Verejná diskusia o ďalšom poskytovaní univerzálnej služby

Tak, ako inými zákonmi Slovenskej republiky, aj zákonom č. 610/2003 Z. z. z 3. decembra 2003 
o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) boli prevzaté právne akty Európskych spoločenstiev okrem iných aj Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/22/EC zo 7. 3. 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov súvisiacich s elektronickými komunikačnými sieťami a službami (Smernica o univerzálnej službe), Ú. v. ES č. L 108 z 24. 4. 2002, s. 51.

Podľa § 50 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách je univerzálna služba minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom území štátu všetkým koncovým užívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu a za prijateľnú cenu, ktorou je cena zohľadňujúca úroveň spotrebiteľských cien a príjmy obyvateľov.

Podľa § 50 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách Telekomunikačný úrad SR (ďalej len „TÚ SR“) určí na základe výsledku konzultácií jeden alebo viac podnikov na poskytovanie univerzálnej služby a uloží im povinnosti tak, aby bolo pokryté celé územie štátu s tým, že môže určiť rôzne podniky alebo skupinu podnikov, ktoré budú zabezpečovať len niektoré povinnosti univerzálnej služby, pokrývať rôzne časti územia štátu 
alebo zabezpečovať len niektoré povinnosti univerzálnej služby a pokrývať rôzne časti územia štátu. Právny názor TÚ SR je taký, že konzultácie sa nemôžu realizovať podľa § 10 zákona o elektronických komunikáciách.


Predmetom univerzálnej služby sú tieto povinnosti:
 
a) vyhovieť všetkým primeraným požiadavkám na pripojenie k verejnej telefónnej sieti na pevnom mieste 
a prístup k verejným telefónnym službám na pevnom mieste pripojenia k sieti vrátane faksimilného prenosu informácií a prenosu dát s prenosovými rýchlosťami umožňujúcimi funkčný prístup k internetu pri zohľadnení prevládajúcich technológií používaných väčšinou užívateľov a technickej uskutočniteľnosti, 

b) poskytovanie aspoň jedného úplného telefónneho zoznamu účastníkov pravidelne aktualizovaného aspoň raz za rok, v elektronickej alebo v tlačenej forme, prípadne v oboch formách, odsúhlasenej úradom; úplný telefónny zoznam obsahuje údaje o všetkých účastníkoch verejných telefónnych služieb, okrem tých, ktorí požiadali 
o nezverejnenie svojich osobných údajov a telefónneho čísla. Úplný telefónny zoznam sa poskytne účastníkovi 
na jeho žiadosť vo forme schválenej úradom, 

c) zabezpečenie primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov, 

d) poskytovanie bezplatného a nepretržitého prístupu k číslam tiesňových volaní vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112, vrátane prístupu z verejných telefónnych automatov bez použitia akýchkoľvek platobných prostriedkov, 

e) poskytovanie a prevádzkovanie aspoň jednej úplnej informačnej služby o telefónnych číslach, 

f) zabezpečenie prístupu k verejne dostupným telefónnym službám pre zdravotne postihnutých užívateľov 
a primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov s bezbariérovým prístupom a osobitným vybavením. 

V súčasnosti prebiehajú legislatívne kroky smerujúce z novému zákonu o elektronických komunikáciách. V snahe pripraviť sa čo najlepšie na povinnosti, ktoré TÚ SR z tohto zákona vyplynú, zahajujeme verejnú diskusiu k univerzálnej službe. Oslovujeme preto laickú i odbornú verejnosť so žiadosťou o zodpovedanie otázok týkajúcich sa univerzálnej služby a rozsahu jej poskytovania.


Odpovede na vyššie uvedené otázky zasielajte vo formáte .doc, .docx, .rtf na adresu OTR@teleoff.gov.sk 
Termín ukončenia verejnej diskusie  04.04.2011.





Formulár k verejnej diskusii


Základné údaje o respondentovi

Názov / meno:
Adresa:

Kontaktná osoba:

Tel. :
E - mail:


Odpovede na otázky:


	Považujete poskytovanie univerzálnej služby v rozsahu vyššie uvedených povinností a) až f) zákona o elektronických komunikáciách v rámci Slovenska v súčasnosti za potrebné?

Odpoveď zdôvodnite.

	Malo by byť podľa Vás v rámci univerzálnej služby určených viacero podnikov na poskytovanie univerzálnej služby?

Odpoveď zdôvodnite.


vyhovieť všetkým primeraným požiadavkám na pripojenie k verejnej telefónnej sieti na pevnom mieste a prístup k verejným telefónnym službám na pevnom mieste pripojenia k sieti vrátane faksimilného prenosu informácií a prenosu dát s prenosovými rýchlosťami umožňujúcimi funkčný prístup k internetu pri zohľadnení prevládajúcich technológií používaných väčšinou užívateľov            a technickej uskutočniteľnosti,


	Je poskytovanie verejných telefónnych služieb dostupné v určenej kvalite na celom území štátu všetkým koncovým užívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu? 

       Odpoveď zdôvodnite. 

	Aké kritérium (finančné, ....) by mal TÚ SR brať ako rozhodujúce pri určení povinnosti podniku vyhovieť všetkým primeraným požiadavkám na pripojenie k verejnej telefónnej sieti na pevnom mieste a prístup k verejným telefónnym službám na pevnom mieste pripojenia k sieti? 

       Odpoveď zdôvodnite. 

	Je povinnosť vyhovieť všetkým primeraným požiadavkám na pripojenie k verejnej telefónnej sieti vrátane faksimilného prenosu informácií a prenosu dát s prenosovými rýchlosťami umožňujúcimi funkčný prístup k internetu v súčasnosti zabezpečená existujúcimi službami  na trhu? 

       Odpoveď zdôvodnite.

	Dokážu podľa Vás mobilné služby uspokojiť potreby užívateľov z hľadiska ich pripojenia k verejnej telefónnej sieti a prístupu k verejným telefónnym službám a mohli by byť substitúciou pripojenia 
k verejnej telefónnej sieti na pevnom mieste a prístup k verejným telefónnym službám 
na pevnom mieste pripojenia k sieti?

       Odpoveď zdôvodnite.

poskytovanie aspoň jedného úplného telefónneho zoznamu účastníkov pravidelne aktualizovaného aspoň raz za rok, v elektronickej alebo v tlačenej forme, prípadne v oboch formách, odsúhlasenej úradom; úplný telefónny zoznam obsahuje údaje o všetkých účastníkoch verejných telefónnych služieb, okrem tých, ktorí požiadali o nezverejnenie svojich osobných údajov a telefónneho čísla. Úplný telefónny zoznam sa poskytne účastníkovi  na jeho žiadosť vo forme schválenej úradom,

	Považujete „úplný telefónny zoznam“ v tlačenej forme a existujúcej podobe v súčasnosti            
za potrebný? 

Odpoveď zdôvodnite.

	Je pre Vás alternatíva diaľkového prístupu cez internet k úplnému telefónnemu zoznamu  prijateľná? Za akých podmienok?


V roku 2010 uskutočnil úrad prieskum pokrytia územia / obyvateľstva Slovenska signálom mobilných operátorov. Prieskum ukázal, že územie / obyvateľstvo Slovenska nie je pokryté signálom mobilných sietí do tej miery, aby to mohlo byť považované za substitúciu služby verejných telefónnych automatov. Z toho vyplývajú nasledovné otázky na ktoré by sme chceli, aby ste odpovedali:

zabezpečenie primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov, 

Čo pokladáte za primeranú dostupnosť verejných telefónnych automatov? 
Odpoveď zdôvodnite.

	Sú podľa Vás, vzhľadom na rozsah poskytovaných telekomunikačných služieb, v súčasnej dobe verejné telefónne automaty ešte potrebné? 

       Odpoveď zdôvodnite.

	Akú substitúciu by ste navrhli namiesto verejných telefónnych automatov? 

                    Odpoveď zdôvodnite.

poskytovanie bezplatného a nepretržitého prístupu k číslam tiesňových volaní vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112, vrátane prístupu z verejných telefónnych automatov bez použitia akýchkoľvek platobných prostriedkov, 

              Táto povinnosť platí zo zákona o elektronických komunikáciách pre všetky podniky poskytujúce verejnú telefónnu službu. Ak považujete za potrebné, môžete sa k tomu vyjadriť a svoj názor odôvodniť.

poskytovanie a prevádzkovanie aspoň jednej úplnej informačnej služby o telefónnych číslach, 

Aké zlepšenia pre poskytovanie informačnej služby o telefónnych číslach  by ste navrhovali? Odpoveď zdôvodnite.

	Existuje podľa Vás substitúcia informačnej služby o telefónnych číslach? 

Uveďte aká a zdôvodnite svoju odpoveď..

	Bola by pre Vás prijateľná alternatíva, aby boli prostredníctvom poskytovania a prevádzkovania aspoň jednej úplnej informačnej služby o telefónnych číslach zabezpečené služby úplného telefónneho zoznamu? Je potrebné stanoviť nejaké podmienky (napr. finančné, časové, ....)? 

       Odpoveď zdôvodnite. 

zabezpečenie prístupu k verejne dostupným telefónnym službám pre zdravotne postihnutých užívateľov a primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov s bezbariérovým prístupom      a osobitným vybavením. 

Aký rozsah služieb považujete za zabezpečenie prístupu k verejne dostupným telefónnym službám pre zdravotne postihnutých užívateľov? 
       Odpoveď zdôvodnite.

	Je podľa Vás uložená povinnosť zabezpečenia prístupu k verejne dostupným telefónnym službám pre zdravotne postihnutých užívateľov zabezpečovaná v primeranej kvalite? 

       Odpoveď zdôvodnite. 

	Je podľa Vás v súčasnosti dostatočne zabezpečená primeraná dostupnosť verejných telefónnych automatov s bezbariérovým prístupom a osobitným vybavením pre zdravotne postihnutých užívateľov? 

       Odpoveď zdôvodnite.

Okrem vyššie uvedených povinností je úrad oprávnený podniku poskytujúcemu univerzálnu službu uložiť povinnosť poskytovať svojmu užívateľovi podľa § 52 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách najmä tieto služby na kontrolu výdavkov:

bezplatné zablokovanie určitých druhov odchádzajúcich volaní alebo volaní na určité druhy čísel, najmä zablokovať na žiadosť užívateľa prístup k verejnej službe, ktorej obsah môže ohroziť mravnú výchovu mládeže,

možnosť platby vopred za pripojenie k verejnej telefónnej sieti a používanie verejných telefónnych služieb,

možnosť platby v splátkach za zriadenie pripojenia k verejnej telefónnej sieti.

	Existujú podľa Vás dôvody na uloženie povinnosti poskytovať služby na kontrolu výdavkov?

      Odpoveď zdôvodnite.

S univerzálnou službou súvisí aj povinnosť prijateľnosti cien univerzálnej služby podľa § 26 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách:

poskytovať koncovým užívateľom možnosti výberu cien, ktoré sa odchyľujú od cien vychádzajúcich z obvyklých obchodných podmienok a ktoré umožnia koncovým užívateľom s nízkymi príjmami alebo s osobitnými sociálnymi potrebami prístup k verejne dostupným telefónnym službám a ich používanie,

používať jednotné ceny na celom území štátu, geografické priemery cien alebo dodržiavať maximálne ceny.

	Existujú podľa Vás dôvody na uloženie povinnosti prijateľnosti cien univerzálnej služby?

   Odpoveď zdôvodnite.


TÚ SR privíta akékoľvek zmysluplné názory týkajúce sa univerzálnej služby aj mimo vyššie uvedených otázok:




