho ur če -
ním, pod nik ale bo uží va te¾ za ria de nia, kto ré spô so bu je
ru še nie, je po vin ný bez od klad ne uro bi� účin né ochran -
né opat re nia ale bo ukon či� pre vádz ko va nie za ria de nia.
Ak to nie je mož né ale bo ak je hos po dár nej šie, ale bo
účel nej šie uro bi� ochran né opat re nia na ru še nom za -
ria de ní, uro bí ich pod nik. Ná kla dy na od strá ne nie ru -
še nia uhrá dza pod nik ale bo uží va te¾, kto ré ho za ria de -
nie spô so bu je ru še nie.

(5) Za ru še nie sa po va žu je aj zne mož ne nie pre vádz ky
spô so be né elek tro mag ne tic kým tie ne ním ale bo od raz -
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mi elek tro mag ne tic kých vĺn od sta vieb, kto ré boli zho -
to ve né po uve de ní ve de nia do pre vádz ky.

§ 69

Opráv ne nia a po vin nos ti
k cu dzím ne hnu te¾ nos tiam

(1) Pod nik, kto rý pos ky tu je ve rej nú sie�, je vo ve rej -
nom zá uj me a v ne vy hnut nom roz sa hu opráv ne ný
a) zria ïo va� a pre vádz ko va� ve rej né sie te a sta va� ich

ve de nia na cu dzej ne hnu te¾ nos ti,
b) vstu po va� v sú vis los ti so zria ïo va ním, pre vádz ko va -

ním, op ra va mi a údrž bou ve de ní na cu dziu ne hnu -
te¾ nos�,

c) vy ko ná va� ne vy hnut né úpra vy pôdy a jej po ras tu,
naj mä od stra ňo va� a oklies ňo va� stro my a iné po ras -
ty ohroz u jú ce bez peč nos� a spo ¾ah li vos� ve de nia, ak
to po pred chá dza jú cej vý zve ne u ro bil vlast ník ale bo
uží va te¾ po zem ku.

(2) Po vin nos ti zod po ve da jú ce opráv ne niam pod ¾a od -
se ku 1 sú vec ný mi bremenami28) viaz nu ci mi na  do -
tknutých ne hnu te¾ nos tiach. Ná vrh na vy ko na nie zá -
zna mu do ka tas tra ne hnu te¾ nos tí podá pod nik.29)

(3) Pod nik, kto rý pos ky tu je ve rej nú sie�, je po vin ný
pri vý ko ne opráv ne ní pod ¾a od se ku 1 po čí na� si tak,
aby ne spô so bil ško du na ne hnu te¾ nos tiach, a ak sa jej
nedá vy hnú�, aby ju ob me dzil na naj men šiu mož nú
mie ru. O za ča tí vý ko nu opráv ne nia je po vin ný upo ve -
do mi� vlast ní ka ale bo uží va te ¾a dotk nu tej ne hnu te¾ -
nos ti naj me nej 15 dní vo pred. Z dô vo du ha vá rie ale bo
po ru chy na ve de ní je pod nik opráv ne ný vstú pi� na cu -
dziu ne hnu te¾ nos� aj bez pred chá dza jú ce ho upo ve do -
me nia; v ta kom prí pa de upo ve do mí vlast ní ka ale bo uží -
va te ¾a bez zby toč né ho od kla du.

(4) Po skon če ní ne vy hnut ných prác je pod nik po vin -
ný uvies� ne hnu te¾ nos ti do pre do šlé ho sta vu, a ak to
nie je mož né vzh¾a dom na po va hu vy ko na ných prác, do
sta vu zod po ve da jú ce ho pred chá dza jú ce mu úče lu ale -
bo vy u ží va niu ne hnu te¾ nos ti. Ak to nie je mož né ale bo
ak je vý sled ný stav ne hnu te¾ nos ti hor ší ako jej pô vod ný
stav, je po vin ný vy pla ti� vlast ní ko vi ne hnu te¾ nos ti jed -
no ra zo vú pri me ra nú ná hra du zod po ve da jú cu mie re
ob me dze nia vy u ží va nia ne hnu te¾ nos ti. Ak sa pod nik
a vlast ník ne hnu te¾ nos ti na výš ke pri me ra nej ná hra dy
ne do hod nú, je kaž dý z nich opráv ne ný poda� súdu ná -
vrh na roz hod nu tie do šies tich me sia cov odo dňa uplat -
ne nia si ná ro ku v prí sluš nom pod ni ku. Úrad po pre -
skú ma ní veci roz hod ne o výš ke pri me ra nej ná hra dy.

(5) Ak je vlast ník ale bo uží va te¾ ne hnu te¾ nos ti v dô -
sled ku vý ko nu práv pod ni ku pod ¾a od se ku 1 ob me dze -
ný v ob vyk lom uží va ní ne hnu te¾ nos ti, má prá vo na jed -
no ra zo vú pri me ra nú ná hra du za nú te né ob me dze nie
uží va nia ne hnu te¾ nos ti. Ak sa pod nik a vlast ník ne -
hnu te¾ nos ti na výš ke pri me ra nej ná hra dy ne do hod nú,
je kaž dý z nich opráv ne ný poda� súdu ná vrh na roz hod -
nu tie do šies tich me sia cov odo dňa uplat ne nia si ná ro -

ku v prí sluš nom pod ni ku. Úrad po pre skú ma ní veci
roz hod ne o výš ke pri me ra nej ná hra dy.

 (6) Do kla dom pot reb ným na územ né ko na nie a na
sta veb né konanie30) je vy jad re nie dotk nu tých pod ni kov
o exis ten cii pod zem ných ale bo nad zem ných ve de ní, rá -
dio vých trás v mies te stav by a o mož nos ti ru še nia rá -
dio vé ho pre no su.

 (7) Do pro jek tu stav by sa musí za kres li� prie beh
všet kých ve de ní v mies te stav by. Za ne spl ne nie tej to
po vin nos ti zod po ve dá pro jek tant.

 (8) Pod nik je po vin ný vies� evi den ciu o ve de niach
a na po žia da nie do 15 dní pos kyt nú� vy jad re nie a ïal šie 
pot reb né úda je na spl ne nie po vin nos ti pod ¾a od se ku 6.

 (9) Pod nik je opráv ne ný vy u ží va� cu dzie vnú tor né
roz vo dy ve de ní sta vieb a prie sto rov, v kto rých pos ky tu -
je ve rej né služ by. Pod nik je po vin ný uhra di� pri me ra ne
a na zá kla de po me ru vy u ži tia sku toč ne vy na lo že né ná -
kla dy na za cho va nie a op ra vy ta kýchto roz vo dov. Ná -
hra du ná kla dov na za cho va nie a op ra vy vnú tor ných
roz vo dov ve de ní vy na lo že ných vlast ní kom ne hnu te¾ -
nos ti je vlast ník opráv ne ný po ža do va� od pod ni ku do
šies tich me sia cov od ich vy na lo že nia, inak toto prá vo
za ni ká.

(10) Vy dá va nie územ ných roz hod nu tí na umies tne -
nie ve de ní a sta veb ných po vo le ní na te le ko mu ni kač né
stav by or gán mi ve rej nej sprá vy ne smie by� v kon flik te
zá uj mov, ak tie to or gá ny vy ko ná va jú aj čin nos ti sú vi -
sia ce s vlast níc tvom ale bo pre vádz ko va ním sie tí, slu -
žieb ale bo sie tí a slu žieb.

§ 70

Spo loč né umies tne nie a po u ží va nie za ria de ní

(1) Ak pod nik, kto rý pos ky tu je sie te, služ by ale bo sie -
te a služ by ne mô že umies tni� nové ve de nie ale bo in šta -
lo va� te le ko mu ni kač né za ria de nie, ale bo ak to môže vy -
ko na� len s ne pri me ra ným ob me dze ním vy u ží va nia
cu dzích ne hnu te¾ nos tí, pot re by ochra ny ži vot né ho
pros tre dia, ve rej né ho zdra via, ve rej né ho po riad ku ale -
bo z dô vo du cie ¾ov územ né ho plá no va nia, je opráv ne ný
po žia da� iný pod nik pos ky tu jú ci sie te, služ by ale bo sie -
te a služ by, aby mu za pod mie nok, kto ré nie sú dis kri -
mi nu jú ce a za od pla tu umož nil po u ží va� exis tu jú cu in -
fra štruk tú ru vrá ta ne sta vieb, prie sto rov a čas tí ve de ní,
ak to ne vy ža du je ná roč né do da toč né prá ce a s tým spo -
je né ná kla dy.

(2) Pod mien ky po u ží va nia in fra štruk tú ry vrá ta ne
sta vieb, prie sto rov a čas tí ve de ní pod ¾a od se ku 1 sa do -
hod nú v zmlu ve uzav re tej me dzi pod nik mi. Od miet nu�
uzav re tie zmlu vy mož no len z dô vo du tech nic kej  ne -
uskutočnite¾nosti.

(3) Ak sa pod ni ky na ob sa hu zmlu vy ne do hod nú, je
kaž dý z nich opráv ne ný úra du poda� ná vrh na roz hod -
nu tie. Ak úrad roz hod ne o spo loč nom po u ží va ní in fra -
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štruk tú ry vrá ta ne sta vieb, prie sto rov a čas tí ve de ní,
určí aj pra vid lá roz de le nia ná kla dov.

Š IES  TA  ČASŤ

SPRÁV NE DE LIK TY

§ 71

(1) Úrad ulo ží po ku tu do 20 000 000 Sk ale bo ich
 ekvivalent v EUR tomu, kto
a) pos ky to val sie te, služ by ale bo sie te a služ by, na kto -

ré ne bo lo vy da né vše obec né po vo le nie ale bo in di vi -
du ál ne po vo le nie (§ 12 ods. 1), ale bo pos ky to val sie -
te, služ by ale bo sie te a služ by na priek roz hod nu tiu,
kto rým úrad ich pos ky to va nie za ká zal, zru šil roz -
hod nu tie ale bo pos ky to va nie za ká zal a zru šil roz -
hod nu tie o pri de le ní frek ven cií, iden ti fi kač ných zna -
kov ale bo čí sel (§ 37 ods. 8),

b) ne za bez pe čil prí stup ale bo pre po je nie (§ 21 a 28),
c) ne do dr žal úra dom ulo že nú po vin nos� pri pos ky to va -

ní prí stu pu ale bo pre po je nia na prí sluš ných tr hoch
sta no vi� ceny tak, aby tie to ob sa ho va li iba ná kla dy
spo je né s pos ky to va ním prí stu pu ale bo pre po je nia
spo lu s pri me ra nou ná vrat nos �ou vlo že né ho ka pi tá -
lu na zá kla de úra dom ur če nej kal ku lá cie nákladov
(§ 22 ods. 1), 

d) ne pred lo žil úra du re fe renč nú po nu ku na prí stup
ale bo pre po je nie, ale bo na uvo¾ ne ný prí stup k účast -
níc ke mu ve de niu (§ 18 ods. 2 a 3),

e) ne po sky to val uni ver zál nu služ bu (§ 50 ods.1 a 4).

(2) Úrad ulo ží po ku tu do 10 000 000 Sk ale bo ich ek -
vi va lent v EUR tomu, kto
a) ne spl nil ozna mo va ciu po vin nos� na pos ky to va nie

sie te, služ by ale bo sie te a služ by, ak tak úrad ur čil vo 
vše obec nom po vo le ní, ale bo ozna mo va ciu po vin nos� 
zmien ale bo zru še nia ich pos ky to va nia (§ 14 ods. 1),

b) ne spl nil nie ktorú z pod mie nok ale bo nie ktoré pod -
mien ky vše obec né ho po vo le nia (§ 13 ods. 2),

c) ne pri jal zod po ve da jú ce tech nic ké a or ga ni zač né
opat re nia na ochra nu bez peč nos ti svo jich sie tí, slu -
žieb ale bo sie tí a slu žieb (§ 57 ods. 1),

d) ne za bez pe čil za kres le nie prie be hu všet kých ve de ní
v mies te stav by do pro jek tu stav by (§ 69 ods. 7) ale bo 
ne za bez pe čil bez peč nos� a ochra nu osob ných úda -
jov v pre vádz ke sie te (§ 57),

e) ne po u žil úra dom ulo že nú me tó du kal ku lá cie cien
s uve de ním dru hov ná kla dov a pra vi diel ich pri ra de -
nia (§ 22 ods. 1, § 23 ods. 2, § 24 ods. 5),

f) ne pred lo žil na po žia da nie úra du odô vod ne nie cien
ale bo ne vy ko nal ich úpra vu ulo že nú úra dom (§ 22
ods. 2), ale bo ne pred lo žil úra du v ur če nej le ho te
uzav re tú zmlu vu o pre po je ní sie tí (§ 28 ods. 6),

g) ne pred lo žil úra du na zve rej ne nie tech nic ké špe ci fi -
ká cie po nú ka ných roz hra ní (§ 35 ods. 1),

h) ne po sky to val nie ktorú úra dom ur če nú po vin nos�
uni ver zál nej služ by (§ 50 ods. 2),

i) ne vie dol od de le ne ná kla dy a vý no sy (§ 46 ods. 1 ale -
bo 3),

j) po ru šil te le ko mu ni kač né ta jom stvo (§ 55 ods. 2),

k) uvie dol na trh ale bo pre vádz ko val elek tric ké ale bo
elek tro nic ké za ria de nie, kto ré pre kra ču je úro veň
elek tro mag ne tic ké ho ru še nia, nad kto rou za ria de -
nia ne mô žu pra co va� v sú la de s ich ur če ním (§ 68
ods. 2),

l) ne u ro bil bez od klad ne účin né ochran né opat re nia
ale bo ne u kon čil pre vádz ko va nie za ria de nia, ak do -
šlo ku škod li vé mu ru še niu ale bo k ru še niu, kto ré
brá ni pre vádz ke za ria de nia v sú la de s jeho ur če ním
(§ 68 ods. 4).

(3) Úrad ulo ží po ku tu do 3 000 000 Sk ale bo ich ek vi -
va lent v EUR tomu, kto
a) od mie tol str pie� vý kon štát ne ho do h¾a du [§ 37 ods. 3 

písm. b)], ne pred lo žil v po ža do va nom roz sa hu a v le -
ho te ur če nej úra dom in for má cie ne vy hnut né na
uplat ne nie toh to zá ko na a me dzi ná rod ných pred pi -
sov ale bo po ža do va né in for má cie na ove re nie do dr -
ža nia pod mie nok vše obec né ho po vo le nia, in di vi du -
ál ne ho po vo le nia ale bo po vin nos tí (§ 38 ods. 1 a 2),

b) ne spl nil po vin nos� ale bo po vin nos ti, kto ré mu boli
ulo že né, po ne cha né, zme ne né ale bo do pl ne né roz -
hod nu tím úra du (§ 17 ods. 1), ale bo ne spl nil po vin -
nos� zve rej ni� špe ci fic ké in for má cie (§ 18 ods. 1), ale -
bo ne spl nil po vin nos ti ulo že né úra dom na ochra nu
zá uj mov kon co vých uží va te ¾ov (§ 23 ods. 1),

c) ne vy dal ale bo ne zve rej nil, ale bo ne zve rej nil včas vše -
obec né pod mien ky ale bo ich ak tu a li zá ciu (§ 40), ale -
bo ne vy dal, ale bo ne zve rej nil, ale bo ne zve rej nil včas
ta ri fu (§ 41 ods. 1), 

d) ne po sky to val čas� ale bo celý mi ni mál ny sú bor pre -
na ja tých ok ru hov a ne za bez pe čil ich po ža do va né
pos ky to va nie (§ 24 ods. 3) ale bo ne po sky to val pri
ties ňo vých vo la niach ko or di nač né mu ale bo ope rač -
né mu stre di sku in teg ro va né ho zá chran né ho sys té -
mu, ak to bolo tech nic ky mož né, zo bra ze nie iden ti fi -
ká cie vo la jú cej sta ni ce a lo ka li zač né úda je (§ 59
ods. 9),

e) pre vádz ko val rá dio vé ale bo kon co vé te le ko mu ni kač -
né za ria de nie bez po sú de nia jeho zho dy s po žia dav -
ka mi tech nic kých pred pi sov (§ 35 ods. 1) ale bo pre -
vádz ko val rá dio vé za ria de nie bez spl ne nia
pod mie nok vše obec né ho po vo le nia ale bo bez po vo le -
nia, ale bo bez vy da nia prí sluš né ho dru hu po vo le nia
(§ 35 ods. 3 a 5), ale bo v roz po re s pod mien ka mi po -
vo le nia (32 ods. 17),

f) ne za bez pe čil všet kým uží va te ¾om ne pre tr ži tý prí -
stup na všet ky čís la ties ňo vé ho vo la nia vrá ta ne jed -
not né ho eu róp ske ho čís la ties ňo vé ho vo la nia ale bo
mož nos� dvoj tó no vej mul ti frek venč nej vo¾ by čís la
a iden ti fi ká ciu čís la vo la jú cej sta ni ce (§ 39 ods. 2)
ale bo ne za bez pe čil po čas krí zo vej si tu á cie a mi mo -
riad nej si tu á cie ne vy hnut né opat re nia na pre vádz -
ko va nie a pos ky to va nie ve rej nej sie te, ve rej nej služ -
by ale bo ve rej nej sie te a ve rej nej služ by (§ 42 ods. 6),
ale bo ne za bez pe čil, aby si kaž dý uží va te¾, kto rý o to
po žia da, mo hol tam, kde je to tech nic ky mož né, po -
ne cha� svo je te le fón ne čís lo ne zá vis le od pod ni ku
pos ky tu jú ce ho služ bu v ur če ných prí pa doch (§ 48
ods. 1),
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g) ne u zav rel so zá u jem com zmlu vu bez exis ten cie dô -
vo du na jej od miet nu tie [§ 42 ods. 3 písm. a)],

h) úč to val ceny, kto ré pre sa ho va li rá mec uni ver zál nej
služ by, aby uží va te¾ mu sel pla ti� za za ria de nie ale bo
služ bu, kto ré nie sú ne vy hnut né ale bo po ža do va né
pre žia da nú služ bu (§ 52 ods. 1),

i) ne pri spie val na oso bit ný účet uni ver zál nej služ by
(§ 54 ods. 1),

j) ne oz ná mil kaž do roč ne na po žia da nie úra du svoj ob -
rat na prí sluš nom trhu (§ 54 ods. 3), ne uh ra dil ná -
kla dy skú šok na ove re nie zho dy vý rob kov s tech nic -
ký mi pred pis mi [§ 37 ods. 3 písm. c)],

k) ne u mož nil svo jim uží va te ¾om mož nos� vý be ru pod -
ni ku in di vi du ál nou vo¾ bou čís la a pred vo¾ bou čís la
(§ 27 ods. 1).

(4) Úrad ulo ží po ku tu do 1 000 000 Sk ale bo ich ek vi -
va lent v EUR tomu, kto
a) ne po sky tol bez plat ne ur če né služ by (§ 41 ods. 3) ale -

bo ne po sky to val v rám ci uni ver zál nej služ by svoj mu
uží va te ¾o vi nie ktorú z ur če ných slu žieb na kon tro lu
vý dav kov (§ 52 ods. 2),

b) po u žil in for má cie, kto ré pre vádz ko va te lia do sta li
v prie be hu ro ko va nia o pre po je ní, na iný účel ale bo
umož nil ich zne uži tie tre tí mi oso ba mi na do siah nu -
tie kon ku renč nej vý ho dy (§ 28 ods. 3),

c) ob slu ho val vy bra né rá dio vé za ria de nia bez oso bit nej 
od bor nej spô so bi los ti na ich ob slu hu (§ 36 ods. 1),

d) ne spl nil pod mien ku, aby ve rej né sie te a pri dru že né
pros tried ky zod po ve da li tech nic kým nor mám
a tech nic kým špe ci fi ká ciám pre sie te, služ by ale bo
sie te a služ by (§ 39 ods. 1), ale bo ne spl nil po žia dav -
ku úra du na pí som né odô vod ne nie ozna če nia in for -
má cií ale bo pod kla dov ako pred metu ob chod né ho
ta jom stva, ale bo ne po sky tol ich zne nie bez ob sa hu
ob chod né ho ta jom stva (§ 58 ods. 2),

e) ne oz ná mil úra du ale bo ne zve rej nil do siah nu té vý -
sled ky uka zo va te ¾ov kva li ty sie tí, slu žieb ale bo sie tí
a slu žieb (§ 51 ods. 2),

f) ne in for mo val účast ní ka naj ne skôr pri uzav re tí
zmlu vy o pri po je ní, aké osob né úda je sa zís ka va jú
a spra cú va jú, na zá kla de aké ho práv ne ho pod kla du, 
na aký účel a ako dlho sa budú úda je spra cú va� (§ 57 
ods. 5),

g) ne zlik vi do val osob né úda je naj ne skôr po skon če ní
zmluv ných vz�a hov (§ 57 ods. 3),

h) ucho val bez sú hla su dotk nu tej oso by pre vádz ko vé
úda je po skon če ní spo je nia ale bo ich v tom to čase
bez od klad ne ne zlik vi do val ale bo ne a no ny mi zo val
(§ 59 ods. 2), ale bo ucho val ob sah pre ná ša ných in -
for má cií, ak jeho ucho va nie ne pred sta vo va lo pod -
stat nú sú čas� služ by (§ 60 ods. 1),

i) ne u po ve do mil naj me nej 15 dní vo pred vlast ní ka ale -
bo uží va te ¾a dotk nu tej ne hnu te¾ nosti o vý ko ne svo -
jich opráv ne ní pri po u ží va ní cu dzích ne hnu te¾ nos tí
(§ 69 ods. 3),

j) ne vie dol evi den ciu o ve de niach ale bo ne po sky tol na
po žia da nie do 15 dní vy jad re nie a ïal šie pot reb né
úda je (§ 69 ods. 8),

k) ne uh ra dil do troch me sia cov úra dom ur če ný po diel
na oso bitný účet (§ 54 ods. 6),

l) po u žil úhra du pos kyt nu tú z oso bit né ho účtu na
úhra du iných ako čis tých ná kla dov, kto ré ne vznik li
pos ky to va ním prí sluš nej po vin nos ti uni ver zál nej
služ by (§ 54 ods. 5), ale bo po u žil na ko merč né úče ly
za ká za né te le ko mu ni kač né za ria de nie (§ 25 ods. 3),

m) ozna čil cenu za pre po je nie ako ob chod né ta jom stvo
(§ 28 ods. 6).

(5) Úrad ulo ží po ku tu do 500 000 Sk ale bo ich ek vi va -
lent v EUR tomu, kto
a) ne po sky tol na po žia da nie úra du in for má cie pot reb -

né pri zos ta vo va ní a uplat ňo va ní čís lo va cie ho plá nu
(§ 29 ods. 4) ale bo ne po sky tol na po žia da nie úra du
na na hliad nu tie svo je úč tov né zá vier ky (§ 46 ods. 4),

b) ne pred lo žil úra du sprá vu o po u ží va ní čí sel v le ho te
uve de nej v roz hod nu tí úra du o pri de le ní čí sel [§ 31
ods. 4 písm. g)],

c) ne up ra vil v re kla mač nom po riad ku po dro bnos ti
o roz sa hu prá va uží va te ¾a na re kla má ciu správ nos ti
úhra dy a kva li ty ve rej nej služ by, spô so be uplat ňo va -
nia re kla má cie a jej vy ba ve nia ale bo le ho tu na po da -
nie re kla má cie a na jej vy ba ve nie (§ 44 ods. 1),

d) ne za bez pe čil, aby pre vádz ko vé úda je spra cú va li len
oso by opráv ne né na ria de nie pre vádz ky sie te, služ by 
ale bo sie te a služ by ale bo nimi po ve re né oso by (§ 59
ods. 4), ale bo ne za bez pe čil mož nos� jed no du cho
a bez plat ne za me dzi� ur če né mu zo bra ze niu iden ti fi -
ká cie s vý nim kou ties ňo vých vo la ní [§ 62 ods. 1
písm. a) až e)], ale bo ne za bez pe čil, aby kaž dý uží va -
te¾ mal mož nos� jed no du chým spô so bom samo stat -
ne a bez plat ne za sta vi� auto ma tic ké pre sme ro va nie
vo la nia na jeho kon co vé za ria de nie ini cio va né tre �ou 
oso bou (§ 63 ods. 1),

e) usku toč nil vo la nie ale bo za slal na úče ly pria me ho
mar ke tin gu bez pred chá dza jú ce ho sú hla su uží va te -
¾a fak si mil né sprá vy, sprá vy elek tro nic kej po šty vrá -
ta ne krát kych správ pros tred níc tvom ve rej nej sie te,
ale bo za slal elek tro nic kú po štu na úče ly pria me ho
mar ke tin gu, ak z nej ne bo la zná ma to tož nos� odo sie -
la te ¾a (§ 65 ods. 2), 

f) zís kal a spra cú val osob né úda je uží va te ¾ov na iný
ako ur če ný účel (§ 57 ods. 2),

g) spra cú val pre vádz ko vé a lo ka li zač né úda je o uží va -
te ¾o vi pod ¾a te le fón nych čí sel vo la ných z jeho prí stu -
pu k sie ti ok rem ich spra cú va nia na účel fak tu rá cie
úhrad ale bo bez sú hla su uží va te ¾a po u žil tie to úda je
na mar ke tin go vé úče ly (§ 59 ods. 5),

h) po u žil úda je uve de né v zo zna me účast ní kov ale bo
ich spra co val na iné úče ly ako na pos ky to va nie ve -
rej nej te le fón nej služ by bez sú hla su dotk nu té ho
účast ní ka, ale bo ne pri jal vhod né tech nic ké opat re -
nia, kto rý mi by zne mož nil ko pí ro va nie zo zna mov
účast ní kov vy da ných v elek tro nic kej for me (§ 61
ods. 4),

i) ne uh ra dil úhra du za vy me dze nie ale bo pri de le nie,
ale bo roč nú úhra du za po u ží va nie kaž dej frek ven cie
(§ 33 ods. 2),
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j) ne vie dol evi den ciu všet kých uží va te ¾ov svo jej sie te
[§ 42 ods. 3 písm. d)].

(6) Pri uk la da ní po ku ty úrad pri hliad ne naj mä na po -
va hu, zá važ nos�, spô sob, tr va nie a dô sled ky po ru še nia
po vin nos ti.

(7) Pri opä tov nom po ru še ní po vin nos ti mož no po ku -
tu ulo ži� opa ko va ne.

(8) Po ku tu mož no ulo ži� do dvoch ro kov odo dňa zis -
te nia po ru še nia po vin nos ti, naj ne skôr však do šty roch
ro kov odo dňa po ru še nia po vin nos ti.

S IED  MA  ČASŤ

ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIA

§ 72

Ko na nie

(1) Na ko na nie pod ¾a toh to zá ko na sa vz�a hu je vše -
obec ný pred pis o správ nom ko na ní,31) ak ten to zá kon
ne us ta no vu je inak.

(2) Vše obec ný pred pis o správ nom ko na ní sa ne vz�a -
hu je na
a)  kon zul tá cie (§ 10),
b) vy dá va nie vše obec ných po vo le ní (§ 13),
c) ozna mo va ciu po vin nos� (§14),
d) ur če nie re le vant ných tr hov a ana lý zu re le vant ných

tr hov (§ 15 a 16),
e) ur če nie me tó dy kal ku lá cie ná kla dov (§ 22 až 24),
f) vý be ro vé ko na nie na pri de le nie frek ven cií (§ 32

ods. 6 až 15),
g) vy dá va nie osved če ní o oso bit nej od bor nej spô so bi -

los ti (§ 38),
h) mi mo súd ne rie še nie spo rov (§ 73).

(3) Pro ti roz hod nu tiu úra du pod ¾a od se ku 1 mož no
poda� roz klad. O roz kla de roz ho du je pred se da úra du
na zá kla de ná vr hu ním zria de nej oso bit nej ko mi sie.

(4) Na pre skú ma nie roz hod nu tí a po stu pov úra du je
vec ne prí sluš ný Naj vy šší súd Slo ven skej re pub li ky.32)

Mi  mo súd ne r ie  še  nie  spo rov

§ 73

(1) Uží va te¾ je opráv ne ný pred lo ži� úra du spor tý ka -
jú ci sa správ nos ti úhra dy a kva li ty ve rej nej služ by naj -
mä pri pos ky to va ní uni ver zál nej služ by, o kto rom sa
usku toč ni lo re kla mač né ko na nie a uží va te¾ nie je so
spô so bom vy ba ve nia re kla má cie spo koj ný. Pod nik
a uží va te¾ ako účast ní ci rie še nia spo ru sú po vin ní
a opráv ne ní na vr ho va� dô ka zy a ich do pl ne nie, pred -
kla da� pod kla dy pot reb né na vec né po sú de nie prí pa du. 
Úrad pred lo že ný spor rie ši s cie ¾om jeho urov na nia
a do siah nu tia zho dy me dzi pod ni kom a uží va te ¾om
o pred me te spo ru.

(2) Úrad na účel do siah nu tia urov na nia spo ru je
opráv ne ný pri zva� na mi mo súd ne rie še nie spo rov znal -
ca, kto rý je ne zá vis lý od pod ni ku, ale bo vy u ží va� vlast -
ných za mest nan cov. Úrad pri rie še ní spo ru za bez pe ču -
je ochra nu ob chod né ho ta jom stva pod ¾a § 58.

§ 74

Pri spo roch me dzi pod ni kom a stra na mi rôz nych
člen ských štá tov Eu róp skej únie, kto ré sa tý ka jú ob -
las ti re gu lá cie špe ci fi ko va nej v smer ni ciach Eu róp ske -
ho par la men tu a Rady, Eu róp skej ko mi sie, a kto ré pat -
ria do pô sob nos ti úra dov naj me nej dvoch člen ských
štá tov Eu róp skej únie, pod nik je opráv ne ný po žia da�
úrad o rie še nie spo ru. Úrad ko or di nu je rie še nie spo ru
s dotk nu tý mi re gu lač ný mi or gán mi člen ských štá tov
Eu róp skej únie. In for má ciu o rie še ní spo ru ozná mi
úrad Eu róp skej ko mi sii.

§ 75

Rie še nie spo rov prí stu pu, pre po je nia
a spo loč né ho umies tne nia a po u ží va nia za ria de ní

(1) Všet ky spo ry me dzi pod nik mi s oh¾a dom na po -
vin nos ti ulo že né pod ¾a toh to zá ko na roz ho du je úrad.
Ak me dzi pod nik mi ne dô jde v le ho te šies tich týž dňov od 
do ru če nia žia dos ti k uzav re tiu zmlu vy pod ¾a § 21, 28
a § 70, kaž dá zo zú čast ne ných strán je opráv ne ná
poda� úra du ná vrh na roz hod nu tie. Úrad v roz hod nu tí
ulo ží pod ni kom po vin nos� uzav rie� zmlu vu ale bo žia -
dos� za miet ne. Vzh¾a dom na dô le ži tos� tých to spo rov
pre ich do sah na pos ky to va nie ve rej ných slu žieb úrad
je po vin ný roz hod nú� čo naj skôr, vo vý ni moč ných prí -
pa doch je úrad opráv ne ný le ho tu na roz hod nu tie pre dĺ -
ži� naj viac na šty ri me sia ce.

(2) Ak by na vr ho va né zmlu vy o prí stu pe, pre po je ní
ale bo spo loč nom po u ží va ní za ria de ní ob me dzo va li sú -
�až na re le vant nom trhu, po ško dzo va li iný pod nik ale -
bo uží va te ¾a ale bo ich ob sah by bol v roz po re s usta no -
ve nia mi toh to zá ko na ale bo s roz hod nu tím, ale bo
s opat re ním úra du vy da ným na zá kla de toh to zá ko na,
úrad je pri vy ko ná va ní re gu lá cie opráv ne ný na ná vrh
pod ni ku ale bo z vlast né ho pod netu vstú pi� do ro ko va ní
o uzat vá ra ní ta kých zmlúv, po sú di� ich prí pra vu, vy ža -
do va� od zmluv ných strán špe ci fi ká ciu otá zok, kto ré
mu sia zmlu vy ob sa ho va�, a v prí pa de zis te ných ne dos -
tat kov ulo ži� opat re nie. Úrad je opráv ne ný ur či�
 podrob né tech nic ké a pre vádz ko vé pod mien ky pre po je -
nia a me to di ku vý po čtu ceny ale bo po dielu na vý no -
soch za pre po je nie.

(3) Úrad je opráv ne ný z vlast né ho pod netu ale bo na
ná vrh pod ni ku po za sta vi� vý kon zmlu vy o prí stu pe,
pre po je ní sie tí ale bo spo loč nom umies tne ní a po u ží va -
ní za ria de ní, ak tech nic ké, pre vádz ko vé ale bo fi nanč né
pod mien ky zmlu vy ob me dzu jú sú �až na roz ho du jú com
trhu, po ško dzu jú iný pod nik ale bo uží va te ¾a ale bo ob -
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31) Zá kon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
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sah zmlu vy je v roz po re s usta no ve nia mi toh to zá ko na
ale bo s roz hod nu tím, ale bo s opat re ním úra du vy da -
ným na zá kla de toh to zá ko na.

 § 76

Pre chod né usta no ve nia

(1) Te le ko mu ni kač ný úrad Slo ven skej re pub li ky
pod ¾a do te raj ších pred pi sov je Te le ko mu ni kač ným
úra dom Slo ven skej re pub li ky pod ¾a toh to zá ko na.

(2) Ko na nia za ča té do 31. de cem bra 2003 sa do kon -
čia pod ¾a do te raj ších pred pi sov. Ko na nia za ča té pod ¾a
do te raj ších pred pi sov, kto ré s oh¾a dom na usta no ve nia 
toh to zá ko na nie je pot reb né do kon či�, úrad za sta ví.

(3) Schvá le né te le ko mu ni kač né za ria de nia, kto ré sú
sú čas �ou ve rej nej te le ko mu ni kač nej sie te, mož no uvá -
dza� na trh naj ne skôr do 31. de cem bra 2003, ak plat -
nos� roz hod nu tia o schvá le ní sa ne skon či la skôr.

(4) Li cen cie na vy ko ná va nie te le ko mu ni kač ných čin -
nos tí vy da né do 31. de cem bra 2003 sa po va žu jú za vše -
obec né po vo le nie pod ¾a § 13 a za spl ne nie ozna mo va cej
po vin nos ti pod ¾a § 14. Čís la a frek ven cie pri de le né
v tých to li cen ciách sa po va žu jú za in di vi du ál ne po vo le -
nie pod ¾a § 31 a 32 do uply nu tia ich plat nos ti. Prá va
a po vin nos ti vy plý va jú ce z li cen cií zos tá va jú v plat nos -
ti. Úrad tie to prá va a po vin nos ti zme ní a do pl ní naj ne -
skôr do de via tich me sia cov odo dňa účin nos ti toh to zá -
ko na, ak nie sú v sú la de s usta no ve nia mi § 6, § 12 až
14, § 31 až 34, § 38 a § 50 ods. 4.

(5) Vše obec né po vo le nie vy da né do 31. de cem bra
2003 sa po va žu je za vše obec né po vo le nie pod ¾a § 13.
Re gis trá cia exis tu jú ca pred 1. ja nu árom 2004 sa po va -
žu je za spl ne nie ozna mo va cej po vin nos ti pod ¾a § 14, ak
pre vádz ko va te¾ do kon ca feb ru ára 2004 pre u ká za te¾ ne
úra du ozná mi úda je uve de né v § 14 ods. 2; inak prá vo
na vy ko ná va nie te le ko mu ni kač ných čin nos tí za ni ká.

(6) Ak do 31. de cem bra 2003 boli pos ky to va né sie te,
služ by ale bo sie te a služ by, na kto ré sa pod ¾a do te raj -
ších pred pi sov ne vy ža do va la re gis trá cia, majú ich pre -
vádz ko va te lia ale bo pos ky to va te lia po vin nos� do kon ca
feb ru ára 2004 ozná mi� úra du úda je pot reb né na spl ne -
nie ozna mo va cej po vin nos ti pod ¾a § 14, inak prá vo na
pos ky to va nie tých to sie tí, slu žieb ale bo sie tí a slu žieb
za nik ne uply nu tím tej to le ho ty.

(7) Úrad vy ko ná prvú ana lý zu re le vant ných tr hov
pod ¾a § 16 do šies tich me sia cov od na do bud nu tia účin -
nos ti toh to zá ko na. Zoz nam re le vant ných tr hov určí
úrad do dvoch me sia cov od na do bud nu tia účin nos ti
toh to zá ko na.

(8) Prá va a po vin nos ti pre vádz ko va te ¾a s výz namným 
vply vom na te le ko mu ni kač nom trhu, kto ré ho ur čil
úrad do 31. de cem bra 2003, zos tá va jú ne do tknu té do
na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia úra du o ur -
če ní výz namné ho pod ni ku pod ¾a toh to zá ko na.

(9) Pos ky to va te¾ ve rej nej te le ko mu ni kač nej služ by,
kto rý mal do 31. de cem bra 2003 po vin nos� pos ky to va�
uni ver zál nu služ bu, je po vin ný túto služ bu pos ky to va�
až do prá vo plat nos ti roz hod nu tia úra du o ur če ní pod -
ni ku na pos ky to va nie uni ver zál nej služ by.

(10) Pos ky to va te¾ ve rej nej te le ko mu ni kač nej služ by,
kto rý mal v li cen cii ulo že nú po vin nos� pos ky to va� ve -
rej nú te le graf nú služ bu a ve rej nú ïa le ko pis nú služ bu,
je po vin ný túto služ bu pos ky to va� až do prá vo plat nos ti
roz hod nu tia úra du o ich ïal šom pos ky to va ní.

(11) Roz hod nu tia o pri de le ní čí sel a roz hod nu tia
o po vo le ní pre vádz ky rá dio vých za ria de ní vy da né do
31. de cem bra 2003 sa po va žu jú za in di vi du ál ne po vo le -
nia pod ¾a § 12 ods. 1.

(12) Vz�a hy, kto ré pod ¾a do te raj ších pred pi sov vznik -
li do 31. de cem bra 2003 me dzi pre vádz ko va te¾ mi ve rej -
ných te le ko mu ni kač ných sie tí a pos ky to va te¾ mi ve rej -
ných te le ko mu ni kač ných slu žieb na jed nej stra ne
a uží va te¾ mi na stra ne dru hej, po va žu jú sa za zmlu vy
o pri po je ní pod ¾a toh to zá ko na.

§ 77

Zru šo va cie usta no ve nia

Zru šu jú sa
1. zá kon č. 195/2000 Z. z. o te le ko mu ni ká ciách v zne ní 

zá ko na č. 308/2000 Z. z.,
2. vy hláš ka Fe de rál ne ho mi nis ter stva spo jov

č. 50/1985 Zb., kto rou sa vy dá va Po ria dok roz hla su
po drô te v zne ní vy hláš ky č. 75/1987 Zb., vy hláš ky
č. 38/1988 Zb. a vy hláš ky č. 314/1990 Zb.,

3. vy hláš ka Mi nis ter stva do pra vy, pôšt a te le ko mu ni -
ká cií Slo ven skej re pub li ky č. 97/2001 Z. z. o mi ni -
mál nom sú bo re te le ko mu ni kač ných ok ru hov,

4. vy hláš ka Mi nis ter stva do pra vy, pôšt a te le ko mu ni -
ká cií Slo ven skej re pub li ky č. 142/2001 Z. z., kto rou
sa upra vu jú po dro bnos ti o vy bra ných rá dio vých za -
ria de niach, o zria ïo va ní skú šob nej ko mi sie, o ob sa -
hu, roz sa hu a prie be hu skúš ky a o osved če niach
o oso bit nej od bor nej spô so bi los ti,

5. vý nos Fe de rál ne ho mi nis ter stva spo jov
č. 8691/75-T/1, kto rým sa vy dá va Dia¾ no pi so vý po -
ria dok (re gis tro va ný v čiast ke 8/1977 Zb.) v zne ní
vý no su č. 34698/90-030 (re gis tro va ný v čiast -
ke 54/1990 Zb.),

6. vý nos Fe de rál ne ho mi nis ter stva spo jov č. 9501/82,
kto rým sa vy dá va Po ria dok služ by pre no su dát (re -
gis tro va ný v čiast ke 36/1982 Zb.),

7. vý nos Fe de rál ne ho mi nis ter stva spo jov a Fe de rál ne -
ho mi nis ter stva do pra vy č. 12884/84-SIE o za bez -
pe če ní pod zem ných te le ko mu ni kač ných ve de ní a za -
ria de ní pred po ško de ním cu dzí mi zá sah mi
(re gis tro va ný v čiast ke č. 1/1985 Zb.),

8. opat re nie Fe de rál ne ho mi nis ter stva spo jov
č. 9465/71-T, kto rým sa vy dá va Te le graf ný po ria dok 
(re gis tro va né v čiast ke 18/1972 Zb.) v zne ní opat re -
nia č. 2537/85-T/1 (re gis tro va né v čiast ke 8/1985
Zb.), vý no su č. 33342/90-110 (re gis tro va ný v čiast -
ke 81/1990 Zb.),

9. smer ni ca Fe de rál ne ho mi nis ter stva spo jov na vy ko -
ná va nie sta veb né ho zá ko na v re zor te spo jov a o ko la -
u dá cii te le ko mu ni kač ných sta vieb ne pod lie ha jú cich 
sta veb né mu po vo le niu (re gis tro va ná v čiast ke
32/1978 Zb.).
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§ 78

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004
s vý nim kou usta no ve ní § 6 ods. 3 písm. e), § 8 ods. 1

písm. e), § 9, § 10 ods. 3 až 5 a ods. 6 druhej vety, § 15
ods. 3 až 4, § 17 ods. 4, § 28 ods. 2, § 46 ods. 1, § 48, § 50 
ods. 7, § 62 ods. 3 po slednej vety a § 74, kto ré na do bud -
nú účin nos� dňom na do bud nu tia plat nos ti zmlu vy
o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Zoz nam pre bera ných smer níc

 Tým to zá ko nom sa pre be ra jú tie to smer ni ce:
1. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 2002/21/EC zo 7. 3. 2002 o spo loč nom re gu lač nom rám ci elek tro -

nic kých ko mu ni kač ných sie tí a slu žieb (Rám co vá smer ni ca), Ú. v. ES č. L 108 z 24. 4. 2002, s. 33.
2. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 2002/20/EC zo 7. 3. 2002 o opráv ne ní na elek tro nic ké ko mu ni kač né 

sie te a služ by (Smer ni ca o opráv ne ní), Ú. v. ES č. L 108 z 24. 4. 2002, s. 21.
3. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 2002/19/EC zo 7. 3. 2002 o prí stu pe k elek tro nic kým ko mu ni kač -

ným sie �am a pri dru že ným pros tried kom a o ich pre po je ní (Prí stu po vá smer ni ca ), Ú. v. ES č. L 108 z 24. 4. 2002,
s. 7.

4. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 2002/22/EC zo 7. 3. 2002 o uni ver zál nej služ be a prá vach uží va te ¾ov
sú vi sia cich s elek tro nic ký mi ko mu ni kač ný mi sie �a mi a služ ba mi (Smer ni ca o uni ver zál nej služ be), Ú. v. ES
č. L 108 z 24. 4. 2002, s. 51.

5. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 2002/58/EC z 12. 7. 2002 o spra co va ní osob ných úda jov a ochra ne
súk ro mia v sek to re elek tro nic kých ko mu ni ká cií (Smer ni ca o súk ro mí a elek tro nic kých ko mu ni ká ciách), Ú. v. ES
č. L 201 z 31. 7. 2002, s. 37.

Pre klad tých to smer níc sa na chá dza v Cen trál nej pre kla da te¾ skej jed not ke sek cie In šti tút pre ap ro xi má ciu prá va
Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky.
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MI NI MÁL NY ZOZ NAM PO LO ŽIEK,
KTO RÉ MÁ OB SA HO VAŤ RE FE RENČ NÁ PO NU KA

NA UVO¼ NE NÝ PRÍ STUP K ÚČAST NÍC KE MU VE DE NIU

A. Pod mien ky uvo¾ ne né ho prí stu pu k účast níc ke mu ve de niu
1. Sie �o vé prv ky, ku kto rým sa po nú ka prí stup, zahŕ ňa jú naj mä

(a) prí stup k účast níc kym ve de niam,
(b) prí stup k ne ho vo ro vé mu pás mu frek venč né ho spek tra účast níc ke ho ve de nia v prí pa de pos ky to va nia spo loč -

né ho prí stu pu k účast níc ke mu ve de niu.
2. In for má cie o mies tach fy zic ké ho prístupu1) a do stup nos ti účast níc ke ho ve de nia v kon krét nych čas tiach prí stu -

po vej sie te.
3. Tech nic ké pod mien ky tý ka jú ce sa prí stu pu a vy u ží va nia účast níc kych ve de ní vrá ta ne tech nic kých cha rak te -

ris tík me ta lic ké ho skrú ca né ho páru účast níc ke ho ve de nia.
4. Po stu py ob jed ná va nia a pos ky to va nia, ob me dze nia po u ží va nia.

B. Služ by spo loč né ho umies tne nia
1. In for má cie o prí sluš ných miestach1) výz namné ho pod ni ku.
2. Mož nos ti spo loč né ho umies tne nia v mies tach ur če ných pod ¾a bodu 1 (vrá ta ne fy zic ké ho spo loč né ho umies tne -

nia, prí pad ne vzdia le né ho a vir tu ál ne ho spo loč né ho umies tne nia).
3. Ob me dze nia tý ka jú ce sa za ria de ní, kto ré pri chá dza jú do úva hy na spo loč né umies tne nie.
4. Opat re nia za ve de né výz namným pod ni kom na za bez pe če nie bez peč nos ti ich lo ka lít.
5. Pod mien ky prí stu pu pre pra cov ní kov kon ku renč ných pod ni kov.
6. Bez peč nost né nor my.
7. Pra vid lá pri de ¾o va nia prie sto ru v prí pa de ob me dze né ho prie sto ru na spo loč né umies tne nie.
8. Pod mien ky pre pod ni ky na vy ko na nie kon tro ly miest, v kto rých je fy zic ké spo loč né umies tne nie mož né, ale bo

miest, kde bolo spo loč né umies tne nie od miet nu té z dô vo du ne dos tat ku ka pa ci ty.

C. In for mač né sys té my
Pod mien ky prí stu pu k pre vádz ko vým pod por ným sys té mom ale bo da ta bá zam výz namné ho pod ni ku na pred bež né 
ob jed ná va nie, pos ky to va nie, ob jed ná va nie po žia dav ky na údrž bu a op ra vy a fak tu rá ciu.

D. Do da cie pod mien ky
1. Le ho ta na vy ba ve nie po žia da viek na do dáv ku slu žieb a pros tried kov; do jed na nia úrov ne slu žieb, rie še nie po -

rúch, po stu py ná vra tu na nor mál nu úro veň služ by a pa ra met re kva li ty služ by.
2. Štan dard né zmluv né pod mien ky a v prí pa de pot re by ná hra dy za ne do dr ža nie le hôt.
3. Ceny ale bo vzor ce na vý po čet ceny za kaž dú po lo žku, funk ciu a pros trie dok uve de né vyš šie.
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Prí lo ha č. 2
k zá ko nu č. 610/2003 Z. z.

1
) Dostupnos� týchto informácií môže by� obmedzená na zaisteresované strany len v prípade verejných bezpečnostných záujmov.



POD MIEN KY, KTO RÉ MÁ OB SA HO VAŤ RE FE RENČ NÁ
PO NU KA NA PRE NÁ JOM OK RU HOV PRE POD NIK

Re fe renč ná po nu ka musí
A. vy chá dza� z prin cí pov ne dis kri mi ná cie, ná kla do vej orien tá cie a trans pa ren tnos ti,
B. ob sa ho va�

a) tech nic ké cha rak te ris ti ky vrá ta ne fy zic kých a elek tric kých pa ra met rov, ako aj po dro bnú tech nic kú špe ci fi ká -
ciu pre kon co vé body sie te,

b) cenu za prvé pri po je nie, pra vi del né ceny za pre ná jom a iné ceny; ak sú ceny di fe ren co va né, je nut né túto okol -
nos� uvies�; ak pod nik s výz namným vply vom v prí pa de kon krét nej žia dos ti usú di, že je ne pri me ra né pos kyt nú�
pre na ja tý ok ruh v rám ci mi ni mál ne ho sú bo ru za zve rej ne né ceny a do da cie pod mien ky, musí po žia da� úrad
o zme nu pod mie nok,

c) do da cie pod mien ky ob sa hu jú ce mi ni mál ne
1. pos tup ob jed ná va nia,
2. do da ciu le ho tu, t. j. le ho tu po čas kto rej bolo 95 % všet kých pre na ja tých ok ru hov rov na ké ho dru hu pos kyt -

nu tia pre na ja té ho ok ru hu; le ho ta sa po čí ta od dá tu mu po da nia žia dos ti o pre ná jom ok ru hu a sta no ví sa na
zá kla de sku toč ných do da cích le hôt pre na ja tých ok ru hov za po sled ných šes� me sia cov; vý po čet ne za hŕ ňa
prí pa dy, keï uží va te lia po žia da li o dlh šiu le ho tu pre na ja tia ok ru hov,

3. dobu plat nos ti zmlu vy,
4. štan dard ný čas na od strá ne nie po ru chy, kto rý sa po čí ta od oka mi hu ohlá se nia po ru chy kom pe tent né mu

 útvaru pod ni ku s výz namným vply vom do oka mi hu, keï bolo 80 % všet kých pre na ja tých ok ru hov rov na ké ho 
dru hu opä� uve de ných do pre vádz ky a v ur če ných prí pa doch do ozná me nia pod ni ku, že pre na ja tý ok ruh je
opä � v pre vádz ke; ak sú v po nu ke rôz ne trie dy kva li ty opráv pre rov na ký druh pre na ja tých ok ru hov, mu sia
sa zve rej ni� rôz ne štan dard né časy na od strá ne nie po ru chy,

5. všet ky spô so by re fun dá cie.
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611

V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky

z 9. de cem bra 2003

o spô so be ur če nia hod no ty cen ných pa pie rov, ná stro jov pe ňaž né ho trhu a de ri vá tov
v ma jet ku v po dielo vom fon de

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky pod ¾a
§ 116 ods. 1 písm. d) zá ko na č. 594/2003 Z. z. o ko lek -
tív nom in ves to va ní a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá -
ko nov (ïa lej len „zá kon“) usta no vu je:

§ 1

Vy me dze nie poj mov

Na úče ly tej to vy hláš ky sa ro zu mie
a) re ál nou ce nou cen né ho pa pie ra, iné ho in ves tič né ho

ná stro ja ale bo de ri vá tu tr ho vá cena, a ak tr ho vá
cena ne e xis tu je ale bo ju ne mož no zis ti�, te o re tic ká
cena cen né ho pa pie ra, iné ho in ves tič né ho ná stro ja
ale bo de ri vá tu,

b) tr ho vou ce nou cen né ho pa pie ra, iné ho in ves tič né ho
ná stro ja ale bo de ri vá tu cena do siah nu tá a vy hlá se -
ná na re gu lo va nom trhu, na kto rom sa ob cho du je
s cen ným pa pie rom, iným in ves tič ným ná stro jom
ale bo de ri vá tom,

c) te o re tic kou ce nou cen né ho pa pie ra, iné ho in ves tič -
né ho ná stro ja ale bo de ri vá tu kva li fi ko va ný od had
ceny ur če ný s od bor nou sta rost li vos �ou de fi no va -
ným spô so bom ale bo al go rit mom zis �o va nia ale bo
vý po čtu, kto rý je opí sa ný vo vnú tor nom akte ria de -
nia správ cov skej spo loč nos ti.

§ 2

Spô sob ur če nia hod no ty cen né ho pa pie ra,
ná stro ja fi nanč né ho trhu a de ri vá tu pri ja té ho

na ob cho do va nie na re gu lo va nom trhu

Na ur če nie hod no ty cen né ho pa pie ra, ná stro ja fi -
nanč né ho trhu a de ri vá tu, s kto rý mi sa ob cho du je na
re gu lo va nom trhu [§ 5 písm. j) zá ko na], po u ži je sa ich
re ál na cena s vý nim kou pod ¾a § 3. 

§ 3

Spô sob ur če nia hod no ty po dielo vé ho lis tu ot vo re né ho 
po dielo vé ho fon du

Na ur če nie hod no ty po dielo vé ho lis tu ot vo re né ho po -
dielo vé ho fon du sa po u ži je ak tu ál na cena po dielo vé ho lis -
tu pod ¾a § 41 ods.1 zá ko na plat ná v deň, ku kto ré mu sa
hod no ta po dielo vé ho lis tu ur ču je. Ak ne bo la k to mu to dňu 
ak tu ál na cena po dielo vé ho lis tu uve rej ne ná, po u ži je sa
ak tu ál na cena po dielo vé ho lis tu uve rej ne ná na po sle dy.

§ 4

Spô sob ur če nia hod no ty cen né ho pa pie ra, ná stro ja
pe ňaž né ho trhu ale bo de ri vá tu, s kto rým

sa ob cho du je na za hra nič nom
re gu lo va nom trhu

(1) Na ur če nie hod no ty cen né ho pa pie ra, ná stro ja pe -
ňaž né ho trhu ale bo de ri vá tu, s kto rým sa ob cho du je na 
za hra nič nom re gu lo va nom trhu, po u ži je sa ich re ál na
cena ale bo tr ho vá cena, kto rú na ten to deň uve rej nil
vše obec ne uzná va ný in for mač ný sys tém uve rej ňu jú ci
ofi ciál ne tr ho vé ceny cen ných pa pie rov, ná stro jov pe -
ňaž né ho trhu ale bo de ri vá tov, kto rý správ cov ská spo -
loč nos� po do ho de s de po zi tá rom po u ží va na ur če nie
hod no ty cen ných pa pie rov, ná stro jov pe ňaž né ho trhu
ale bo de ri vá tov. 

(2) Hod no ta cen né ho pa pie ra vy da né ho tu zem ským
emi ten tom, s kto rým sa ob cho du je aj na za hra nič nom
re gu lo va nom trhu, môže sa ur či� pod ¾a od se ku 1 iba
v prí pa de, ak v prí sluš ný deň ne bo la tr ho vá cena toh to
cen né ho pa pie ra uve rej ne ná or ga ni zá to rom re gu lo va -
né ho trhu.

(3) Hod no ta cen né ho pa pie ra, ná stro ja pe ňaž né ho
trhu ale bo de ri vá tu, s kto rým sa ob cho du je na za hra -
nič nom re gu lo va nom trhu, pre po čí ta sa na tu zem skú
menu s po u ži tím kur zu prí sluš nej cu dzej meny vy hlá -
se né ho Ná rod nou ban kou Slo ven ska, plat né ho v deň
ur če nia jeho hod no ty.

(4) Pri cu dzej mene, pre kto rú Ná rod ná ban ka Slo -
ven ska ne vy hla su je kurz, po u ži je sa pre po čet pros tred -
níc tvom kur zu ame ric ké ho do lá ra uve rej ne né ho cen -
trál nou ban kou štá tu, v kto rom je táto cu dzia mena
zá kon ným pla tid lom.

§ 5

Spo loč né usta no ve nie

(1) Ak táto vy hláš ka ne us ta no vu je inak, na ur če nie
hod no ty cen né ho pa pie ra, ná stro ja pe ňaž né ho trhu
ale bo de ri vá tu, s kto rým sa ne ob cho du je ale bo sa pre -
sta lo ob cho do va� na re gu lo va nom trhu ale bo na za hra -
nič nom re gu lo va nom trhu, po u ži je sa te o re tic ká cena
ur če ná správ cov skou spo loč nos �ou po do ho de s de po -
zi tá rom.

(2) Na ur če nie hod no ty cen né ho pa pie ra, ná stro ja pe -
ňaž né ho trhu vy da né ho emi ten tom, na kto ré ho ma je -
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tok bol vy hlá se ný kon kurz ale bo bol za miet nu tý ná vrh
na vy hlá se nie kon kur zu pre ne dos ta tok ma jet ku, ale bo 
bolo za ča té vy rov na nie, ale bo kto rý je v lik vi dá cii,
 použije sa te o re tic ká cena ur če ná správ cov skou spo -
loč nos �ou po do ho de s de po zi tá rom.

(3) Pri ur čo va ní te o re tic kej ceny cen né ho pa pie ra, ná -
stro ja pe ňaž né ho trhu ale bo de ri vá tu sa po stu pu je
s ná le ži tou od bor nou sta rost li vos �ou tak, aby tak to ur -

če ná te o re tic ká cena zod po ve da la cene, kto rú mož no
v prí pa de pre daja cen né ho pa pie ra, ná stro ja pe ňaž né -
ho trhu ale bo de ri vá tu do siah nu�.

§ 6

Účin nos�

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Ivan Mik loš v. r.
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612

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 52 ods. 36 zá ko na č. 595/2003 Z. z. o dani z príj mov 

opat re nie z 18. de cem bra 2003 č. 25353/2003-72 o po stu pe pri pre cho de z evi den cie ve de nej na úče ly pa u -
šál nej dane do sús ta vy jed no du ché ho úč tov níc tva ale bo po dvoj né ho úč tov níc tva.

Opat re nie na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004.

Opat re nie je uve rej ne né vo Fi nanč nom spra vo daj co vi č. 20/2003 a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve fi nan cií Slo -
ven skej re pub li ky. 
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