
 

D OL O ŽKA ZLU Č ITE ĽN OST I  

návrhu zákona s právom Európskej únie 

 

 

1. Navrhovateľ zákona: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

 

2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona o elektronických komunikáciách  

 

3. Predmet návrhu zákona je – nie je upravený v práve Európskej únie: 
a) v primárnom práve (uviesť názov zmluvy a číslo článku), 

Článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

 

b) v sekundárnom práve (uviesť druh, inštitúciu, číslo, názov a dátum vydania právneho aktu 

vzťahujúceho sa na upravovanú problematiku, vrátane jeho gestora),  

 

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o 

regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve 

(rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002; Mimoriadne 

vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29), Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa 

spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií 

(smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002; 

Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v platnom znení, Ministerstvo dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky 

 

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1104/2011/EÚ z 25. októbra 2011 o 

pravidlách prístupu k verejnej regulovanej službe, ktorú poskytuje globálny satelitný 

navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo (Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2011); 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu 

vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie) (Ú. 

v. EÚ L 172, 30.6.2012) v platnom znení, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1285/2013 z 11. decembra 2013 

o zriadení a využívaní európskych systémov satelitnej navigácie, ktorým sa ruší 

nariadenie Rady (ES) č. 876/2002 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

683/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) v platnom znení, Ministerstvo dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/61/EÚ z 15. mája 2014 o opatreniach na 

zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí 

(Ú. v. EÚ L 155, 23.5.2014) v platnom znení, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým 

sa stanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a maloobchodné 



 

poplatky za regulované komunikačné služby v rámci Únie a ktorým sa mení smernica 

2002/22/ES a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 (Ú. v. EÚ L 310, 26.11.2015) v platnom znení, 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu elektronických 

komunikácií a poštových služieb 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ 

L 119, 4.5.2016) v platnom znení 

 

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/899 zo 17. mája 2017 o využívaní 

frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii (Ú. v. EÚ L 138, 25.5.2017); Ministerstvo 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií 

a poštových služieb 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1971 z 11. decembra 2018, ktorým 

sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) 

a Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 

2015/2120 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1211/2009  (Ú. v. EÚ  L321, 

17.12.2018) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu 

elektronických komunikácií a poštových služieb 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou 

sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ 

L 321, 17.12.2018), Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Úrad pre 

reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

 

Rozhodnutie Komisie z 11. júna 2019, ktorým sa zriaďuje skupina pre politiku rádiového 

spektra a zrušuje rozhodnutie 2002/622/ES (Ú. v. EÚ C 196, 12.6.2019), Ministerstvo 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií 

a poštových služieb 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2243 z 17. decembra 2019, ktorým sa 

stanovuje vzor zhrnutia zmluvy, ktorý majú používať poskytovatelia verejne dostupných 

elektronických komunikačných služieb podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2018/1972 (Ú. v. EÚ L 336, 30.12.2019), Ministerstvo dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1070 z 20. júla 2020, ktorým sa špecifikujú 

vlastnosti bezdrôtových prístupových bodov s malým dosahom podľa článku 57 ods. 2 

smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972, ktorou sa stanovuje európsky 

kódex elektronických komunikácií (Ú. v. EÚ  L 234, 21.7.2020), Ministerstvo dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií 

a poštových služieb. 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2082 zo 14. decembra 2020, ktorým sa 

stanovuje vážený priemer maximálnych sadzieb za ukončenie volania v mobilnej sieti v 

celej Únii a zrušuje sa vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/2116 (Ú. v. EÚ L 423, 

15.12.2020), Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu 

elektronických komunikácií a poštových služieb. 



 

 

c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie (uviesť číslo a označenie relevantného 

rozhodnutia a stručne jeho výrok alebo relevantné právne vety).  

 

1. Rozsudok v spojených veciach C-293/12 a C-594/12 (Digital Rights Ireland 

2. Rozsudok v spojených veciach C-203/15 a C-698/15 (Tele 2),  

3. Rozsudok vo veci C-207/16 (Ministerio Fiscal),  

4. Rozsudok v spojených veciach C-511/18, C-512/18 a C-520/18 (La Quadrature),  

5. Rozsudok vo veci C-623/17 (Privacy International),  

6. Rozsudok vo veci C-746/18 (H.K./Prokuratuur) 

 

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:  

 

a) uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú 

lehotu účinnosti jeho ustanovení,  

 

Smernica 2002/58/ES – 31. október 2003 

Nariadenie 531/2012 – 1. júl 2012 

Nariadenie 1285/2013 – 1. január 2014 

Smernica 2014/61/EÚ – 1. január 2016  

Nariadenie 2015/2120 – 30. apríl 2016 

Nariadenie 2018/1971 – 20. december 2018 

Smernica 2018/1972 – 21. december 2020 

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2243 – 21. december 2020  

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1070 – 21. december 2020 

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2082 – 1. január 2021 

 

b) uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej 

komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa 

čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením 

konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom 

na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 

o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,  

      

Začatie postupu Európskej komisie proti Slovenskej republike v zmysle článku 258 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie v platnom znení vo veci nedodržania lehoty stanovenej na 

prebratie smernice EP a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje 

európsky kódex elektronických komunikácií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 321/36, 

17.12.2018); číslo prípadu INFR(2021)0101. (https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-

law/infringements-

proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=false&act

ive_only=1&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=&decision_date_to=&EM=S

K&title=&submit=Search) 

   

c) uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty Európskej 

únie už prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších 

úprav.  

 

1. Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme 

2. Zákon č.402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 



 

služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

3. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 

4. Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

5. Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej 

republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

6. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov. 

7. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

8. Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky 

9. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

10. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

11. Zákon č. 22/2004 Z.z. (o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 

Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. ). 

12. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

13. Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

14. Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok 

 

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:  

 

Úplné 

 


