
 

 

TABUĽKA ZHODY 

návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie 

Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 

2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej 

spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode 

(smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000) 

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského 

prostredia 

 

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. v znení neskorších predpisov 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Článok 

(Č, O, 

V, P) 

Text Spôsob 

transpozície 

Číslo Článok 

(Č, §, O, 

V, P) 

Text Zhoda Poznámky 

Č:9 

O:2 

Členské štáty môžu ustanoviť, aby sa odsek 1 

neuplatňoval na všetky alebo na určité zmluvy 

spadajúce do jednej z nasledujúcich kategórií: 

(a) zmluvy, ktoré vytvárajú alebo prevádzajú 

práva k nehnuteľnému majetku, s výnimkou 

nájomných práv; 

(b) zmluvy, ktoré si podľa práva vyžadujú 

účasť súdov, verejných orgánov alebo profesií 

výkonu verejných právomocí; 

(c) ručiteľské zmluvy a zmluvy o dodatočnom 

zabezpečení cennými papiermi, ktoré sú 

poskytnuté osobami konajúcimi za účelom, 

ktorý je mimo rámca ich obchodu, podnikania 

alebo povolania; 

(d) zmluvy, ktoré sa riadia rodinným právom 

alebo dedičským právom. 

D Zákon č. 

22/2004 

Z. z. + 

Návrh 

zákona 

§:5 

O:8 

 

 

Prostredníctvom elektronických zariadení nemožno 

uzatvoriť zmluvu, 

a) na ktorú je potrebné podľa osobitného predpisu 

rozhodnutie súdu, orgánu verejnej správy alebo notára, 

b) o zabezpečení záväzkov; to neplatí, ak je aspoň jednou 

zmluvnou stranou banka alebo pobočka zahraničnej 

banky, poštový podnik alebo podnik poskytujúci 

elektronické komunikačné siete alebo elektronické 

komunikačné služby alebo ak ide o zmluvu o zabezpečení 

záväzku medzi poskytovateľom leasingu a podnikateľom 

alebo poskytovateľom úveru a podnikateľom. 

Č  

 
LEGENDA: 

V stĺpci (1): 

Č – článok 

V stĺpci (3): 

N – bežná transpozícia 

V stĺpci (5): 

Č – článok 

V stĺpci (7): 



 

 

O – odsek 

V – veta 

P – číslo (písmeno) 

 

O – transpozícia s možnosťou voľby 

D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná) 

n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje 

§ – paragraf 

O – odsek 

V – veta 

P – písmeno (číslo) 

Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, 

správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou 

infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti) 

Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je 

splnená) 

Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo 

k prebratiu dôjde v budúcnosti) 

n.   N – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je 

potrebné ho prebrať) 

 


