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Predkladacia správa 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky predkladá návrh zákona 

o elektronických komunikáciách (ďalej len „návrh zákona“) na rokovanie Hospodárskej 

a sociálnej rady SR. 

Návrh zákona bol vypracovaný v súlade s úlohou B.6 uznesenia vlády č. 137 z 27. 

marca 2019. 

 

Návrh zákona predovšetkým transponuje do právneho poriadku SR smernicu 

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

Európsky kódex elektronických komunikácií (ďalej len „smernica (EÚ) 2018/1972“). 

Smernica (EÚ) 2018/1972 je súčasťou Stratégie pre jednotný digitálny trh v Európe a reaguje 

na vývoj a zmeny na trhu elektronických komunikácií vyvolané zavádzaním a používaním 

nových technológií, nárastom dopytu po online službách a potrebou rozšírenia pripojenia 

k vysokorýchlostnému internetu pre čo najväčší okruh užívateľov, ktoré nastali od ostatnej 

zmeny regulačného rámca pre elektronické komunikácie v roku 2009.  

 

Účelom návrhu zákona je, okrem dosiahnutia troch hlavných cieľov, ktorými sú 

podpora hospodárskej súťaže, rozvoj vnútorného trhu a ochrana záujmov koncových 

užívateľov, zabezpečiť v čo najväčšej miere prístup k vysokokapacitným sieťam a ich 

využívanie všetkými občanmi a podnikateľskými subjektmi za primeranú cenu, pri zachovaní 

možnosti výberu, účinnú a spravodlivú hospodársku súťaž, inovácie, efektívne využívanie 

frekvenčného spektra, uplatňovanie spoločných pravidiel v rámci Európskej únie a 

predvídateľných regulačných prístupov.   

 

Návrh zákona vytvára predpoklady pre rozvoj hospodárskej súťaže prostredníctvom 

efektívnej miery investovania do novej a existujúcej infraštruktúry, podporeného reguláciou 

potrebnou na dosiahnutie účinnej hospodárskej súťaže v maloobchodných službách. Efektívna 

úroveň hospodárskej súťaže založenej na infraštruktúre predstavuje taký rozsah paralelne 

existujúcej infraštruktúry, ktorá umožní investorom dosahovať primeranú návratnosť 

investícií, vychádzajúcu z odôvodnených očakávaní vývoja trhových podielov. 

Je preto dôležité podporovať trvalo udržateľné investície do rozvoja nových sietí, chrániť 

hospodársku súťaž, zohľadňujúc skutočnosť, že slabé miesta a bariéry vstupu zostávajú na 

úrovni infraštruktúry a zlepšovať možnosti výberu pre spotrebiteľov prostredníctvom 

predvídateľnej a konzistentnej regulácie. 

 

Návrh zákona upravuje, v súlade so smernicou, práva a povinnosti spotrebiteľov, 

práva a povinnosti podnikateľských subjektov pôsobiacich v sektore elektronických 

komunikácií a kompetencie orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií, 

ktorými sú úrad a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“). 

Návrh zákona ruší zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení 

neskorších predpisov. 

Súčasťou návrhu zákona sú aj ustanovenia, obsiahnuté v súčasnom zákone 

o elektronických komunikáciách, ktorými  

 bola transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 

2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore 
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elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) 

(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) a 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ 

L 337, 18. 12. 2009), 

 bola transponovaná 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) (ďalej len 

„smernica o znižovaní nákladov“) a  

 boli vytvorené podmienky pre zriadenie a zabezpečenie činnosti príslušného orgánu 

pre verejnú regulovanú službu podľa Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 

1104/2011/EÚ (Ú. v. EÚ L 287, 4. 11. 2011).  

 

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.  

 

Dátum nadobudnutia účinnosti zákona, ktoré zohľadňuje potrebnú dĺžku legisvakačnej 

lehoty, sa navrhuje od 1. februára 2022. 


