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Zápis z 5. zasadnutia predsedníctva CTF 9.9.2022
1.
2.
3.

Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí
Nárasty cien energií a stanovisko CTF k poslaneckému návrhu na vyššie odvody
Proces kvalitatívnej zmeny CTF

K bodu 1/ kontrola stavu úloh CTF podľa zápisu z 4.zasadnutia predsedníctva z 8.6.2022.
1.1. Predseda informoval, že na základe výzvy Stavebného úradu boli zredukované počty
nominovaných zástupcov Fóra pre komunikačné technológie /CTF/ do pracovných skupín
na prípravu vykonávacích predpisov, nadväzujúcich na schválenie Zákona č. 200/2022 Z. z.
o územnom plánovaní a Zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe :
- za oblasť výstavby : Mgr. Julia Steinerová, náhradník Mgr. Pavol Pos
- za oblasť územného plánovania : JUDr. Jana Dráčová, náhradník Mgr. Pavol Pos
1.2. Podľa odpovedi MS SR /7.3.2022/ nová forma, bola zadaná úloha znalcovi na vypracovanie
znaleckého posudku. Z toho uvidíme praktický dosah na prípravu stavieb SEK. Úloha trvá.
1.3.

K návrhu na Všeobecné povolenie na poskytovanie elektronických komunikačných sietí
alebo služieb nepripravujú operátori interné stanovisko: Nie je daný termín zo strany
UPREKAPS. Úloha trvá.

1.4. Z úrovne CTF boli poslané pripomienky k Opatreniu o prenositeľnosti čísla boli zaslané na
UPREKPAS. Dosiaľ sme nedostali odpoveď. Úloha trvá.
1.5. Vo veci pokrývania cestných tunelov rádiovým signálom a stretnutia ktoré sa uskutočnilo
u GT SÚ MDV SR v 05/2022aj za účasti zástupcu NDS a CTF nastal progres. Uskutočnilo sa
stretnutie operátorov zo zástupcami NDS 11.7.2022. Úloha trvá.
K bodu 2/ Nárasty cien energií a stanovisko CTF k poslaneckému návrhu na vyššie odvody
Z nárast energií o 30 až 40% a ich spotreby na prevádzku telekomunikačných sietí vyplýva
pre operátorov, že by mali byť zahrnutí do pomoci štátu podnikom. Naopak vznikol nový
poslanecký návrh na niekoľkonásobne vyšší koeficient špeciálneho odvodu, ktorý spôsobí
obmedzenie investícií do budovania a modernizácie sietí, ktoré verejnosť, štátna správa
a podniky pocítia zvlášť intenzívne. To zvýši tlak na zvyšovanie cien pre zákazníkov, čo je
v segmente telekomunikácií oveľa náročnejší proces ako v iných odvetviach, pretože ceny
nie je možné meniť na dennej, prípadne týždennej báze, a zákazníci sú na zmeny veľmi citliví.
CTF sa preto v záujme operátorov zásadne ohradzuje voči tomu, aby regulačné zmeny s tak
významným dopadom na dotknuté podniky boli realizované bez náležitej odbornej diskusie
a posúdenia dopadov nielen na tieto subjekty, ale celú ekonomiku SR. K tomu sa uskutoční
13.9.2022online zasadnutie Pracovnej skupiny CTF na vypracovanie spoločného stanoviska
CTF, ktoré bude následne koordinované s ostatným relevantnými asociáciami a združeniami
a predložené do NR SR.
K bodu 3/ Proces kvalitatívnej zmeny CTF
Vzhľadom na dôležitosť iných úloh a situáciu, ktorá medzitým vznikla, či už u nás doma,
alebo aj medzinárodne, táto úloha sa presúva na neskoršie obdobie. Úloha trvá.

V Bratislave, 13.9.2022

Zapísal: Ján Šebo
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