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Abstrakt 

 

 Autor sa v práci zaoberá právnym posúdením možnosti vzniku užšej spolupráce medzi 

krajinami Vyšehradskej skupiny vytvorením nadstavby k Jednotnému digitálnemu trhu 

Európskej únie, z pohľadu rozdelenia právomocí medzi Európsku úniu a členské štáty a 

posúdením niektorých rozsudkov Súdneho dvora týkajúcich sa prerozdelenia právomocí. 

Vychádzajúc z potreby nadviazať na činnosť Európskej Komisie v tvorbe Jednotného 

digitálneho trhu sa práca obsahuje prehľad jednotlivých oblastí JDT spolu s prehľadom 

aktuálnej úniovej právnej úpravy, neodstránených bariér pre digitálny voľný trh a plánované 

kroky v predstavení novej úniovej právnej úpravy. Autor v práci zároveň navrhuje postup pri 

vytvorení nadstavby k JDT ako Spoločného digitálneho trhu krajín Vyšehradskej skupiny. 

 

Kľúčové slová: Digital V4, Jednotný digitálny trh, zásada subsidiarity, zásada 

proporcionality, rozhodnutia Súdneho dvora, právo EÚ, Vyšehradská 

skupina, stredoeurópska spolupráca. 

 

 

 

 

Abstrakt (v anglickom jazyku) 

 

 

 In this paper, the author has focused on providing a legal assessment on the potential of 

closer cooperation of the Visegrad Group countries by creating an extension to the Digital 

Single Market of the European Union. This assessment has been done from the perspective of 

a division of powers between the EU and the Member States and by an assessment of relevant 

decisions of the Court of Justice of the EU. Considering the necessity to follow the steps of the 

Commission in creating of the Digital Single Market, the paper includes a digest of each  pillar 

of the DSM with an overview of the relevant EU legislation, not yet resolved barriers to the 

digital free market and also includes planed next steps for introduction of new DSM legislation. 

The author provides an outline of potential steps in creation of the extension to the DSM.  

 

Key words:  Digital V4, Digital , the principle of subsidiarity, the principle of 

proportionality, decisions of The Court of Justice, legislation of the EU, 

Visegrad Group, central-european cooperation.  
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Zoznam skratiek: 

 

Acquis   - právo Euróskej únie 

ARS   - alternatívne riešenie sporov 

BEREC  - Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie 

C   - Case (prípad) 

CIP   - Competitiveness and Innovation Framework Programme 

COD   - kodifikovaná verzia dokumentu 

COM   - Oznámenie Európskej Komisie 

Coreper  - Comité des representants permanents (Výbor stálych predstaviteľov v Rade) 

čl.   - článok 

Digital V4  - pracovný názov pre Spoločný digitálny trh krajín Vyšehradskej skupiny 

DPH   - daň z pridanej hodnoty 

EAO   - European Audiovisual Observatory 

EHS   - Európske hospodárske spoločenstvo 

EIF   - European Interoperability Framework 

EIS   - European Innovation Scoreboard 

ENISA  - European Union Agency for Network and Information Security 

ES   - Európske spoločenstvo 

EÚ   - Európska únia 

EÚ JOIN  - EÚ joint actions document 

EUR   - mena EURO 

ICT-PSP  - information and communications technologies - policy support programme 

IKT   - informačné a komunikačné technológie 

JDT   - Jednotný digitálny trh Európskej únie 

Komisia  - Európska Komisia (okrem v Rozsudok Cornelis Kramer v podkap. 1.1.3) 

MSP   - malé a stredné podniky 

Nar.   - nariadenie 

ods.   - odsek 

OECD   - Organisation for Economic Co-operation and Development 

Rada   - Rada Európskej únie 

RP Rady  - rokovací poriadok Rady 

RSO   - riešenie sporov online 
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SD ES   - Súdny dvor Európskych spoločenstiev (teraz EÚ) 

SD EÚ  - Súdny dvor Európskej únie 

Sm.   - smernica 

Spoločenstvo - Európske spoločenstvo 

Súdny dvor  - Súdny dvor Európskej únie 

SWD   - Staff Working Document (Pracovný dokument Komisie) 

Únia   - Európska únia 

V4   - Vyšehradská skupina 

V4+   - klub krajín pridružených k aktivitám Vyšehradskej skupiny 

WIPO   - World Intellectual Property Organization 

Zb.   - Zbierka 

ZEÚ   - Zmluva o Európskej únii 

ZFEÚ   - Zmluva o fungovaní Európskej únie 
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Úvod 

 

 

 Popri spoločných cieľoch členských krajín Európskej únie, ako sú napríklad tie na 

ktorých sa zhodli v preambule Zmluvy o fungovaní EÚ majú členské štáty vlastné regionálne 

záujmy, ktoré chcú napĺňať s partnermi, ku ktorým majú v riešených otázkach bližšie, ako keby 

sa zamerali na riešenie v rámci celého Spoločenstva. Ako to vidíme v čase písania tejto práce 

pri nárokoch Veľkej Británie získať pre seba legislatívne výhody na úkor Únie, medzi 

spoločnými záujmami členských krajín zjednotených vo fungovaní Únie a európskej integrácii 

a záujmami samotných členských krajín alebo ich skupín môže vznikať konflikt. A to rozpor v 

riešení záujmov hospodárskych, kultúrnych, politických a podobne. V rámci trhového 

prostredia dochádza k hospodárskej súťaži a rovnako aj k súťaži o lepšie podmienky pre 

jednotlivé krajiny. To, o čo sa krajiny Vyšehradskej skupiny môžu uchádzať pri tvorbe 

Jednotného digitálneho trhu je lepšie postavenie stredoeurópskeho regiónu. resp. spoločné 

konanie pri prerokovávaní legislatívy Únie. Krajiny Vyšehrádskej skupiny potrebujú zaujať 

spoločný postup pri prerokovávaní návrhov legislatívnych aktov Komisie. Vzhľadom na 

organizáciu Európskeho parlamentu, ktorý je organizovaný podľa európskych politických 

frakcií sa dá predpokladať efektívnejšie presadzovanie záujmov krajín V4 v Rade. Vytvorenie 

Jednotného digitálneho trhu je pre záujmy krajín V4 nevyhnutnosťou, rovnako ako je 

nevyhnutnosťou vytvorenie spoločnej koordinácie pri vybudovaní ešte priaznivejších 

podmienok pre digitálny trh na území krajín V4. Vzhľadom na veľkosť a ekonomické 

postavenie krajín V4, nemá význam sústrediť sa na jednu krajinu a jej vlastné záujmy, ale na 

záujmy regiónu, ktorý je previazaný unikátnymi ekonomickými, spoločenskými, historickými, 

kultúrnymi a inými väzbami. Popri týchto je najdôležitejšie zamerať sa na spoločný prospech 

so vzájomnej spolupráce. Krajiny Vyšehradskej skupiny majú k sebe blízko cez spoločnú 

minulosť, predovšetkým tú ústiacu do začlenenia stredoeurópskeho regiónu do Európskych 

štruktúr. V súčasnosti je každá z krajín Vyšehradskej skupiny hlboko integrovaná v systéme 

Únie. Pri formovaní budúcich politík je kľúčové, aby krajiny Vyšehradskej skupiny navzájom 

spolupracovali pri spoločnom rozvoji regiónu tvorbou spoločných politík smerujúcich k 

vzájomnej podpore a rastu, ktorý by premenil mnohé nedostatky na pozitívne know-how, 

neskôr zúročiteľné pri upevňovaní si pozície silého európskeho ale aj globálneho hráča. 

Pozitívom je, že Únia v mnohých prípadoch podporuje regionálnu spoluprácu. Je to z dôvodu, 

že riešenie problémov alebo tém na regionálnej úrovni je častokrát efektívnejšie ako 
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centralizované rozhodovanie z Bruselu. Cieľmi Únie vyjadrenými v Preambule Zmluvy o 

fungované Európskej únie, sú  

 

- položenie základov čoraz užšieho zjednocovania národov Európy,  

 

- zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho pokroku svojich štátov spoločným postupom pri 

odstraňovaní prekážok, ktoré rozdeľujú Európu,  

 

- neustále zlepšovanie životných a pracovných podmienok svojich národov,  

 

- odstránenie existujúcich prekážok na základe zosúladeného postupu na zabezpečenie stáleho 

rastu, vyrovnaného obchodu a zdravej hospodárskej súťaže,  

 

- posilnenie jednoty hospodárstiev a zabezpečenie ich harmonického rozvoja zmenšovaním 

rozdielov medzi jednotlivými regiónmi a zaostalosti regiónov s menej výhodnými 

podmienkami,  

 

- prispieť prostredníctvom spoločnej obchodnej politiky k postupnému zrušeniu obmedzení 

medzinárodného obchodu, potvrdiť solidaritu, ktorá spája Európu s zámorské krajiny, a so 

želaním zabezpečiť rozvoj ich prosperity v súlade so zásadami Charty Organizácie 

Spojených národov,  

 

- združením takýchto zdrojov zachovať a posilniť mier a slobodu, ostatné národy Európy, 

ktoré zdieľajú ich ideály, aby sa pripojili k ich úsiliu, a podporovať rozvoj najvyššej úrovne 

vzdelanosti svojich národov prostredníctvom širokého prístupu k vzdelaniu a jeho trvalého 

dopĺňania1. 

 

 

 Zhoda členských štátov na týchto cieľoch je prospešná pre budovanie ekonomík 

jednotlivých členských štátov tak, aby mohli spolu konkurovať ostatným silným hráčom na 

globálnom trhu. Ekonomická sila na území však Únie nie je rovnomerne rozložená. Aj preto sa 

                                                 
1 Zmluva o fungovaní Európskej únie, Preambula. 
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úniové právo snaží vytvárať priestor pre vyrovnávanie ekonomických, sociálnych a kultúrnych 

rozdielov v Únii samotnej umožnením hlbšej cezhraničnej spolupráce na báze podpory 

projektov cezhraničnej spolupráce cez fondy Európskej únie, usmerňovaním budovania 

európskych dopravných koridorov a podporou makro-regionálnych stratégií aj bez priamej 

finančnej podpory Únie (napr. Dunajská stratégia, Stratégia pre región Baltického mora a pod.).  

V tejto práci sme sa zamerali na zodpovedanie otázky, či je pre efektívnejší rozvoj ekonomík 

štátov Vyšehradskej skupiny možné vytvoriť nadstavbové spoluprácu k aktuálnej iniciatíve 

Komisie vytvoriť Jednotný digitálny trh. Pre účely tejto práce sme túto nadstavbovú spoluprácu 

nazvali “Digital V4”. 

 

 Vzhľadom na snahu vytvoriť Jednotný digitálny trh v rámci celej Európskej únie, ako 

iniciatíva súčasného predsedníctva Komisie je dôležité položiť si niekoľko otázok, ktorých 

odpovede by mali ukázať, či je takýto projekt uskutočniteľný. Sú to tieto otázky: 1) Môžu 

členské štáty vytvárať vlastné spoločné iniciatívy nad rámec právomocí EÚ? Ak áno, 2) Môžu 

iniciovať vlastnú spoluprácu v oblastiach kde má Komisia tiež začaté iniciatívy? 3) Je možné 

vytvoriť a realizovať Stredoeurópsky digitálny trh s prihliadnutím na fakt, že všetci jeho 

zakladajúci členovia sú členskými štátmi EÚ? 4) Aké kroky z pohľadu medzinárodného práva 

by bolo potrebné podniknúť pre realizáciu Digital V4? 

 

 Prvá kapitola odpovedá na otázku, či je možné, aby členské štáty navzájom uzatvárali 

medzinárodné zmluvy v oblastiach, kde má EÚ aspoň zdieľanú kompetenciu. Ak to možné je, 

aké majú štáty možnosti na základe práva EÚ, precedentných prípadov alebo vlastnej iniciatívy, 

ktorá by precedens mohla vytvoriť. Za kľúčové považujeme zaoberať sa praktickými prípadmi 

kompetenčných konfliktov medzi členskými štátmi a Úniou, ako je rozobratie zásady 

subsidiarity a proporcionality. Prvá kapitola odpovedá na dve základné otázky. Prvá, či sa môžu 

sa členské štáty Únie spájať za účelom vytvorenia užšej legislatívnej spolupráce pre dosiahnutie 

spoločných cieľov, nad rámec legislatívnej činnosti Únie. 

 

 Pri písaní druhej kapitoly sme sledovali definovanie Jednotného digitálneho trhu podľa 

dokumentu COM(2015) 192 final s obohatením o stav jednotlivých oblastí v čase písania tejto 

práce. Pre pochopenie a ľahkú orientáciu v témach sme zvolili jednoduchý päťstupňový postup. 

V prvom stupni odpovedáme na otázku, prečo je daná oblasť súčasťou JDT. V druhom aká je 

súčasná právna úprava danej oblasti v rámci práva EÚ ku dňu písania tejto práce, v treťom 

akými nástrojmi disponuje Únia v danej oblasti v zmysle organizácií, pracovných skupín a pod. 
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V štvrtom stupni sa zaoberáme identifikovanými a neodstránenými prekážkami v pre digitálny 

trh a v piatom  sa zaoberáme už podniknutými krokmi v danej oblasti. Nová právna úprava by 

mala odrážať aktuálne spoločenské zvyky a vychádzať z potreby spoločnosti upraviť daná 

oblasť v právnom poriadku. Zdôvodňovanie jednotlivých kapitol Komisiou v Oznámení 

Komisie COM(2015) 192 final považujeme za podstatné nie len z dôvodu lepšieho pochopenia 

spoločenských súvislostí pri tvorbe Jednotného digitálneho trhu Európskej únie, ale aj ako 

smerodajnú argumentáciu pre užšiu úpravu tých istých oblastí v rámci Digital V4, preto sa v 

druhej kapitole opierame prevažne o argumentáciu tohto Oznámenia. 

 

 Cieľom tretej kapitoly je predložiť ideálny scenár pre zavedenie spoločného 

stredoeurópskeho digitálneho trhu - Digital V4, založeného predovšetkým na témach 

európskeho Jednotného digitálneho trhu. Cieľom naopak nie je predložiť detailnú štúdiu 

jednotlivých harmonizovaných oblastí, pohľady odborníkov na možný dopad harmonizácie 

právnych predpisov v jednotlivých oblastiach a pod. Okrem ideálneho scenáru pre vytvorenie 

Digital V4 sme sa v tretej kapitole venovali aj podmienkam, ktoré je potrebné dodržať pri tvorbe 

Digital V4. Ide predovšetkým podmienky založené na ohraničení možností spolupráce 

členských štátov EÚ právom Únie a rozsudkami Súdneho dvora EÚ. V závere kapitoly sme sa 

zamerali na popis spolupráce severoeurópskych krajín v platforme s názvom Norden a na obsah 

Dohody o spolupráci severských krajín (The Helsinki Treaty) ako príklad rámcovej zmluvy 

medzi krajinami, ktoré sú okrem vzájomnej spolupráce zároveň súčasťou štruktúr EÚ. 
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1. Možnosti členských krajín spájať sa a vytvárať iniciatívy nad 

rámec acquis 

 

1.1 Rozdelenie právomocí medzi Úniou a členskými štátmi 

 

1.1.1 Výlučné a spoločné právomoci 

 

 Pre lepšiu koordináciu dosahovania spoločných cieľov členské štáty odovzdali 

kompetencie - právomoci rozhodovať v niektorých oblastiach, pôvodne prislúchajúcim 

príslušným orgánom členských štátov. Výlučné právomoci Únie sú uvedené v  čl. 3 ZFEÚ, z 

ktorých pre sú pre zameranie našej práce dôležité predovšetkým b) ustanovenie pravidiel 

hospodárskej súťaže potrebných na fungovanie vnútorného trhu; a e) spoločná obchodná 

politika. Spoločné právomoci, ktoré Únia zdieľa s členskými štátmi sú uvedené v čl. 4 ods. 2 

ZFEÚ a pre našu prácu sú dôležité hlavne a) vnútorný trh; a f) ochrana spotrebiteľa. Únia má  

právomoc vykonávať činnosti na podporu, koordináciu alebo doplnenie činnosti členských 

štátov. Týmito činnosťami sa v našej práci zaoberať nebudeme. Výlučné a spoločné právomoci 

uvádzame predovšetkým z dôvodu, že pri vlastnej iniciatíve členských štátov napĺňať ciele 

Únie ako aj svoje vlastné záujmy sa dá predpokladať otázka kompetenčného konfliktu. A to 

predovšetkým v prípadoch, keď úniové právo ešte neupravuje konkrétnu oblasť, alebo úniová 

právna úprava nie je dostatočná v zmysle uceleného pokrytia upravovanej oblasti. Ku 

kompetenčnému konfliktu môže tiež dôjsť v prípade, že upravovaná oblasť/téma je upravená 

smernicou a niektoré členské štáty sa dohodnú na spoločnej hlbšej právnej úprave nad rámec 

smernice. 

 

“Únia má výlučné právomoci v oblastiach, v ktorých na základe predchádzajúceho prenosu 

právomocí z členských štátov môže už iba Únia prijímať právne akty. Členské štáty v oblastiach 

výlučných právomocí Únie stratili legislatívne alebo regulačné právomoci, ktoré môžu 

vykonávať iba na základe “spätného” osobitného splnomocnenia udeleného Úniou alebo na 

účely vykonania aktov inštitúcií Únie na vnútroštátnej úrovni (pozri čl. 2 ods.1 ZFEÚ; tiež 

Donckerwolcke, 41/76, 15.12.1975, Zb. s 1921, bod 32). Prostredníctvom výlučnej právomoci 

a prijímania aktov na úniovej úrovni môže Únia najlepšie zabezpečiť jednotnú aplikáciu 

úniového práva vrátane jednoty vnútorného trhu. (komisia p. Rade, 22/70, 21.3.1971, Zb. s 263, 
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bod 31).2” Keďže sa v našej práci zaoberáme problematikou vytvorenia Digitálneho trhu krajín 

Vyšehradskej skupiny, ktorý má čiastočne vychádzať zo zámeru Komisie vybudovať Jednotný 

digitálny trh postavený na myšlienke rozšírenia voľného trhu vybudovaním digitálneho trhu so 

spoločnými pravidlami únie, je dôležité poznamenať že všetky časti budúceho JDT spadajúce 

pod výlučné právomoci Únie podľa čl. 3 ZFEÚ nemôžu byť predmetom bližšej právnej úpravy 

zo strany členských štátov. 

 

“Spoločné právomoci Únie a členských štátov označujeme niekedy aj ako zdieľané alebo 

súbežné právomoci. pokiaľ zakladajúce zmluvy prenesú na Úniu v určitej oblasti právomoc, 

ktorú vykonáva spoločne s členskými štátmi, aj Únia aj členské štáty môžu v tejto oblasti 

prijímať právne záväzné akty. Rozsah vykonávania spoločnej právomoci Úniou však zahŕňa 

len tie prvky, ktoré sú upravené dotknutým aktom Únie a nevzťahuje sa na celú oblasť spoločnej 

právomoci (pozri čl. 2 ZFEÚ, protokol č. 25).  

 Pokiaľ Únia v určitej oblasti spoločných právomocí ešte úplne nevykonala svoju 

právomoc, ktorú na ňu preniesli zakladajúce zmluvy, alebo sa rozhodla, že túto prenesenú 

právomoc prestane vykonávať, členské štáty si v tejto oblasti zachovávajú právomoc prijímať 

právne akty na vnútroštátnej úrovni (pozri čl. 2 ods. 2 ZFEÚ). Pri výkone tejto právomoci sú 

však členské štáty viazané viacerými všeobecnými ustanoveniami zakladajúcich zmlúv a 

všeobecnými zásadami práva Únie, pričom nesmú porušiť právne predpisy, ktoré Únia v 

predmetnej oblasti spoločnej právomoci už prijala. Napríklad;  kým nebola zavedená spoločná 

organizácia trhov, členské štáty mohli prijímať alebo ponechávať v platnosti vnútroštátne 

ustanovenia v sektore poľnohospodárstva, pokiaľ tieto ustanovenia neporušovali pravidlá 

voľného pohybu stanovené zmluvou”3 O tomto presnejšie hovorí rozhodnutie prípadu Komisia 

p. Francúzsku, 68/76, body 20 až 23 - “20 Článok 38 (1) určuje, že spoločný trh sa má rozšíriť 

o poľnohospodárstvo a obchod s poľnohospodárskymi produktmi,  zároveň odsek (2) uvádza, 

že isto, okrem výnimiek uvedených v článkoch 3í až 46, pravidlá ustanovené pre zavedenie 

spoločného trhu sa aplikujú aj na  poľnohospodárske produkty. 21 Podobne, nasledujúc koniec 

prechodného obdobia, ustanovenia článkov 39 až 46 nie je možné použiť pre obhájenie 

jednostranného odklonenia sa od požiadaviek článku 34 Zmluvy, dokonca ani pri 

poľnohospodárskych produktoch, pre ktoré ešte nebola vytvorená spoločná trhová organizácia. 

                                                 
2 SIMAN, M., SLAŠŤAN, M. 2012. Bratislava: Právo Európskej únie. 1. vydanie- Bratislava : 

EUROIURIS, 2012. s. 83 ISBN978-80-89406-12-8 
3 SIMAN, M., SLAŠŤAN, M. 2012. Bratislava: Právo Európskej únie. 1. vydanie- Bratislava : 

EUROIURIS, 2012. s. 84 ISBN978-80-89406-12-8 
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22 A teda absencia takejto organizácie sa nerovná právnemu vákuu, ktoré je členský štát 

oprávnený vyplniť, keďže články 39 až 48 zostávajú v platnosti.23 Práve kvôli preneseniu 

právomocí na Spoločenstvo a pre základný účel tohto prenesenia, nasledujúc koniec 

prechodného obdobia, problémy ako je ten v tomto prípade majú byť vyriešené jedine 

opatreniami Spoločenstva v záujme všetkých producentov a spotrebiteľov v rámci 

Spoločenstva.”4 

 “Okrem toho musia členské štáty dodržiavať povinnosť lojálnej spolupráce, ktorá im 

vyplýva z čl. 4 ods. 3 ZEÚ a nesmú ohroziť činnosť Únie, najmä sťažiť jej neskorší výkon 

právomocí, ako sa uvádza aj v rozsudku Komisia p. Írsku, 61/77, 16.2.1978, Zb. s 427, bod 65, 

“65 Na druhej strane, pokým neuplynulo prechodné obdobie ustanovené v článku 102 Zmluvy 

o pristúpení, a pokým Spoločenstvo ešte plne nevykonalo prenesenú právomoc v danej veci, 

členský štát je oprávnený, v rámci vlastnej jurisdikcie vykonať zabezpečujúce opatrenia bez 

zaujatosti, avšak s prihliadnutím na povinnosť lojálnej spolupráce určenú Zmluvou v 

príslušnom článku 5.” (článok 5 podľa vtedy platného znenia Zmluvy o založení EHS)5, V bode 

64 toho istého rozsudku sa uvádza, že “v prípade, že právomoc bola Spoločenstvom vykonaná, 

ustanovenia ním prijaté predchádzajú akékoľvek sporné ustanovenia prijaté členskými štátmi.”6 

Pokiaľ Únia vykoná svoju právomoc, opatrenia predtým prijaté členskými štátmi musia členské 

štáty majú pred vopred prijatými opatreniami členských štátov prednosť a členské štáty musia 

takéto sporné opatrenia uviesť do súladu s novo prijatými úniovými aktmi. 

 

 Oblasti s výlučnou právomocou Únie bývajú zväčša upravované nariadeniami, ktoré sa 

nesmú transponovať do vnútroštátneho práva členského štátu, majú priamy účinok a vecnú a 

územnú platnosť od nadobudnutia účinnosti. Oblasti so spoločnou právomocou sú upravované 

smernicami, ktoré musia členské štáty transponovať do svojich vnútroštátnych právnych 

poriadkov podľa pokynov v smernici. Tie časti práva, ktoré nie sú riešené smernicou si môže 

každý členský štát upraviť podľa seba tak, aby zachoval zásady úniového práva. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Komisia p. Francúzsku, 68/76, 16.3 1977, Zb. s 515, body 20 až 2. 
5 Komisia p. Írsku, 61/77, 16.2.1978, Zb. s 427, bod 65. 
6 Komisia p. Írsku, 61/77, 16.2.1978, Zb. s 427, bod 64. 
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Explicitné a implicitné právomoci 

 

 “Právomoci rozdeľujeme podľa ich vyjadrenia v pozitívnom práve na explicitné, ktoré 

sú stanovené výslovne (obyčajne enumeratívnym spôsobom) a právomoci implicitné, kde 

zmocnenie, resp. spôsobilosť nie je v práve vyjadrená výslovne a vyplýva z účelu a obsahu 

pozitívneho práva – v našom prípade zo zakladajúcich zmlúv.”7 “Právomoci sú členskými 

štátmi zverené Spoločenstvom v určitom rozsahu a vymedzených oblastiach svojej pôsobnosti 

– kompetencii. Preto medzi vzájomným pomerom členských štátov a Spoločenstiev rozlišujeme 

medzi vzájomným pomerom členských štátov a Spoločenstiev rozlišujeme obdobne ako vo 

federatívne usporiadanom štáte kompetencie výlučné, kde disponuje v stanovenom rozsahu 

právomocami iba Spoločenstvo alebo disponuje v stanovenom rozsahu právomocami iba 

Spoločenstvo alebo členské štáty a kompetencie konkurujúce, t. j. delené  paralelné).”8 

 “Prenesenie právomocí z členských štátov na EÚ je bezpodmienečné a časovo 

neobmedzené.”9 

 

1.1.2  Zásady subsidiarity a proporcionality pri kompetenčnom konflikte 

 

Zásada subsidiarity 

 

 “Zásada subsidiarity je obsiahnutá v článku 5 ods. 3 Zmluvy o EÚ, na základe ktorého 

‘koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci, len v takom rozsahu a vtedy, 

ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť na ústrednej 

úrovni alebo na regionálnej a miestnej úrovni, ale u dôvodov rozsahu alebo účinkov 

navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie.’  

 

 Aby bolo konanie Únie odôvodnené z hľadiska zásady subsidiarity, musia byť súčasne 

splnené tieto podmienky: 

 

                                                 
7 TICHÝ, L. a kol. 1999. Praha : Evropské právo. 1. vydanie- Praha :  C.H. Beck, 1999. 66 s. ISBN 80 

-7179-113-X 
8 SIMAN, M. a SLAŠŤAN, M. 2012. Bratislava: Súdny systém Európskej únie. 3. vydanie-  Bratislava 

: EUROIURIS, 2012. 128 s. ISBN 978-80-89406-07-4 
9 TICHÝ, L. a kol. 1999. Praha : Evropské právo. 1. vydanie- Praha :  C.H. Beck, 1999. 67 s. ISBN 80 

-7179-113-X 
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1. sledované ciele zamýšľaného konania nemožno dostatočne dosiahnuť na vnútroštátnej 

úrovni (ústrednej, regionálnej alebo miestnej) ; a zároveň 

2. tieto ciele možno vzhľadom na rozsah alebo účinky zamýšľaného konania lepšie dosiahnuť 

na úrovni Únie. 

Únia môže konať iba v prípade. že členské štáty nemôžu v dostatočnej miere dosiahnuť 

sledované ciele na vnútroštátnej úrovni a vzhľadom na ich rozsah alebo účinok ich môže Únia 

dosiahnuť lepšie, čo musí inštitúcia Únie preukázať už v návrhu úniového aktu v rámci 

dôvodovej správy. Zásada subsidiarity predstavuje dynamický prvok vo vykonávaní právomocí 

Únie a členských štátov, podľa konkrétnych okolností a sledovaných cieľov. Únia vykoná 

právomoci len vtedy, ak to vyžadujú konkrétne okolnosti a sledované ciele a naopak, prestane 

ich vykonávať, ak to už nie je opodstatnené. 

 

 Zásada subsidiarity sa uplatňuje iba v prípadoch spoločných právomocí Únie a 

členských štátov a podporných, koordinačných a doplňujúcich právomocí Únie. Na prípady 

vykonávania výlučných právomocí Únie sa zásada subsidiarity nevzťahuje, pretože v prípade 

výlučných právomocí koná vždy Únia. “Amsterdamská zmluva prispela k definovaniu tohto 

princípu zvláštnym protokolom (Protokol o použití zásady subsidiarity a proporcionality), a tak 

pomohla k riešeniu konfliktov právomocí zdieľanými ako Spoločenstvom tak aj členskými 

štátmi (inak povedané prípady nevýlučnej právomoci Spoločenstva).”10 

 

 Zásada subsidiarity je založená na kritériách komparatívnej účinnosti a pridanej 

hodnoty konania Únie. Prvé kritérium vyžaduje porovnanie prostriedkov a nástrojov na 

dosiahnutie cieľov, ktorými disponujú Únia a členské štáty, aby bolo možné zhodnotiť ich 

relatívnu účinnosť (tzv. test komparatívnej účinnosti). Druhé kritérium skúma, či na úniovej 

úrovni možno dosiahnuť sledovaný cieľ lepšie, ako by ho dosiahli členské štáty samotné (tzv. 

test úniovej pridanej hodnoty). 

 

 V tejto súvislosti je potrebné v každom konkrétom prípade napríklad porovnať 

ekonomické náklady konania na úrovni Únie a na úrovni členských štátov, ďalej skúmať, či 

sledovaný cieľ má nadnárodný aspekt, ktorý nemožno uspokojujúco dosiahnuť samostatnými 

vnútroštátnymi právnymi úpravami, či vykonanie na vnútroštátnej úrovni nebolo v rozpore s 

                                                 
10 TICHÝ, L. a kol. 2004. Praha : Evropské právo. Praha : C.H. Beck, 2004. 92 s. ISBN 80-71-79-449-

X. 
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požiadavkami zakladajúcich zmlúv alebo by ním nedošlo k poškodeniu spoločných záujmov 

členských štátov, prípadne či konanie na úrovni Únie neprinesie vďaka rozsahu účinkov jasné 

výhody oproti konaniu na vnútroštátnej úrovni, a. i. 

 

Dôvodová správa navrhovaného úniového aktu musí umožniť posúdiť súlad tohto aktu so 

zásadami subsidiarity a proporcionality, a preto by mala obsahovať: 

 

- približný odhad finančného dosahu návrhu aktu; 

- v prípade smernice jej dôsledky týkajúce sa právnych predpisov, ktoré majú prijať členské 

štáty (vrátane regionálnych predpisov); 

- dôvody, ktoré vedú k záveru, že cieľ Únie sa dá lepšie dosiahnuť na úrovni Únie musia byť 

podložené kvalitatívnymi, a ak je to možné, aj kvantitatívnymi ukazovateľmi. 

 

 Návrhy legislatívnych aktov Únie musia čo najmenej a primerane sledovanému cieľu 

zaťažiť rozpočet alebo administratívu Únie, ako aj ústredných, regionálnych alebo miestnych 

orgánov, hospodárskych subjektov a občanov. 

 

 Kontrolu dodržiavania zásady subsidiarity vykonáva jednak Súdny dvor najmä v rámci 

konania o neplatnosť úniového aktu; ale taktiež národné parlamenty prostredníctvom 

mechanizmov žltej a oranžovej karty. 

 

Na základe článku 352 ods. 1 ZFEÚ môže Komisia predložiť legislatívny návrh aj v iných 

oblastiach ako to vymedzuje Zmluva vo veci výlučnej, spoločnej a podpornej právomoci. “Ak 

sa preukáže, že v rámci politík vymedzených v zmluvách je na dosiahnutie niektorého z cieľov 

uvedených v zmluvách nevyhnutná činnosť Únie a zmluvy na to neposkytujú potrebné 

právomoci, prijme Rada jednomyseľne na návrh Komisie a po udelení súhlasu Európskeho 

parlamentu vhodné ustanovenia. Ak Rada prijíma tieto ustanovenia v súlade s mimoriadnym 

legislatívnym postupom, tiež sa uznáša na návrh Komisie po udelené súhlasu Európskeho 

parlamentu.11” 

Pre tieto prípady Lisabonská zmluva posilnila kontrolnú úlohu národných parlamentov, ktoré 

môžu vyjadriť svoj názor, či sú návrhy legislatívnych aktov v súlade so zásadou subsidiarity. 

                                                 
11 Zmluva o fungovaní Európskej únie, čl. 352, ods. 1. 
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Zásada proporcionality 

 

 Podľa zásady proporcionality uvedenej v článku 5 ods. 4. Zmluvy o EÚ “neprekračuje 

obsah a forma činnosti Únie rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv.” 

Proporcionalita určuje spôsob, akým by Únia mala vykonávať všetky svoje právomoci, resp. 

aká by mala byť forma a povaha opatrení Únie. Zásada proporcionality dáva odpoveď na 

otázku: “ V akom rozsahu má konať Únia?”, pričom opatrenia Únie musia byť vždy čo 

najmenej obmedzujúce vzhľadom na sledovaný cieľ. Skôr ako priklonenie sa k prístupu ktorým 

sa predpisujú povinnosti členským štátom do posledného detailu, tento princíp požaduje od 

Spoločenstva (Únie - pozn. autora) aby poskytla osnovu, ponechajúc členským štátom priestor 

doplniť detaily.”12  

 

 V prípade, ak zakladajúce zmluvy výslovne neuvádzajú druh aktu, ktorý sa má v 

konkrétnom prípade prijať, inštitúcie uskutočnia výber aktu v súlade so zásadou 

proporcionality. 

 

 

1.1.3  Právomoci pri uzatváraní medzinárodných zmlúv 

 

 Európske právo má nespochybniteľne stanovenú prednosť pred právom členských 

štátov. Rozhodujúcimi pre určenie prednosti úniového práva sú rozsudky Súdneho dvora EÚ 

Costa p. Enel, 6/64; Siemmenthal II, 106/77; Internationale Handelsgesellschaft, 11/70; Tanja 

Krejl, C-285/98; Michaniki, C-213/07; Filipiak, C-314/08 a stanovisko SD 1/91, EHP. Preto 

akákoľvek legislatíva prijatá na úrovni členského štátu, alebo skupiny štátov je nahradená 

Úniovou legislatívou v danej oblasti v momente nadobudnutia jej účinnosti. 

 

 Otázna môže byť kompetencia Únie, ak sa členské štáty rozhodnú prijať spoločnú 

právnu úpravu na úrovni medzinárodnej zmluvy v oblasti, na ktorú síce Únia má právomoc, ale 

zatiaľ žiadnu legislatívu neprijala. Takáto situácia nastala aj podpisom medzinárodnej zmluvy 

medzi Slovenskom, Českou republikou, Maďarskom a Poľskom o založení Vyšehradského 

                                                 
12 STEINER J. a WOODS L. 2009. Oxford: EU Law. Oxford : OXFORD University Press, 2009. 62 s. 

ISBN 978-0-19-921907-0 
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patentového inštitútu 26. februára 2015 v Bratislave. 13  Úprava ochrany práv duševného 

vlastníctva patrí medzi kompetencie Európskej únie. Právo EÚ však upravuje len ochranu 

dizajnov a ochranných známok, cez Ochrannú známku spoločenstva a registrovaný Dizajn 

spoločenstva. Ochranu zabezpečuje Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu. To, že téma 

ochrany práv priemyselného vlastníctva na úrovni Únie je živá, dokazuje aj nová Smernica 

Európskeho parlamentu a Rady č. 2015/2424, ktorá nahrádza starú smernicu o Ochranných 

známkach Spoločenstva a ktorou sa menia názvy ochrannej známky Spoločenstva na ochrannú 

známku Európskej únie a Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu na Úrad Európskej únie pre 

duševné vlastníctvo.  

 Avšak ani táto nová smernica neupravuje ochranu práv vyplývajúcich z patentov, 

úžitkových vzorov a podobne, ktorých ochrana na Slovensku patrí pod pôsobnosť Úrad 

priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorý bol jedným z iniciátorov Dohody o 

Vyšehradskom patentovom inštitúte. 

 Z popísaného príkladu je zrejmé, že Európska únia je v danej oblasti aktívna, pričom jej 

časť ešte legislatívne neupravila aj keď to patrí do jej kompetencie. Nedostatočný stav právnej 

úpravy na únavnej úrovni tak bol suplementovaný medzinárodnou zmluvou medzi členskými 

krajinami, ktorá sa svojou váhou nelíši od medzinárodnej zmluvy medzi členským štátom a 

treťou stranou. V prípadoch ako je tento môže dôjsť ku kompetenčnému konfliktu medzi Úniou 

a členským štátom v otázke - kto má právo podpísať medzinárodnú zmluvu v danej oblasti, ak 

kompetencia urobiť tak už bola na Úniu prenesená. 

 Takéto prípady už riešil Súdny dvor v nasledujúcich veciach: 

 

AETR 22/70 

 

Kontext 

  Podaním vznesením 19. mája 1970 sa Komisia domáhala zrušenia 

zasadnutia Rady z 20. marca 1970 týkajúceho sa dojednaní a prijatia uzáverov 

členských štátov pod záštitou Ekonomickej komisie Organizácie spojených 

národov pre Európu, ohľadom Európskej dohody týkajúcej sa práce posádok 

vozidiel zapojených do medzinárodnej cestnej prepravy (AETR). 

 

                                                 
13 Oznámenie č. 369/2015 Z.z. 
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Zákaz obmedzenia pôsobnosti práva a politík Únie medzinárodnou zmluvou 

uzavretou členskými štátmi 

  “Konkrétne, vždy keď Spoločenstvo, s cieľom vytvoriť spoločnú 

politiku predpokladanú Zmluvou, zaviesť ustanovenia zavádzajúce 

spoločné ustanovenia, pre čokoľvek z toho sa rozhodne, členské štáty už 

odvtedy nemajú právo konať samostatne ani spoločne, v zmysle vstúpenia 

do záväzku s treťou krajinou, ktorý by ovplyvnil také ustanovenia alebo 

pozmenil ich rozsah pôsobnosti.”14 Z tejto časti rozhodnutia Súdneho dvora sa 

dá odvodiť aj princíp, že členské štáty nemajú právo vstúpiť aj do spoločného 

záväzku navzájom, ktorý by ovplyvnil alebo pozmenil rozsah pôsobnosti 

ustanovení práva Únie. Na strane druhej majú plnú slobodu vstúpiť to 

spoločného záväzku, ktorý neovplyvní, ani nepozmení rozsah pôsobnosti 

ustanovení práva Únie. 

  “Pokiaľ ide o implementáciu ustanovení Zmluvy, systém vnútorných 

opatrení Spoločenstva nemôže byť oddelený od vonkajších vzťahov.15”  Táto veta 

hovorí o neoddeliteľnosti právomocí Spoločenstva vytvárať politiky a právne 

akty smerom dovnútra medzi členské štáty od právomoci vytvárať zmluvné 

zväzky s tretími štátmi v tých istých oblastiach prenesenej právomoci explicitne 

aj implicitne uvedených v Zmluve. 

 

Rozsudok Cornelis Kramer SD ES zo 14. 7. 1976, a iní, spojené veci 3,4 a 6/76, 

 

Kontext 

Členské štáty spoločenstva uzavreli spolu s inými štátmi Severovýchodnú 

atlantickú rybársku konvenciu na ochranu rôznych druhov rýb pred nadmerným 

rybolovom a pre rozumné využívanie lovísk v severovýchodnom Atlantiku. 

Konvenciou sa vytvoril aj Komisia pre loviská v severovýchodnom Atlantiku, 

ktorá mohla usmerňovať spoločný postup štátov zaviazaných v rámci 

Konvencie. Konvencia zaviedla postup kedy musia signatári Konvencie zaviesť 

lovné limity do svojich právnych poriadkov na návrh Komisie pre loviská v 

severovýchodnom Atlantiku. Konvencia neobsahovala žiadnu reguláciu 

                                                 
14 Rozsudok SD ES : AETR, 22-70/71, 31.3. 1971, bod 1 - Summary. 
15 Ibidem. 
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týkajúcu sa rybolovu, zavádzala spoluprácu medzi podpisujúcimi štátmi a 

zakladala Komisiu. Jedným zo signatárov Konvencie bolo aj Holandsko. 

Regionálny súd (district court) v Holandsku a položil Súdnemu dvoru sériu 

otázok, medzi ktorými bola tieto: 

 

1) Na medzinárodnej úrovni; či je to len Spoločenstvo, ktoré má právo uzavrieť 

medzinárodné dohody ako je spomínaná Konvencia? 

2) Na úrovni Spoločenstva; či národné opatrenia, ako vnieslo do svojich 

zákonov Holandsko na základe Konvencie, sú zlučiteľné či už pri (A) 

rozložení právomocí medzi Spoločenstvo a jeho členské štáty alebo (B) v 

súvislosti so zákazom ohroziť spoločné pravidlá alebo pozmeniť rozsah ich 

pôsobnosti.  

 

Ad 1) 

   Právomoc Spoločenstva rozhodovať vo veciach rybolovu Súdny dvor 

odvodil cez svoju právomoc v poľnohospodárstve a cez zmienky v príslušnej 

legislatíve o prenesení/predpokladaní tejto právomoci, inak aj zmienené v 

bodoch 21 až 33 rozsudku.  

 

Ad 2) 

  V bode 39 Súdny dvor uvádza svoje rozhodnutie v prospech členských 

štátov, a to uzavrieť medzinárodnú dohodu, v oblastiach kde Únia má právomoc, 

ale zatiaľ nekoná. “Ak Európska únia nekoná v rámci a v medziach svojej 

právomoci, môže členský štát konať ako neobmedzený suverén.”16 Dané 

rozhodnutie je postavené na “doktríne rozdelených právomocí.” “39 

Vzhľadom k tomu, a vzhľadom na to, že Spoločenstvo plne nevyužilo svoje 

postavenie v danej veci,  odpoveď ktorá by mala byť daná na položené otázky, 

je že v danom čase, keď  bola vec predložená pred vnútroštátne súdy, členské 

štáty mali právomoc vstúpiť do záväzkov v rozsahu Severovýchodnej atlantickej 

rybárskej konvencie, v záujem ochrany morských biologických zdrojov a že 

následne mali právo zabezpečiť aplikáciu týchto záväzkov na území ich 

                                                 
16 SIMAN, M. a SLAŠŤAN, M. 2012. Bratislava: Súdny systém Európskej únie. 3. vydanie-  

Bratislava : EUROIURIS, 2012. 129 s. ISBN 978-80-89406-07-4. 
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jurisdikcie. 40 Akokoľvek, malo by byť poznamenané, že táto právomoc, ktorú 

členské štáty majú, je len prechodnej povahy a že dotknuté členské štáty sú teraz 

viazané záväzkami Spoločenstva pri ďalších rokovaniach v vyplývajúcich 

Konvencie a iných porovnateľných dohôd.”17 Z bodu 40 vyplýva, že členské 

štáty majú právomoc uzatvárať medzinárodné dohody v oblastiach , ktoré Únia 

vo svojom práve ešte neupravila, ale danú právomoc si členské štáty môžu 

uplatňovať do momentu, kedy Únia danú oblasť upraví. Do toho času členské 

štáty užívajú právomoc v rámci prechodného obdobia, pokým v plnej miere 

neprejde na Úniu. Bod 40 tiež zavádza rovnocennosť záväzkov vyplývajúcich z 

členstva v Únii pred záväzkami z medzinárodnej zmluvy tým, že pri rokovaniach 

vyplývajúcich z Konvencie (o rybolove) musí prihliadať na záväzky vyplývajúce 

z členstva v Únii. 

 

Stanovisko 2/91 

 

Kontext 

  Súdny dvor dával stanovisko na žiadosť Komisie vo veci zlučiteľnosti 

Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Zmluvy číslo 170 

Medzinárodnej organizácie práce  týkajúcej sa bezpečnosti používania 

chemikálií pri práci a konkrétne, si žiadala stanovisko na právo Spoločenstva 

zabrániť prijatiu Zmluvy a na následky, ktoré by to malo na členské štáty. 

  Spoločenstvo má právomoc v danej oblasti a už prijalo legislatívu na jej 

úpravu aspoň z časti. Daná legislatíva je svojím zameraním detailnejšia, ako 

ILO, avšak ILO pokrýva širšiu problematiku ako aktuálna legislatíva 

Spoločenstva. 

 

Vysvetlenie princípu pokrytia do veľkej miery 

  Súdny dvor v bodoch 25 a 26 stanoviska 2/91 stanovil, že ak 

Spoločenstvo už prijalo detailnú právnu úpravu a medzinárodná dohoda aj 

keď je koncipovaná širšia ako je právna úprava Spoločenstva, ale 

neposkytuje tak detailnú úpravu ako je úprava Spoločenstva, tak členské 

                                                 
17 Rozsudok SD ES : Cornelis Kramer, spojené veci 3,4 a 6/76, 14. 7. 1976, bod 39. 
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štáty nemajú právo prijať takúto dohodu, len ak cez inštitúcie 

Spoločenstva. 

 

Stanovisko 1/13  

 

Kontext 

  V čase podania žiadosti o stanovisko Súdneho dvora Komisiou boli 

všetky členské štáty zmluvnými stranami Haagskeho dohovoru z roku 1980. 

Únia nebola jeho zmluvnou stranou. Arménska republika, Albánska republika, 

Seychelská republika, Marocké kráľovstvo, Singapurská republika, Gabonská 

republika, Andorské kniežatstvo a Ruská federácia v rôznych dátumoch 

postupne uložili listiny o pristúpení k Haagskemu dohovoru z roku 1980. Keďže 

Komisia sa domnievala, že oblasť medzinárodných únosov detí spadá do 

výlučnej právomoci Únie, prijala 21. decembra 2011 osem návrhov rozhodnutí 

Rady Európskej únie týkajúcich sa vyhlásení o prijatí pristúpenia týchto ôsmich 

tretích štátov k Haagskemu dohovoru z roku 1980 členskými štátmi v záujme 

Únie. V rámci Rady sa väčšina zástupcov členských štátov domnievala, že Rada 

nemá právnu povinnosť prijať tieto návrhy, keďže Únia nemá výlučnú právomoc 

v danej oblasti. V dôsledku toho Rada uvedené návrhy neprijala. 

  Žiadosť o stanovisko Súdneho dvora predložená Európskou komisiou je 

formulovaná takto: „Patrí prijatie pristúpenia tretej krajiny k [Dohovoru 

o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí uzavretému 

v Haagu 25. októbra 1980 (ďalej len ‚Haagsky dohovor z roku 1980‘)] do 

výlučnej právomoci [Európskej únie]?“ 

 

Vonkajšia právomoc neupravená v Zakladajúcich zmluvách 

“67.    Právomoc Únie uzatvárať medzinárodné dohody môže vyplývať nielen 

z výslovného zverenia právomoci v Zmluvách, ale implicitne aj z iných 

ustanovení zmlúv a aktov prijatých inštitúciami Únie v rámci nich. Vždy keď 

právo Únie zakladá vnútornú právomoc týchto inštitúcií na uskutočnenie 

určeného cieľa, Únia zároveň disponuje právomocou prijať 

medzinárodnoprávne záväzky potrebné na uskutočnenie tohto cieľa, a to aj 

v prípade neexistencie výslovného ustanovenia v tejto súvislosti (stanovisko 
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1/03, EU:C:2006:81, bod 114 a citovaná judikatúra). Takéhoto prípadu sa 

navyše týka aj článok 216 ods. 1 ZFEÚ. 

68.    V prejednávanej veci je potrebné uviesť, že Haagsky dohovor z roku 1980 

sa týka spolupráce v občianskych veciach v oblasti cezhraničného 

premiestňovania detí. Patrí teda do oblasti rodinného práva s cezhraničným 

vplyvom, v ktorej má Únia vnútornú právomoc na základe článku 81 ods. 3 

ZFEÚ. Únia navyše túto právomoc vykonala prijatím nariadenia č. 2201/2003. 

Za týchto podmienok má Únia vonkajšiu právomoc v oblasti, ktorá je predmetom 

tohto dohovoru. 

Toto stanovisko zavádza v bodoch 72 až 74 kritérium “pokrytia do veľkej 

miery”.”18  

 

Ustanovenie výlučnej právomoci 

“70. V tomto ohľade je nesporné, že prijatie pristúpenia tretieho štátu 

k Haagskemu dohovoru z roku 1980 nie je upravené nijakým legislatívnym 

aktom Únie a nie je nevyhnutné na to, aby Únia mohla vykonávať vnútornú 

právomoc. V dôsledku toho je namieste skúmať žiadosť o stanovisko 

s prihliadnutím na podmienku uvedenú v článku 3 ods. 2 ZFEÚ, podľa ktorej 

uzavretie medzinárodnej dohody patrí do výlučnej právomoci Únie, pokiaľ 

„môžu byť [týmto] uzavretím… dotknuté spoločné pravidlá alebo pozmenený 

rozsah ich pôsobnosti“. 

71.    Rešpektovanie tejto podmienky sa musí preskúmať s prihliadnutím na 

judikatúru Súdneho dvora, podľa ktorej existuje riziko, že medzinárodné záväzky 

prijaté členskými štátmi sa dotknú spoločných pravidiel Únie alebo pozmenia 

rozsah ich pôsobnosti, pričom toto riziko odôvodňuje výlučnú vonkajšiu 

právomoc Únie, pokiaľ tieto záväzky patria do oblasti uplatnenia uvedených 

pravidiel (pozri v tomto zmysle rozsudky Komisia/Rada, nazývaný „AETR“, 

22/70, EU:C:1971:32, bod 30; Komisia/Dánsko, C‑467/98, EU:C:2002:625, 

bod 82, a Komisia/Rada, C‑114/12, EU:C:2014:2151, body 66 až 68). 

                                                 
18 Stanovisko SD EÚ : 1/13, 14. 10 2014,  čl. 67-68. 
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72.    Konštatovanie takého rizika nepredpokladá úplnú zhodu oblastí 

upravených medzinárodnými záväzkami a právnou úpravou Únie (pozri 

stanovisko 1/03, EU:C:2006:81, bod 126, a rozsudok Komisia/Rada, 

EU:C:2014:2151, bod 69).”19 

 

Kritérium  "pokrytia do veľkej miery” 

“73. Osobitne rozsah pôsobnosti pravidiel Únie by mohol byť dotknutý alebo 

pozmenený medzinárodnými záväzkami, ak by patrili do oblasti, ktorá je už 

z veľkej časti upravená pravidlami Únie (pozri v tomto zmysle stanovisko 2/91, 

EU:C:1993:106, body 25 a 26). Ako už Súdny dvor rozhodol, a v rozpore s tým, 

čo tvrdí Rada a niektoré vlády, ktoré predložili pripomienky, takáto okolnosť 

ostáva v kontexte článku 3 ods. 2 ZFEÚ relevantná na účely posúdenia, či je 

splnená podmienka týkajúca sa rizika, že budú dotknuté spoločné pravidlá Únie 

alebo bude pozmenený rozsah ich pôsobnosti (rozsudok Komisia/Rada, 

EU:C:2014:2151, body 70, 72 a 73). 

74.    Z tohto dôvodu, keďže Únia má iba prenesené právomoci, existencia 

právomoci, ktorá má navyše výlučnú povahu, sa musí opierať o závery založené 

na konkrétnom celkovom posúdení vzťahu medzi budúcou medzinárodnou 

dohodou a platným právom Únie. Toto posúdenie musí zohľadniť oblasti 

upravené jednak predpismi Únie a jednak ustanoveniami zamýšľanej dohody, 

predpokladané vyhliadky budúceho vývoja, ako aj povahu a obsah týchto 

pravidiel a ustanovení, aby sa overilo, či by predmetná dohoda mohla poškodiť 

jednotné a súdržné uplatňovanie predpisov Únie a riadne fungovanie systému, 

ktorý vytvárajú (pozri stanovisko 1/03, EU:C:2006:81, body 126, 128 a 133, ako 

aj rozsudok Komisia/Rada, EU:C:2014:2151, bod 74).”20 

 

Stanovisko 1/03 

 

Kontext 

  Právomoc Spoločenstva uzavrieť nový Lagansky dohovor o súdnej 

právomoci, uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach. 

                                                 
19 Stanovisko SD EÚ : 1/13, 14. 10 2014,  čl. 70-72. 
20 Stanovisko SD EÚ : 1/13, 14. 10 2014,  čl. 73-74. 
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Odporučenie overenia existencie právomoci  

  Články 129 a 130 určujú, že medzinárodnú zmluvu, ktorá by mohla mať 

vplyv na pravidlá Spoločenstva má posúdiť Súdny dvor, ktorý má na takéto 

posúdenie právomoc. “V rámci medzinárodnej dohody, každá prípadná 

iniciatíva smerujúca k odstráneniu rozporov medzi právom Spoločenstva 

a touto dohodou nevylučuje potrebu určiť, či takáto dohoda môže mať vplyv 

na pravidlá Spoločenstva, a to ešte pred uzavretím predpokladanej dohody. 

V tomto smere „oddeľovacia doložka“ v určitej medzinárodnej dohode, podľa 

ktorej táto nemá vplyv na uplatňovanie práva Spoločenstva členskými štátmi 

ešte nepredstavuje záruku, že ohraničením pôsobnosti pravidiel Spoločenstva 

a ustanovení medzinárodnej dohody sa vylúči vplyv medzinárodnej dohody na 

pravidlá Spoločenstva, ale práve naopak, táto skutočnosť sa môže javiť ako 

náznak vplyvu na tieto pravidlá. Takýto mechanizmus určený na predchádzanie 

sporom pri vykonávaní dohody sám osebe nie je rozhodujúcim prvkom pre 

zodpovedanie otázky, či má Spoločenstvo výlučnú právomoc ju uzavrieť alebo 

či táto právomoc patrí členským štátom, čo je otázka, ktorú je potrebné 

zodpovedať pred uzavretím”21 

 

“Keďže Spoločenstvo má iba prenesené právomoci, právomoc, ktorú navyše 

zmluva výslovne nepredvída a ktorá má výlučnú povahu, sa musí opierať 

o závery z konkrétneho posúdenia vzťahu medzi predpokladanou dohodou 

a platným právom Spoločenstva, z ktorých vyplýva, že jej uzavretie môže mať 

vplyv na pravidlá Spoločenstva. V niektorých prípadoch k vylúčeniu vplyvu 

predpokladanej dohody na pravidlá Spoločenstva postačí skúmanie a porovnanie 

oblastí upravených predpokladanou dohodou a pravidlami Spoločenstva. 

Nevyžaduje sa však úplná zhoda oblastí upravených medzinárodnou dohodou 

a právnou úpravou Spoločenstva. Pri zisťovaní splnenia kritéria „oblasť vo 

veľkej miere pokrytá pravidlami Spoločenstva“, uvedeného v stanovisku 2/91, 

je treba hodnotiť nielen rozsah predmetných pravidiel, ale aj ich povahu a obsah. 

Je takisto potrebné zohľadňovať nielen súčasný stav práva Spoločenstva 

                                                 
21 Stanovisko SD EÚ : 1/03, 7. 2 2006, čl. 129-130. 
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v dotknutej oblasti, ale aj vyhliadky jeho vývoja, pokiaľ sú v čase hodnotenia 

predvídateľné. 

Nakoniec, na zachovanie plnej účinnosti práva Spoločenstva je nevyhnutné 

zabezpečiť jednotné a vnútorne súdržné uplatňovanie pravidiel Spoločenstva 

a správne fungovanie režimu, ktorý zakladajú.”22 

 

 

Pre praktické zhrnutie poznatkov sústredených v kapitole č. 1 pozri podkapitolu č. 3.1.1 . 

 

1.2 Vplyv členských štátov na legislatívny proces Únie 

 

1.2.1 Rozhodovanie v Rade Európske únie 

 

Rada sa skladá z jedného splnomocneného zástupcu každého členského štátu na ministerskej 

úrovni, ktorý môže zaväzovať vládu príslušného členského štátu a hlasovať za ňu. Preto sa Rada 

Európskej únie niekedy nazýva aj “Rada ministrov”. 

  

 Rada zasadá v desiatich rôznych zloženiach (formáciách) podľa oblasti, ktorou sa 

zaoberá ( pozri čl. 2 ods. 1 RP Rady). 

 

 Rada pre všeobecné záležitosti (GAC), ktorej členmi sú národní ministri zahraničných 

vecí alebo ministri pre európske záležitosti, najmä zabezpečuje konzistentnosť a plynulosť 

práce jednotlivých zložení Rady, pripravuje zasadnutia Európskej rady a spolu s predsedom 

Európskej rady a Komisiou zabezpečuje ich nadväznosť, zodpovedá za celkovú koordináciu 

politík, inštitucionálnych a administratívnych otázok, prerokúva všeobecné horizontálne spisy, 

ktorí sa týkajú viacerých politík Európskej únie, napríklad viacročný finančný rámec a 

rozširovanie Únie. 

 Medzi ďalšie zloženia Rady, ktorých členmi sú ministri príslušných rezortov, patria: 

- zahraničné veci (FAC); 

- hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN); 

                                                 
22 Stanovisko SD EÚ : 1/03, 7. 2 2006, čl. 124-128. 
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- spravodlivosť a vnútorné záležitosti  (JHA); 

- zamestnanosť, sociálna politika, zdravotníctvo a ochrana spotrebiteľa (EPSCO); 

- konkurencieschopnosť (vnútorný trh, COMPET); 

- doprava, telekomunikácie, energetika (TTE); 

- poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRI/FISH) 

- životné prostredie (ENVI); 

- vzdelávanie, mládež a kultúra ( vrátane audiovizuálnych záležitostí, EYC) 

 Pre účely vytvorenia Jednotného digitálneho trhu sa bude navrhovaná legislatíva Únie 

prerokovávať predovšetkým vo FAC, ECOFIN, EPSCO, COMPET, TTE a EYC. 

 Formácia “jumbo” združuje viacerých ministrov členských krajín. Schádza sa, ak sa 

prerokúvajú prierezové otázky a najčastejšie zahrňuje ministrov zahraničných vecí spolu s 

príslušnými rezortnými ministrami jedného zloženia Rady. 

 “Na rokovaní toho istého zloženia Rady sa môžu zúčastniť viacerí ministri v postavení 

plnoprávnych členov tohto zloženia, pričom sa zodpovedajúcim spôsobom upraví program a 

organizácia rokovaní.”23 Zasadnutia Rady sa podľa čl. 5 ods. 2 RP Rady môže zúčastniť aj 

Komisia. 

 

 Skupiny sú vytvorené na základe rovnej rotácie medzi členskými štátmi s prihliadnutím 

na ich rozmanitosť a geografickú rovnováhu v rámci Únie.  

Zasadnutia Rady zvoláva jej predseda z vlastného podnetu , na podnet jej člena alebo na podnet 

Komisie. Rada zasadá a má svoje sídlo v Bruseli, okrem apríla, júna a októbra, keď zasadá v 

Luxemburgu. Plánované dátumy zasadnutí určuje jej predsedníctvo najneskôr sedem mesiacov 

pred dotknutým polrokom. (pozri čl. 1  ods. 1 až 3 RP Rady).  

 Predsedníctvo Rady, s výnimkou zloženia Rady pre zahraničné veci, vykonávajú vopred 

určené skupiny troch členských štátov počas obdobia 18 mesiacov. Každá z troch krajín počas 

šiestich mesiacov predsedá okrem Rady pre zahraničné veci všetkým zloženiam Rady, a ich 

pracovným skupinám. Predsednícke krajiny si navzájom pomáhajú, aby sa zaručila plynulosť 

prechodu predsedníctva počas relatívne krátkych období predsedníctva. 

                                                 
23 GENERÁLNY SEKRETARIÁT RADY. 2009. Rokovací poriadok Európskej rady/Rokovací 

poriadok Rady - PRÍLOHA I Zoznam zložení Rady. [online]. 2010. Luxemburg : Úrad pre vydávanie 

publikácií Európskej únie. Dostupné na internete. <http://europa.eu/eu-law/decision-

making/procedures/pdf/rules_of_procedure_of_the_council/rules_of_procedure_of_the_council_sk.pd

f>. ISSN 1830-5040. 
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Coreper 

 “Medzi prípravné orgány patria: Výbor stálych predstaviteľov (Coreper - z franc. 

Comité des reprísentants permanents), pracovné skupiny a osobitné výbory. 

 Výbor zložený zo stálych predstaviteľov vlád členských štátov v Bruseli permanentne 

pripravuje prácu Rady, keďže Rada sa skladá zo zástupcov členských štátov, ktorí na jej 

zasadnutia cestujú a nemôžu sa stále zdržiavať v Bruseli . Na tento účel členské štáty vytvorili 

v Bruseli svoje stále zastúpenia pri európskej Únii. Tieto zastúpenia riadia stali predstavitelia, 

ktorí majú postavenie veľvyslancov. Stále zastúpenia zabezpečujú stály kontakt medzi 

Komisiou a vládami členských štátov a vzájomne ich informujú o ich zámeroch a iniciatívach. 

 Coreper pripravuje všetky zasadnutia Rady ( najmä vopred preskúma všetky body 

programu zasadnutia, usiluje o dosiahnutia konsenzu na svojej úrovni, predkladá Rade 

usmernenia alebo navrhovanú riešenia), môže na uskutočnenie na uskutočnenie prípravných 

prác zriaďovať výbory alebo pracovné skupiny, plní inú Radou stanovené úlohy, prijíma 

niektoré procesné rozhodnutia v prípadoch vymedzených v rokovacom poriadku (napríklad 

rozhodnutie o usporiadaní verejnej diskusie v Rade, rozhodnutie o použití písomného postupu, 

rozhodnutie o schválení alebo doplnení zápisnice Rady), zabezpečuje súlad politík a činností 

Únie a dohliada na dodržiavanie zásad zákonnosti, subsidiarity, proporcionality a 

odôvodňovania aktov, pravidiel stanovujúcich právomoci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr 

Únie, ďalej na dodržiavanie rozpočtových ustanovení a pravidiel postupu, transparentnosti a 

kvality vypracovanie dokumentov. Coreper-u predsedá predstaviteľ členského štátu, ktorý 

predsedá Rade pre všeobecné záležitosti. 

 Coreperu pomáhajú pracovné skupiny zložené z národných odborníkov, ktoré ako prvé 

skúmajú návrhy aktov predkladané Komisiou. Po ich dostatočnom prerokovaní je návrh aktu 

postúpený na rokovanie buď Coreperu II, ktorý na úrovni stálych predstaviteľov prerokúva 

politické aspekty alebo Coreperu I, ktorý na úrovni zástupcov stálych predstaviteľov prerokúva 

viac-menej iba technické aspekty. Následne je návrh aktu postúpený Rade. 

 Do pôsobnosti Coreperu II patria najdôležitejšie oblasti právomocí Únie, o ktorých 

rokujú zloženia Rady pre všeobecné záležitosti, pre zahraničné veci, pre hospodárske a finančné 

záležitosti a pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti. Ostatné oblasti patria do pôsobnosti 

Coreperu I. pracovná skupina Rady Antici pripravuje zasadnutia Coreperu II a pracovná 

skupina Mertens zasadnutia Coreperu I. Tieto pracovné skupiny sa schádzajú obyčajne deň pred 

zasadnutím príslušného Coreperu. 

 Coreper ani ostatné výbory nie sú inštitúciami Únie iba pomocnými orgánmi Rady, 

ktorá im síce môže zveriť vykonávanie určitých úloh, čo však neznamená, že tieto orgány sú 
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splnomocnené na vykonávanie rozhodovacích právomocí, ktoré podľa zakladajúcich zmlúv 

prináležia iba Rade.”24 

 

1.2.2 Rozhodovanie v Európskej rade 

 

 Na rozdiel od Rady Európskej únie je Európska rada inštitúciou Únie, ktorá sa skladá s 

najvyšších predstaviteľov vlád členských štátov. Stretnutia nazývané samity zvoláva jej 

predseda dvakrát za pol roka, okrem mimoriadnych samitov. Európska rada neplní legislatívnu 

funkciu, ale môže prijímať nelegislatívne akty, konkrétne záväzné rozhodnutia, nezáväzné 

uznesenia, závery, vyhlásenia, a pod. Program jej zasadnutí pripravuje Rada pre všeobecné 

záležitosti. 

 Európska rada ako inštitúcia Únie, ktorá sa schádza na medzivládnej úrovni, je miestom 

formálnej výmeny názorov medzi predstaviteľmi členských štátov. Európska rada dáva Únii 

podnety na jej rozvoj a určuje všeobecné politické smerovanie a priority vrátane strategických 

záujmov a cieľov v oblasti vonkajších vzťahov Únie. 

 “Keďže Európska rada zasadá iba dva razy za polrok a nie je operatívnou inštitúciou 

Únie, rokuje iba o dôležitých otázkach, ktoré presahujú rámec bežného fungovania Únie. 

Európska rada.”25  

 

1.2.3 Rozhodovanie v Európskom parlamente 

  

 Európsky parlament spolu s Radou vykonávajú legislatívnu funkciu. Európsky 

parlament sa skladá zo zástupcov občanov Únie a zasadá počas celého roka. 

 Legislatívnu právomoc si delí s Radou pri riadnom a mimoriadnom legislatívnom 

postupe. 

 

Riadny a mimoriadny legislatívny postup 

 

 Lisabonská zmluva posilnila právomoci Európskeho parlamentu na úkor Rady, ktorá 

mohla v minulosti prijímať právne akty aj bez súhlasu Európskeho parlamentu. V súčasnosti sa 

                                                 
24 SIMAN, M. a SLAŠŤAN, M. 2012. Bratislava: Súdny systém Európskej únie. 3. vydanie-  

Bratislava : EUROIURIS, 2012. 169 s. ISBN 978-80-89406-07-4. 
25 SIMAN, M. a SLAŠŤAN, M. 2012. Bratislava: Súdny systém Európskej únie. 3. vydanie-  

Bratislava : EUROIURIS, 2012. 160 s. ISBN 978-80-89406-07-4. 
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väčšina právnych aktov prijíma v riadnom legislatívnom postupe, v ktorom majú Rada aj 

Európsky parlament spoločne postavenie zákonodarcu Únie. 

  

 Aj keď to nie je výslovne uvedené v konkrétnom ustanovení zakladateľských zmlúv, 

legislatívne akty navrhuje v zásade Komisia, ibaže by zmluva v konečnom prípade zverila 

právomoc legislatívnej iniciatívy výnimočne aj inému subjektu. 

 

 Legislatívne akty sú najčastejšie prijímané v riadnom legislatívnom postupe. V tomto 

postupe legislatívny akt schvaľuje spoločne Rada a Európsky parlament na návrh Komisie. Oba 

majú rovnocenné postavenie, pričom parlament má právo veta a bez jeho súhlasu nemôže byť 

navrhovaný akt prijatý. 

 Oblasti, ktoré sa môžu týkať budúceho úniového Jednotného digitálneho trhu a ktorých 

právna úprava sa schvaľuje riadnym legislatívnym postupom sú nasledovné: voľný pohyb 

služieb (čl. 56 a čl. 59), aproximácia práva (čl.114 ods. 1, čl.116 a 118), hospodárska politika ( 

čl. 121 ods. 1), ochrana spotrebiteľa (čl. 169 ods. 3), hospodárska, sociálna a územná súdržnosť 

(čl. 175, 177 a 178), výskum a technologický rozvoj a kozmický priestor (čl. 182 ods. 1 a 5, čl. 

1 88, čl. 189 ods. 2), spoločná obchodná politika ( čl. 207 ods.2) a pod. 

 

 Mimoriadny legislatívny postup sa uplatní v prípade, ak zakladajúce zmluvy výslovne 

ustanovuje, že akt je prijímaný v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom.  

 Oblasti, ktoré sa môžu týkať budúceho úniového Jednotného digitálneho trhu a ktorých 

právna úprava sa schvaľuje riadnym legislatívnym postupom sú nasledovné: dane (čl. 113), 

aproximácia práva ( čl. 115 a 118!, hospodárska politika ( čl,126 ods. 14! , výskum, 

technologický rozvoj a kozmický priestor ( čl. 126 ods. 14) a pod. 
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2. Predpoklady pre vznik DTVS 
 

 

2.1 Jednotný digitálny trh Európskej Únie 

 

2.1.1 Úvod k JDT 

 

 Súčasná Európska Komisia s funkčným obdobím do 31. októbra 2019 si zvolila ako 

jeden zo svojich hlavných cieľov vybudovanie Jednotného digitálneho trhu, ktorým by sa 

rozšírili vlastnosti voľného trhu v rámci Európskej únie aj do sveta informačných a 

telekomunikačných technológií, čím by sa odstránili jedny z posledných prekážok pre voľný 

pohyb tovarov, služieb a kapitálu pri obchodnej výmene medzi fyzickými aj právnickými 

osobami zo všetkých štátov Únie, ako aj pri používaní digitálnych technológií pri cestovaní do 

iných členských štátov Únie. Pre tento účel vytvoril predseda Komisie J.C. Juncker miesto 

podpredsedu Komisie pre Jednotný digitálny trh. Na toto miesto bol menovaný Andrus Ansip, 

bývalý minister financií a premiér Estónska. Podpredseda Komisie pre JDT dohliada na čo 

najefektívnejší realizáciu všetkých oblastí JDT tak, aby táto časť voľného trhu fungovala do 

konca funkčného obdobia Komisie. 

 V máji 2015 vydala Komisia pracovný dokument definujúci a popisujúci jednotlivé 

časti budúceho Jednotného digitálneho trhu so stratégiou, ako JDT dosiahnuť. Dokument sa 

volá “A Digital Single Market Strategy fo Europe - Analysis and Evidence” alebo aj 

COM(2015) 192 final. Dokument definuje nasledujúce tri oblasti a podoblasti budúceho JDT: 

 

1. Lepší prístup spotrebiteľov a podnikov k digitálnym tovarom a službám 

naprieč Európou 

 E-commerce (Pravidlá cezhraničného elektronického obchodu, ktorým 

 môžu spotrebitelia a podniky dôverovať) 

 Balíkové doručovanie (Cenovo dostupné vysokokvalitné cezhraničné 

 doručovanie zásielok) 

 Geografické blokovanie (Zabránenie neopodstatnenému   

 geografickému blokovaniu -“geo-blocking”) 

 Copyright (Lepší prístup k digitálnemu obsahu – moderný, európskejší 

 rámec autorských práv) 
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 Daň z pridanej hodnoty (Zníženie záťaže a odstránenie prekážok  

 týkajúcich sa DPH pri predaji cez hranice) 

2. Vytváranie vhodných a rovnakých podmienok pre digitálne siete a rozvoj 

inovačných služieb 

 Telekomunikácie a médiá (Prijatie vhodných pravidiel v  oblasti 

telekomunikácií a mediálny rámec pre 21. storočie) 

 Bezpečnosť a ochrana osobných údajov (Posilňovanie dôvery a  

 bezpečnosti v oblasti digitálnych služieb a pri spracovávaní osobných 

 údajov) 

 Online platformy (Vhodné regulačné prostredie pre platformy a  

 sprostredkovateľov) 

3. Maximalizácia rastového potenciálu digitálneho hospodárstva 

 Ekonomika orientovaná na dáta (Budovanie dátového hospodárstva) 

 Spoločné normy (Posilňovanie konkurencieschopnosti   

 prostredníctvom interoperability a normalizácie) 

 Zručnosti a e-government (Inkluzívna elektronická spoločnosť -“e- 

 society”) 

 

 V nasledujúcej podkapitole sme sa zamerali na definície jednotlivých oblastí JDT podľa 

COM(2015) 192 final a potrebu vytvorenia legislatívnych aktov na úrovni Únie pre dané 

oblasti. Pochopenie smerovania Únie pri tvorbe JDT považujeme za zásadné pre uvažovanie o 

Spoločnom Digitálnom trhu Vyšehradskej skupiny, keďže to tvorí trend pre tvorbu digitálneho 

trhu pre potreby súčasnej Európy.  

 

2.1.2 Lepší prístup spotrebiteľov a podnikov k digitálnym tovarom a službám  

  

 “Jednotný digitálny trh poskytne podnikom, najmä podnikateľom, nové príležitosti na 

rast v celej Európe. Potrebné sú preto okamžité opatrenia s cieľom odstrániť prekážky 

cezhraničných online činností vrátane rozdielov v zmluvnom a autorskom práve medzi 

členskými štátmi a znížiť zaťaženie súvisiace s DPH. Nevyhnutnou súčasťou budovania dôvery 

spotrebiteľov v cezhraničný online predaj sú cenovo dostupné a vysokokvalitné služby 

cezhraničného doručovania zásielok, ktoré v súčasnosti neexistujú. Súčasťou stratégie je aj 

vymedzenie primeraného rámca pre elektronický obchod a predchádzanie nespravodlivej 

diskriminácii spotrebiteľov a podnikateľov pri prístupe k obsahu alebo nakupovaní tovarov a 
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služieb online v rámci EÚ. Diskriminácia môže mať formu obmedzení na základe štátnej 

príslušnosti, bydliska alebo geografickej polohy, ktoré sú v rozpore so základnými zásadami 

EÚ.”26 

 

E-commerce 

 

 “Jedným z dôvodov, prečo sa spotrebitelia a malé podniky nezapájajú vo väčšej miere 

do cezhraničného elektronického obchodu, je skutočnosť, že pravidlá, ktoré sa vzťahujú na tieto 

transakcie, môžu byť zložité, nejasné a môžu sa medzi členskými štátmi líšiť. Existencia 28 

rôznych súborov vnútroštátneho práva na ochranu spotrebiteľa a zmluvného práva odrádza 

podniky od cezhraničného obchodovania a bráni spotrebiteľom využiť najvýhodnejšie ponuky 

a kompletnú škálu online ponúk. 

  

 Spotrebitelia EÚ by mohli každý rok ušetriť 11,7 mld. EUR, keby si pri nákupe 

prostredníctvom internetu mohli vybrať z kompletnej ponuky online tovarov a služieb v rámci 

EÚ. 

• 61 % spotrebiteľov EÚ dôveruje nákupu cez internet od predajcu so sídlom v ich vlastnom 

členskom štáte, zatiaľ čo pri nákupe z iného členského štátu je to len 38 % spotrebiteľov. 

• Iba 7 % malých a stredných podnikov v EÚ predáva cezhranične. 

 

 Na jednotnom trhu by spoločnosti mali mať možnosť riadiť svoj predaj na základe 

spoločného súboru pravidiel. Niektoré aspekty spotrebiteľského a zmluvného práva už boli v 

prípade online predaja úplne harmonizované (ako sú informácie, ktoré by sa mali poskytovať 

spotrebiteľom pred uzavretím zmluvy alebo pravidlá, ktoré upravujú právo spotrebiteľa 

odstúpiť od zmluvy, ak si kúpu rozmyslel). Na iné aspekty zmlúv (napríklad, aké prostriedky 

nápravy sú k dispozícii, ak hmotný tovar nie je v súlade s kúpnou zmluvou) sa však vzťahujú 

len pravidlá EÚ ustanovujúce minimálnu harmonizáciu, pričom členské štáty môžu ísť nad 

rámec tejto úpravy. Pokiaľ ide o prostriedky nápravy vo vzťahu k chybnému digitálnemu 

obsahu zakúpenému online (napríklad elektronické knihy), neexistujú nijaké osobitné pravidlá 

EÚ a len zopár vnútroštátnych. 

 

                                                 
26 Oznámenie Komisie COM(2015) 192 final, čl. 2. 
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 Zjednodušené a moderné pravidlá pre online a digitálne cezhraničné nákupy povzbudia 

viac podnikov, aby predávali online v iných krajinách a zvýšia dôveru spotrebiteľov v 

cezhraničný elektronický obchod. 57 % spoločností uviedlo, že ak by sa vo všetkých členských 

štátoch EÚ používali rovnaké pravidlá elektronického obchodu, začali by online predaj do 

iných členských štátov EÚ alebo by svoj online predaj zvýšili.”27 

 

Aktuálna právna úprava  

 

1. Smernica o elektronickom obchode - Sm. 2000/31/ES 

2. Smernica o právach spotrebiteľov - Sm. 2011/83/EÚ  

3. Smernica o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar 

1999/44/ES  

4. Smernica o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách 1993/13/EHS  

5. Nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa - Nar. (ES) č. 2006/2004  

6. Smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov -  Sm. 2013/11/EÚ  

7. Nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online - Nar. (EÚ) č. 524/2013  

8. Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu - Nar. (ES) č. 861/2007 

 

Ad 1 

 “Smernica o elektronickom obchode vytvorila základný právny rámec pre online 

služby, vrátane elektronického predaja na Vnútornom trhu. Cieľom smernice bolo odstránenie 

prekážok pre cezhraničné online služby v Európskej únii a poskytnutie právnej istoty pre 

podniky a obyvateľov pre cezhraničných online transakciách.”28 

 

Ad 2 

 Smernica upravujúca práva spotrebiteľa plne harmonizovala niektoré aspekty 

spotrebiteľského a zmluvného práva týkajúcich sa online predaja spotrebiteľom, ako napríklad 

aké informácie musí spotrebiteľ obdržať pred uzavretím zmluvy a právo na odstúpenie od 

zmluvy. 

 

 

                                                 
27 Oznámenie Komisie COM(2015) 192 final, čl. 2.1 . 
28 EURÓPSKA KOMISIA. 2015. e-Commerce Directive [online], september 2015 [cit. 15-2-2016]. 

Dostupné na internete: <https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/e-commerce-directive>. 
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Ad 3  

 Táto smernica stanovuje minimálny level harmonizácie dostupných právnych nástrojov 

prístupných v prípade, že dodaný fyzický tovar sa nestotožňuje s tovarom špecifikovaným v 

kúpnej zmluve. 

 

Ad 4  

 Táto smernica poskytuje ochranu proti neférovým ustanoveniam zmluvy, ktorú 

podnikateľ nedohodol so spotrebiteľom osobitne (zvyčajne “rámcové zmluvy”), vzťahujúcim 

sa na fyzický aj digitálny tovar. 

 

Ad 5  

 Poskytuje rámec pre spoluprácu pri uplatňovaní práv spotrebiteľa v prípadoch, keď 

musí byť použití právny poriadok iného štátu. Tiež nastavuje pravidlá pre uplatňovanie práva 

vo verejných sporoch. 

 

 Ad 6  

 “Cieľom tejto smernice je dosiahnutím vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov prispieť 

k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu tým, že sa zabezpečí, aby spotrebitelia mohli na 

dobrovoľnom základe predkladať sťažnosti na obchodníkov subjektom, ktoré ponúkajú 

nezávislé, nestranné, transparentné, účinné, rýchle a spravodlivé postupy alternatívneho 

riešenia sporov.”29 Konečným termínom pre transponovanie tejto smernice bol jún 2015. 

 

Ad 7 

 “Toto nariadenie sa vzťahuje na mimosúdne riešenie sporov týkajúcich sa zmluvných 

záväzkov z kúpnych zmlúv alebo zmlúv o službách online medzi spotrebiteľmi s pobytom v 

Únii a obchodníkmi so sídlom v Únii prostredníctvom zásahu subjektu ARS uvedeného na 

zozname v súlade s článkom 20 ods. 2 smernice 2013/11/EÚ, ktoré zahŕňa využitie platformy 

RSO.” 30  Sťažnosť je možné podať na webe 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show . 

 

 

                                                 
29 Smernica 2013/11/EÚ, čl. 1. 
30 Nariadenie (EÚ) č. 524/2013, čl. 2 ods. 1. 
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Ad 8 

 Konanie Európskej únie (EÚ) vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa uplatňuje na 

cezhraničné konania v občianskych a obchodných veciach s hodnotou sporu do 2 000 eur. Od 

roku 2009 je k dispozícii ako alternatíva k vnútroštátnym konaniam vo všetkých členských 

štátoch okrem Dánska. 

 

Nástroje na úrovni EÚ 

 

1. Európske spotrebiteľské centrá 

2. Európsky portál elektronickej justície 

 

Ad 1 

 Európske spotrebiteľské centrá sú financované Komisiou a vládami členských štátov s 

cieľom zdarma poskytovať informácie, poradenstvo a asistenciu vo vzťahu k cezhraničnému 

nakupovaniu v EÚ, Islande a Nórsku.31 

 

Ad 2 

 “Európsky portál elektronickej justície poskytuje ľahko porozumiteľný prístup k 

informáciám o právnych poriadkoch iných členských štátov vrátane práv spotrebiteľov rovnako 

aj možnosti ich uplatnenia. Portál je v procese úpravy pre ľahšie použitie spotrebiteľmi, cez 

elektronickú asistenciu pri vypĺňaní formulárov, rovnako aj pre zľahčenie nasmerovania 

daného formuláru príslušnému súdu v inom členskom štáte.”32 

 

Identifikované, neodstránené právne prekážky voľného trhu33 

 

1. Neexistencia Úniovej legislatívy upravujúca pravidlá pre riešenie nezhody produktu so 

zmluvnými podmienkami napríklad pri týchto typoch digitálneho obsahu: 

- cloud-ové služby,  

- hudbu prehrávanú cez internet, 

                                                 
31 EURÓPSKA KOMISIA. 2016. European Consumer Centres [online], február 2016 [cit. 15-2-

2016]. Dostupné na internete: <http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-

judicial_redress/ecc-net/index_en.htm>. 
32 Pracovný dokument SWD(2015) 100 final, str. 17. 
33 Pracovný dokument SWD(2015) 100 final str. 11. 
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- filmy alebo športové podujatia prehrávané cez internet.   

Nedostatočne rýchla právna úprava zo strany EÚ a naliehavá potreba takejto právnej úpravy 

môže spôsobiť, že členské štáty začnú prijímať vlastnú právnu úpravu, čo síce prinesie právnu 

istotu, ale zároveň vytvorí ďalšie bariéry v cezhraničnom obchodovaní.  

 

2. Rozdiely v povahe a charaktere zmlúv vzťahujúcich sa na digitálny obsah na internete (napr. 

prehrávanie a sťahovanie) v jednotlivých členských štátoch. Neexistuje jednotná právna úprava 

EÚ a preto sa každý štát riadi podľa vlastnej. 

 

3. V súčasnej situácii, aj keď si online predajcovia môžu vybrať zmluvné právo podľa štátu 

sídla spoločnosti v prípade predaja priamo spotrebiteľom, spotrebiteľ je stále chránený právom 

vlastným domácim právom, tak ako to ustanovuje nar. (ES) č. 593/2008. 

 

4. Rozdiely v pravidlách pre technické špecifikácie, v pravidlách označovania, pravidlách o 

spôsobe predaja môžu tiež nastať v závislosti, kde sa spotrebiteľ nachádza. Rôzne pravidlá v 

členských krajinách môžu spôsobiť, že obchodník je povinný prispôsobiť produkt alebo jeho 

balenie podľa miestnych pravidiel. 

 

Uskutočnené a plánované kroky v rámci tvorby JDT 

 

1. 9.12.2015 predložila Komisia dva legislatívne návrhy:  

 - “jeden týkajúci sa dodávania digitálneho obsahu (napr. streamovanie hudby)  a  

 - druhý predaja tovaru cez internet (napr. nákup oblečenia cez internet). 

Tieto dva návrhy sú zamerané na odstránenie hlavných prekážok cezhraničného elektronického 

obchodu v EÚ, t.j. rozdrobenia právneho rámca v oblasti zmluvného práva spotrebiteľov a 

následné vysoké náklady pre spoločnosti, najmä MSP, a nízkej dôvery spotrebiteľov pri nákupe 

cez internet z inej krajiny.”34 

 

                                                 
34 EURÓPSKA KOMISIA. 2015. Komisia navrhuje moderné digitálne zmluvné pravidlá na 

zjednodušenie a podporu prístupu k digitálnemu obsahu a internetovému predaju v rámci EÚ [online], 

december 2015. Dostupné na internete: 

<http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-

net/index_en.htm>. IP/15/6264. 
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2. Komisia plánuje aktualizovať Smernicu o elektronickom obchode (Sm. 2000/31/ES)35  

 

3. V roku 2016 plánuje Komisia prehodnotenie Nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany 

spotrebiteľa (Nar. (ES) č. 2006/2004).36 

 

Balíkové doručovanie 

 

 Zásielky spotrebiteľom v rámci elektronického obchodu pokračujú v riadení rastu na  

európskom balíkovom trhu, ktorého veľkosť sa odhaduje na 42,8mld EUR (vrátane B2C a 

B2C)37. Väčšina z balíkovej prepravy sa stále odohráva na domácich trhoch, tvoriac 85% 

všetkých zásielok v EÚ38. Hodnota trh vzrástla  o 5,7% v porovnaní s rokom 2011 (pozn. autora 

- k 2015), avšak je to veľmi koncentrovaný trh v piatich členských štátoch (Nemecko, Veľká 

Británia, Francúzsko, Taliansko, Španielsko), kde sú elektronické trhy už veľmi dobre 

rozvinuté, podieľajúc sa na balíkovej preprave v EÚ 70%mi prepravy.39 

 

 “Cenovo prijateľné a vysokokvalitné cezhranične zásielkové služby môžu vybudovať 

dôveru spotrebiteľov v cezhraničný online predaj. Zainteresované subjekty sa sťažujú na 

nedostatok transparentnosti, nadmerné náklady na malé zásielky a nedostatočnú 

interoperabilitu medzi rôznymi prevádzkovateľmi, ktorí sa bežne zapájajú do cezhraničnej 

prepravy, a z toho vyplývajúci nedostatok komfortu pre konečného spotrebiteľa. 

 

• Zo spoločností, ktoré v súčasnosti nepredávajú online, ale snažia sa o to, 62 % tvrdí, že 

problémom sú príliš vysoké náklady na doručenie.  

                                                 
35 EURÓPSKA KOMISIA. 2016. E Digital Single Market, časť: Rules to make cross-border e-

commerce easier [online], február 2016 [cit. 15-2-2016]. Dostupné na internete: 

<https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/access-digital-single-market>. 
36 EURÓPSKA KOMISIA. 2015. A Digital Single Market for Europe - One year on [online], október 

2015 [cit. 15-2-2016]. 9 s. Dostupné na internete: < http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-

political/files/dsm-1-year_en.pdf>. 
37 LE GROPE LA POSTE. 2013. Annual Report 2013 [online]. 35. s.  Dostupné na internete: 

<https://www.ipc.be/~/media/documents/public/annual-reports/member-

reports/2013/le%20groupe%20la%20poste%20annual%20report%202013.pdf>. 
38 OKHOLM, H. B. et al. 2013, e-Commerce and delivery - A study of the state of play of EU parcel 

markets with particular emphasis on e-commerce, [online], júl 2013. s. 20.  Dostupné na internete: 

<http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/20130715_ce_e-commerce-and-delivery-final-

report_en.pdf>. 
39 Pracovný dokument SWD(2015) 100 final, str. 17. 
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• Cenníkové poplatky za cezhraničné doručovanie zásielok účtované vnútroštátnymi 

prevádzkovateľmi poštových služieb sú podľa odhadov dvakrát až päťkrát vyššie než 

domáce ceny.  

 

 Komisia posúdi opatrenia prijaté odvetvím a zavedie doplnkové opatrenia na zlepšenie 

transparentnosti cien pre európske zásielkové služby, vrátanie cien malých zásielok, a zlepší 

regulačný dohľad na trhoch s cezhraničným doručovaním zásielok, aby zabezpečila dobre 

fungujúce cezhraničné zásielkové služby. Komisia posúdi potrebu dodatočných opatrení po 

uplynutí obdobia dvoch rokov od prijatia uvedených opatrení, pričom náležite zohľadní 

dosiahnutý pokrok. ” 40 

 

Aktuálna právna úprava EÚ 

 

V súčasnosti na Úniovej úrovni nie je spoločná právna úprava, ktorá by plne upravovala 

balíkové doručovanie v rámci EÚ. Táto právna úprava sa dotýka balíkového doručovania: 

 

1. Poštová smernica  - Sm. Smernica 97/67/ES, ktorá bola zmenená a doplnená smernicami 

2002/39/ES a 2008/6/ES, 

2. okrajová právna úprava. 

 

Ad 1 

  Ustanovenia poštovej smernice sú zamerané na zaručenie (základných) univerzálnych 

poštových služieb. Väčšina jej ustanovení sa vzťahuje iba na malú časť trhu s doručovaním 

balíkov, ktorý podlieha povinnosti poskytovať univerzálne služby (približne 10 % objemu 

doručených balíkov - Poskytovatelia univerzálnych služieb ovládajú iba 36 % trhu s balíkmi). 

 

Ad 2 

 Zoznam európskej právnej úpravy súvisiacej s balíkovým doručovaním je uvedený v 

článku 4 Zelenej knihe - Integrovaný trh s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický 

obchod v EÚ /* COM/2012/0698 final - 2012. 

 

 

                                                 
40 Oznámenie Komisie COM(2015) 192 final, čl. 2.2 . 
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Nástroje na úrovni EÚ 

 

 Žiadne. 

 

Identifikované, neodstránené právne prekážky voľného trhu 

 

1. Rozdielna právna úprava v jednotlivých členských štátoch; 

2. “Pohodlie: Pohodlie a transparentnosť pre spotrebiteľov; 

3. Náklady: nákladovo efektívnejšie riešenia v oblasti doručovania, najmä cezhraničného 

doručovania; 

4. Interoperabilita: vyššia úroveň interoperability medzi prevádzkovateľmi pozdĺž 

doručovateľského reťazca a lepšia koordinácia medzi elektronickými maloobchodníkmi a 

prevádzkovateľmi doručovacích služieb.”41 

 

 

 

Uskutočnené a plánované kroky v rámci tvorby JDT 

 

- plánované zverejnenie návrh krokov Komisie v oblasti cezhraničného balíkového 

doručovania v prvej polovici roka 2016 

- “42verejná Konzultácia na tému Cezhraničné doručovanie balíkov - otvorená medzi 6 májom 

a 29 júnom 2015.”; 

- OZNÁMENIE KOMISIE Plán dobudovania jednotného trhu s dodávaním balíkov 

Budovanie dôvery v služby dodávania zásielok a podpora online predaja - COM/2013/0886 

final. (nie je súčasťou iniciatívy  Komisie 2015-2019); 

- ZELENÁ KNIHA Integrovaný trh s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický 

obchod v EÚ - COM(2012) 698 final. (nie je súčasťou iniciatívy  Komisie 2015-2019); 

                                                 
41 Oznámenie Komisie COM/2012/0698 final,  čl 5. 
42 EURÓPSKA KOMISIA. 2015. Consultation on cross-border parcel delivery [online], máj 2015 

[cit. 16-2-2016]. Dostupné na internete: <http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8169>. 
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- “skupina na sociálnej sieti LinkedIn zriadená Komisiou pre združovanie “Stakeholderov” k 

téme Zlepšenia doručovanie balíkov v európskom elektronickom obchode.”43 

 

Geografické blokovanie 

 

 “Geografické blokovanie znamená postupy, ktoré online predajcovia používajú z 

komerčných dôvodov a ktoré majú za následok znemožnenie prístupu na webové sídla zriadené 

v iných členských štátoch. Niekedy majú spotrebitelia prístup na webové sídlo, no i tak si na 

ňom nemôžu kúpiť výrobky alebo služby. Spotrebiteľ môže byť takisto presmerovaný na 

miestne webové sídlo tej istej spoločnosti s odlišnými cenami alebo inými výrobkami či 

službami. V iných prípadoch, v ktorých predaj nie je zamietnutý, sú použité geo-lokalizačné 

techniky, v dôsledku ktorých sa automaticky uplatňujú rozdielne ceny na základe geografickej 

polohy, napr. keď zákazník za online prenájom auta v jednom členskom štáte zaplatí za rovnaké 

auto v tej istej cieľovej destinácii viac ako online zákazník v inom členskom štáte. Geografické 

blokovanie je jedným z niekoľkých nástrojov, ktoré používajú podniky na rozdelenie trhu na 

základe vnútroštátnych hraníc (územné obmedzenia). Geografické blokovanie je významným 

dôvodom nespokojnosti spotrebiteľov a rozdrobenosti vnútorného trhu, pretože obmedzuje 

možnosti a výber spotrebiteľov.  

 

• 74 % sťažností doručených sieti európskych spotrebiteľských centier týkajúcich sa cenových 

rozdielov alebo inej geografickej diskriminácie, ktorým čelili spotrebitelia, súvisí s 

cezhraničnými online nákupmi.  

 

 Postupy geografického blokovania môžu byť výsledkom jednostranného rozhodnutia 

účastníkov trhu, dohôd medzi konkurentmi o rozdelení trhu alebo vertikálnych dohôd 

(týkajúcich sa distribučných práv na určitom území). Niekedy môžu byť tieto obmedzenia 

dodávok a zabezpečovanie rozdielnych cien opodstatnené, napríklad ak predávajúci musí 

dodržiavať špecifické právne záväzky. V mnohých prípadoch je však online geografické 

blokovanie neopodstatnené. Tieto neopodstatnené postupy by mali byť výslovne zakázané, aby 

                                                 
43 EURÓPSKA KOMISIA. Improve parcel delivery in European e-commerce -LinkedIn Group 

[online], [cit. 16-2-2016]. Dostupné na internete: 

<https://www.linkedin.com/groups/7451144/profile>. 
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spotrebitelia a podnikatelia EÚ mohli plne využívať výhody jednotného trhu, pokiaľ ide o výber 

a nižšie ceny.“44 

 

Aktuálna právna úprava 

 

Chýba jednotná právna úprava na úniovej úrovni. Zatiaľ nie je rozhodnuté pod ktorú právnu 

oblasť problematika geografického blokovania patrí, avšak najbližšie má k súťažnému právu. 

 

1. Smernica o elektronickom obchode - Sm. 2000/31/ES; 

2. Európske súťažné právo; 

3. Smernica o službách na vnútornom trhu- Sm. 2006/123/ES; 

4. Smernica o právach spotrebiteľov - Sm. 2011/83/EÚ. 

  

Ad 1  

 Upravuje princíp krajiny pôvodu, ktorý má za cieľ odstrániť bariéry pri online aktivitách 

v Jednotnom trhu, avšak neobsahuje žiadne konkrétne ustanovenie týkajúce sa geografického 

blokovania. 

 

Ad 2  

 Článok 101 ZFEÚ - zakazuje dohody medzi účastníkmi, ktoré majú za cieľ, alebo 

spôsobujú obmedzenie konkurencie. 

 Článok 102 ZFEÚ - účastníci trhu s dominantným postavením majú zakázané zneužívať 

svoje dominantné postavenie. 

 

- avšak nezameriava sa na obmedzenia, zavedené cez jednostranné podnikateľské rozhodnutie 

spoločnosti, ktorá nemá dominantné postavenie na trhu. 

 

Ad 3 

 V zmysle článku 20 Smernice sa zakazuje diskriminácia založená na národnosti alebo 

mieste pobytu, pri poskytovaní služieb a to v rátane online služieb, pokiaľ neexistuje objektívne 

zdôvodnenie. 

 

                                                 
44 Oznámenie Komisie COM(2015) 192 final, čl. 2.3 . 
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Ad 4 

 Podľa článku 8 ods. 3 Smernice, predajcovia sú povinní informovať o obmedzeniach v 

doručovaní jasne a čitateľne najmenej na začiatku objednávkového procesu. 

 

Nástroje na úrovni EÚ 

 

 Žiadne. 

 

Identifikované, neodstránené právne prekážky voľného trhu 

1. “blokovanie cezhraničného prístupu k webstránkam; 

2. zamedzovanie možnosti dokončiť objednávku, nákup tovaru, stiahnutie (download) obsahu 

pri prístupe na webstránku zo zahraničia; 

3. zamedzovanie doručovania alebo prepravy do zahraničia; 

4. poskytovanie rôznych cien a podmienok v závislosti na štátnej príslušnosti, krajne pobytu 

alebo mieste pobytu spotrebiteľa.”45 

 

Uskutočnené a plánované kroky v rámci tvorby JDT 

 

1. Komisia otvorila v septembri 2015 verejnú Konzultáciu k téme geografického blokovania. 

2. V prvej polovici roku 2016 plánuje Komisia predložiť legislatívne návrhy týkajúce sa 

geografického blokovania. 

 

Copyright 

 

 “Autorské právo je základom tvorivosti a kultúrneho priemyslu v Európe. Tvorivosť je 

silnou stránkou EÚ v celosvetovej konkurencii a v niektorých odvetviach, pre ktoré je autorské 

právo rozhodujúce, je svetovým lídrom. Digitálny obsah je jednou z hlavných hybných síl rastu 

digitálneho hospodárstva. 56 % Európanov používa internet na kultúrne účely a výdavky na 

digitálne formy zábavy a médiá dosiahnú počas nasledujúcich piatich rokov podľa odhadov 

dvojcifernú mieru rastu (približne 12 %). Správanie spotrebiteľov sa mení, pretože čoraz viac 

                                                 
45 EURÓPSKA KOMISIA. 2016. What is geo-blocking?  [online], február 2016 [cit. 16-2-2016]. 

Dostupné na internete: <https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/geo-blocking-digital-single-market>. 



44 

 

sledujú obsah na mobilných zariadeniach a očakávajú, že budú mať k nemu prístup odvšadiaľ 

a kdekoľvek.  

 

 Prekážky cezhraničného prístupu k službám týkajúcim sa obsahu chráneného autorským 

právom a ich prenosnosti sú stále bežné, najmä v prípade audiovizuálnych programov. Pokiaľ 

ide o prenosnosť, keď spotrebitelia prechádzajú cez vnútorné hranice EÚ, často sa im z dôvodov 

autorských práv bráni vo využívaní služieb týkajúcich sa obsahu (napr. video služieb), ktoré 

získali vo svojej domovskej krajine.  

 

 Okrem toho, keď sa spotrebitelia pokúšajú o online prístup k obsahu chránenému 

autorským právom z iného členského štátu alebo o jeho nákup, niekedy sa dozvedia, že takýto 

obsah je nedostupný alebo k nemu nemajú prístup z ich vlastnej krajiny. Táto situácia je 

čiastočne súvisí s teritorialitou autorského práva a ťažkosťami spojenými s vysporiadaním práv. 

V iných prípadoch môže byť nedostatočná dostupnosť a/alebo nedostatočný prístup dôsledkom 

zmluvných obmedzení medzi držiteľmi práv a distribútormi alebo obchodných rozhodnutí 

distribútorov. Niekedy môže ísť o súvislosť s úlohou, ktorú zohráva územná exkluzivita vo 

financovaní určitých druhov (audiovizuálnych) diel.  

 

 Inovácie vo výskume na nekomerčné a komerčné účely založené na využití hĺbkovej 

analýzy textov a údajov (napr. kopírovanie textu a súborov údajov pri hľadaní významných 

korelácií alebo výskytov) môže brzdiť nejasný právny rámec a rozdielne prístupy na 

vnútroštátnej úrovni. Posúdi sa potreba väčšej právnej istoty s cieľom umožniť výskumným 

pracovníkom a vzdelávacím inštitúciám vo väčšej miere využívať materiál chránený autorským 

právom vrátane cezhraničného použitia, aby mohli využívať potenciál týchto technológií a 

výhody cezhraničnej spolupráce. V prípade tohto posúdenia a rovnako v prípade všetkých častí 

návrhov týkajúcich sa autorských práv sa zohľadní ich dosah na všetky zainteresované subjekty.  

 

 Základom pre investície do inovácií a tvorby pracovných miest je účinný a vyvážený 

systém občianskoprávneho presadzovania práv ako prostriedok proti porušovaniu autorských 

práv v komerčnej oblasti. Okrem toho je potrebné objasniť pravidlá, ktoré sa vzťahujú na 

činnosti online sprostredkovateľov diel chránených autorskými právami, najmä vzhľadom na 

rastúcu angažovanosť týchto sprostredkovateľov v oblasti distribúcie obsahu. Zvážiť treba aj 
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opatrenia na zabezpečenie spravodlivého odmeňovania tvorcov s cieľom podporiť budúcu 

tvorbu obsahu.”46 

 

Aktuálna právna úprava 

 

1. Smernica o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v 

informačnej spoločnosti - Sm. 2001/29/ES; 

2. Smernica o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o 

poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na 

vnútornom trhu - Sm. 2014/26/EÚ; 

3. The Premier League Cases - spojené prípady C-403/08 a C-429/08. 

 

Ad 1 

 Aktualizovala copyright pre Informačnú spoločnosť a implementovala dve 

medzinárodné dohody WIPO (The WIPO Copyright Treaty 1996 a The WIPO Performances 

and Phonograms Treaty). 

  Tiež harmonizuje exkluzívne práva autorov a súvisiacich nositeľov práv, čo je vhodné 

pre digitálny prenos diel online (právo na reprodukciu diela, právo na zverejnenie a pod.). 

 

Ad 2 

 Smernica zameraná na hudobný sektor by mala značne zjednodušiť získanie licencií pre 

poskytovateľov online služieb využívať online práva autorov pre viaceré územia naraz.  

Smernica má byť transponovaná do vnútroštátneho práva do apríla roku 2016. 

 

Ad 3 

 Držitelia práv a poskytovatelia služieb môžu uzatvárať zmluvy založené na územnej 

exkuzivite, ale nemôžu do takýchto licencií zahrnúť také ustanovenia, ktoré smerujú k 

absolútnej teritoriálnej exkluzivite, keďže také ustanovenia porušujú súťažné právo a slobodu 

poskytovania služieb na Vnútornom trhu. 

 

 

 

                                                 
46 Oznámenie Komisie COM(2015) 192 final, čl. 2.4 . 



46 

 

Nástroje na úrovni EÚ 

 

1. Úrad duševného vlastníctva EÚ 

2. European Audiovisual Observatory 

 

Ad 1 

 Pôvode Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu, zabezpečuje vydávanie Úniovej 

ochrannej známky (European patent trademark) a ochrannej známky pre Európsky dizajn. 

 

Ad 2 

 Poskytuje štatistické a analytické informácie v oblastiach: filmu, televízie, videa/DVD, 

nových audiovizuálnych služieb a verejných politík v oblasti filmu a televízie. EAO je 

zriaďované Radou Európy, avšak EÚ je jeho členom. 

 

Identifikované, neodstránené právne prekážky voľného trhu 

 

1. “Podmienky uvedené ako voliteľné v práve EÚ môžu a nemusia byť transponované do 

vnútroštátneho práva členských štátov. A ak transponované sú, ich znenie a záber sa značne 

líšia. To spôsobuje, že niektoré činnosti, ktoré sú dovolené na základe výnimky v jednom 

členskom štáte, sú nezákonne v ďalšom, ak nie sú kryté licenciou. 

2. potrebná nová právna úprava zlepšujúca výkon autorských práv a práv z copyright-u. 

Článok 8(3)  Sm. 2001/29ES poskytuje nástroje pre zabezpečenie opatrení proti 

sprostredkovateľom poskytujúcim služby využivané tretími stranami na porušovanie práv 

z copyright-u a súvisiacich práv.  Niektoré aspekty podmienok a postupov vzťahujúcich sa 

na tieto zákazy zostávajú neúplné.  

3. Súčasný právny rámec je zastaraný, keďže bol tvorený pre staré technológie. Tiež sú na 

trhu noví hráči a je napríklad ťažké rozlíšiť hranicu medzi poskytovateľom hostingu a 

poskytovateľom skutočného obsahu.”47 

 

 

 

 

                                                 
47 Pracovný dokument SWD(2015) 100 final, str. 29. 
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Uskutočnené a plánované kroky v rámci tvorby JDT 

 

1. Návrh nariadenia na zabezpečenie cezhraničnej prenosnosti služieb poskytujúcich online 

obsah na vnútornom trhu - COM(2015) 627 final  

2. Akčný plán moderného rámca autorských práv v EÚ postavený na štyroch rovnocenných 

pilieroch. 

 

Ad 1 

 Komisia navrhla nové pravidlá, ktoré majú zabezpečiť aby pri cestovaní do iného 

členského štátu Únie mali predplatitelia online služieb poskytujúcich filmy, hudbu alebo e-

knihy rovnaký prístup k týmto službám, ako v domovskej členskej krajine. 

 

Ad 2 

 

 “1. Rozšírenie prístupu k obsahu na celú EÚ 

  Nové pravidlá prenosnosti obsahu sú prvým krokom pri uľahčovaní prístupu ku 

kultúrnym dielam. Napríklad: Francúzsky predplatiteľ online služby MyTF1, ktorá ponúka 

filmy a seriály, si nemôže počas služobnej cesty v Británii stiahnuť nový film. Holandský 

zákazník firmy Netflix si pri cestovaní po Nemecku môže pozrieť len filmy, ktoré Netflix 

ponúka nemeckým zákazníkom. Ak cestuje do Poľska, nemôže cez Netflix pozerať filmy 

vôbec, lebo táto služba v Poľsku nie je dostupná. To sa zmení. Pri cestovaní po EÚ budú mať 

používatelia rovnaký prístup k svojej hudbe, filmom a hrám ako doma (informačný prehľad 

nových pravidiel). 

Ďalšie návrhy prídu na jar budúceho roku. Chceme zaistiť lepší obeh obsahu, Európanom 

ponúknuť väčší výber, posilniť kultúrnu rozmanitosť a poskytnúť viac príležitostí pre tvorivé 

odvetvie. Komisia plánuje zlepšiť cezhraničnú distribúciu televíznych a rozhlasových 

programov online (revíziou smernice o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii) a uľahčiť 

poskytovanie licencií na cezhraničný prístup k obsahu. Zároveň pomôže vdýchnuť nový život 

dielam, ktoré už komerčne nie sú dostupné. 

  Komisia bude naďalej využívať program Kreatívna Európa, ktorý európskemu 

filmu pomôže osloviť širšie publikum. Akčný plán počíta s inovačnými nástrojmi ako 

„európsky agregátor“ online vyhľadávacích portálov či „licenčné uzly“ na uľahčenie distribúcie 

filmov, ktoré sú dostupné iba v niektorých členských štátoch.  

 2. Výnimky z pravidiel autorských práv pre inovačnú a inkluzívnu spoločnosť 
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  Komisia sa chce venovať kľúčovým výnimkám z autorských práv v EÚ. Tie za 

určitých okolností umožnia použitie autorských diel bez predchádzajúceho súhlasu držiteľov 

práv. Komisia prehodnotí pravidlá EÚ, aby výskumníkom uľahčila využívanie technológií 

hĺbkovej analýzy textu a údajov na analýzu veľkých dátových súborov. Ďalšou prioritou je 

vzdelávanie. Napríklad sú potrebné lepšie a jasnejšie celoeurópske pravidlá pre učiteľov pri 

online štúdiu. Komisia chce ďalej podporiť prístup zdravotne postihnutých občanov k väčšiemu 

počtu diel (to je zámerom zmluvy z Marákeša). Napokon Komisia posúdi potrebu odbúrať 

právnu neistotu pre používateľov internetu, ktorí dávajú na web fotografie budov a verejných 

diel trvalo umiestnených na verejných priestranstvách (súčasná výnimka „slobody panorámy“).  

 3. Tvorba spravodlivejšieho trhu 

  Komisia posúdi, či sa online využívanie autorských diel (ktoré sú výsledkom 

investícií tvorcov a tvorivého odvetvia) primerane povoľuje a odmeňuje formou licencií. Inými 

slovami budeme hodnotiť, či sa spravodlivo rozdeľuje prínos online využívania týchto diel. V 

tejto súvislosti sa Komisia zameria na rolu RSS agregátorov. Jej prístup bude primeraný: 

zámerom nie je „zdaňovanie“ hypertextových odkazov – od používateľov sa nebude vyžadovať 

platba za autorské práva, ak iba zdieľajú hyperlink na chránený obsah. Komisia takisto 

analyzuje, či sú potrebné riešenia na úrovni EÚ na zvýšenie právnej istoty, transparentnosti a 

rovnováhy v systéme odmeňovania autorov a výkonných umelcov v EÚ, pričom zohľadní 

kompetencie EÚ a členských štátov. Pri týchto všeobecných úvahách sa zohľadnia aj výsledky 

prebiehajúcej verejnej konzultácie o platformách a online sprostredkovateľoch.  

 4. Boj proti pirátstvu 

Širšia dostupnosť obsahu pomôže boju proti pirátstvu: 22 % Európanov si myslí, že 

protizákonné sťahovanie je prípustné, ak v danej krajine obsah nemožno získať legálnou cestou. 

Komisia však popritom zaistí aj riadne presadzovanie autorských práv v celej EÚ; je to súčasť 

jej komplexného prístupu k zlepšovaniu presadzovania všetkých druhov práv duševného 

vlastníctva. V roku 2016 budeme pracovať na európskom rámci sledovania toku peňazí s 

cieľom zastaviť finančné toky firmám, ktoré na pirátstve zarábajú. Zapojení budú všetci 

relevantní partneri (držitelia práv, poskytovatelia reklamných a platobných služieb, združenia 

spotrebiteľov atď.) – cieľ je dohodnúť sa do jari 2016. Komisia chce zlepšiť pravidlá EÚ v 

oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva. Ako prvý krok dnes iniciovala verejnú 
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konzultáciu o hodnotení a modernizácii platného právneho rámca. Zároveň sa zameria na 

otázku, ako zefektívniť odstraňovanie nelegálneho obsahu online sprostredkovateľmi.”48  

 

Daň z pridanej hodnoty 

 

 “Komplikácie súvisiace s nutnosťou riadiť sa mnohými rôznymi vnútroštátnymi 

systémami predstavujú skutočnú prekážku pre spoločnosti, ktoré sa pokúšajú o cezhraničné 

obchodovanie online či off-line. Od 1. januára 2015, kedy nadobudli účinnosť nové pravidlá 

založené na „mieste poskytnutia“ (jednomyseľne podporené všetkými 28 členskými štátmi), sa 

DPH zo všetkých telekomunikačných, vysielacích a elektronických služieb vyrubuje tam, kde 

je usadený zákazník, a nie na mieste, kde je usadený poskytovateľ.  

 

 Zároveň bol zavedený systém elektronickej registrácie a platieb s cieľom znížiť náklady 

a administratívnu záťaž pre príslušné podniky. Systém by sa mal rozšíriť na hmotné tovary 

objednané online v rámci EÚ, ako aj mimo nej. Namiesto toho, aby museli podávať priznanie 

k dani a platiť DPH každému jednotlivému členskému štátu, v ktorom majú pobyt ich zákazníci, 

by podniky mohli podať jediné priznanie a platbu uskutočniť v ich vlastnom členskom štáte.  

 

 V súčasnosti tovary objednané online od dodávateľov z tretích krajín môžu využívať 

oslobodenie pri dovoze malých zásielok umožňujúce ich doručenie súkromným zákazníkom do 

EÚ bez DPH. Výnimka znamená pre týchto dodávateľov konkurenčnú výhodu oproti 

dodávateľom z EÚ a rôzne členské štáty už avizovali narušenie trhu. Takáto výnimka už nebude 

potrebná v prípade, že sa bude výber DPH realizovať prostredníctvom jednotného a 

zjednodušeného mechanizmu elektronickej registrácie a platieb. 

 

• Podniky EÚ, ktoré chcú uskutočňovať cezhraničný predaj, vynakladajú na dodržiavanie 

predpisov o DPH ročne aspoň 5 000 EUR pre každý cieľový členský štát.  

• Podniky EÚ čelia závažným narušeniam kvôli tovaru oslobodenému od DPH dodaného 

podnikmi z krajín mimo EÚ. V dôsledku týchto deformácií prichádzajú podniky EÚ o obrat 

až do výšky 4,5 mld. EUR ročne.  

                                                 
48 EURÓPSKA KOMISIA. 2015. Komisia prijíma prvé kroky na zlepšenie prístupu k online obsahu a 

predstavuje víziu modernizácie autorských práv v EÚ [online], december 2015. Dostupné na internete: 

<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_sk.htm>. IP/IP/15/6261. 
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 Komisia sa snaží minimalizovať zaťaženie spojené s cezhraničným elektronickým 

obchodom vyplývajúce z rôznych režimov DPH, zabezpečiť rovnaké podmienky pre podniky 

EÚ a zabezpečiť, aby príjmy z DPH pripadli členskému štátu spotrebiteľa.” 49 

 

Aktuálna právna úprava 

 

1. Smernica o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty - 2006/112/ES 

 

Ad 1 

 V jednom právnom predpise sa kodifikujú všetky zmeny pôvodnej šiestej smernice o 

DPH a spresňujú sa tak aktuálne platné právne predpisy EÚ v oblasti DPH. Podľa tejto smernice 

Medzi zdaniteľné transakcie patrí dodanie tovaru alebo služieb v rámci jednej krajiny EÚ, 

nadobudnutie tovaru v rámci EÚ (tovar dodaný a odoslaný alebo prepravený podnikom v jednej 

krajine EÚ podniku v druhej krajine) a dovoz tovaru do EÚ z krajín mimo nej. Daňová 

povinnosť vzniká v závislosti od povahy transakcie, napr. pri dodaní tovaru alebo služieb. 

Zdaniteľná udalosť v súvislosti s nadobudnutím v rámci EÚ (nákup) všeobecne vzniká pri 

nadobudnutí tovaru, t. j. ak by sa dodanie podobného tovaru v krajine EÚ nadobudnutia 

považovalo za uskutočnené. Pri dovoze do EÚ zdaniteľná udalosť vzniká pri doručení tovaru 

do krajiny EÚ. 

 

Dokumenty: 

1. European Commission, Report from the Commission Expert Group on Taxation of the 

Digital Economy, 2014  

2. OECD, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, OECD/G20 Base Erosion 

and Profit Shifting Project, 2014  

 

Identifikované, neodstránené právne prekážky voľného trhu 

 

1. “Širší problém” zdaňovania digitálnych spoločností - neexistujúca daňová prítomnosť v 

EÚ, kde by mohli byť zisky alokované; 

2. Stratégie pre agresívne daňové plánovanie. 

                                                 
49 Oznámenie Komisie COM(2015) 192 final, čl. 2.5 . 
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Uskutočnené a plánované kroky v rámci tvorby JDT 

 

 Súčasná Komisia v Pracovnom programe Komisie pre rok 2015 uviedla, že predloží 

nový Akčný plán s vynoveným prístupom k zdaňovaniu právnických osôb v Jednotnom trhu, 

podľa princípu zdaňovania v krajne, kde bola pridaná hodnota vygenerovaná, vrátane digitálnej 

ekonomiky. Akčný plán z roku 2012 pre zosilnenie boja proti daňovým podvodom a daňovým 

únikom (COM(2012) 722 final) totiž ešte plne nezohľadňoval aktuálnu tému, a to agresívne 

daňové plánovanie. 

  

 

2.1.3 Vhodné a rovnaké podmienky pre digitálne siete a rozvoj inovačných služieb 

 

 “Jednotný digitálny trh sa musí zakladať na spoľahlivých, dôveryhodných, 

vysokorýchlostných, cenovo dostupných sieťach a službách, ktoré spotrebiteľom zaručujú 

základné práva na súkromie a ochranu ich osobných údajov, no súčasne podporujú inovácie. 

Vyžaduje si to silné, konkurencieschopné a dynamické odvetvie telekomunikácií schopné 

vykonať potrebné investície, využívať inovácie, napríklad cloud computing, nástroje Big Data 

alebo internet vecí (Internet of Things). Trhová sila niektorých internetových platforiem 

potenciálne vyvoláva obavy, najmä pokiaľ ide o najsilnejšie platformy, ktorých význam pre 

ostatných účastníkov trhu je čoraz vážnejší.”50  

 

Telekomunikácie a médiá 

 

Ad Telekomunikácie 

 

 “Sektor v súčasnosti prechádza štrukturálnymi zmenami a stále trpí izolovanosťou 

vnútroštátnych trhov, nejednotnosťou a nepredvídateľnosťou regulácie v rámci EÚ, najmä 

pokiaľ ide o rádiové frekvenčné spektrum, a nedostatočnými investíciami najmä vo vidieckych 

oblastiach. Sú to problémy, ktoré nie je možné úplne vyriešiť v kontexte prebiehajúcich diskusií 

o balíku pre jednotný trh v oblasti telekomunikácií. Komisia preto s cieľom podporiť ambície 

v tomto procese preskúma všetky existujúce právne predpisy a tam, kde to bude potrebné, 

predloží návrhy na zmeny. Prvým zásadným krokom je prijatie balíka pre jednotný trh v oblasti 

                                                 
50 Oznámenie Komisie COM(2015) 192 final, čl. 3 . 
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telekomunikácií, od ktorého Komisia očakáva, že poskytne jasné a harmonizované pravidlá 

týkajúce sa neutrality siete a zavedie opatrenia na definitívne odstránenie roamingových 

príplatkov, najmä pokiaľ ide o dátový roaming.  

 

 Rádiové frekvenčné spektrum je kľúčovým stavebným prvkom pre zavádzanie 

širokopásmových služieb. Je riadené na vnútroštátnej úrovni a členské štáty získavajú cenné 

príjmy z predaja práv na frekvenčné spektrum – a tieto príjmy zostanú výlučne členským 

štátom. Riadenie frekvenčného spektra na vnútroštátnej úrovni však vedie k rôznym 

podmienkam (napr. rôzne trvania licencií, požiadavky týkajúce sa pokrytia): neexistencia 

jednotných celoeurópskych cieľov a kritérií prideľovania frekvenčného spektra na vnútroštátnej 

úrovni vytvára prekážky vstupu, bráni hospodárskej súťaži a znižuje predvídateľnosť pre 

investorov v celej Európe. Rádiové frekvenčné spektrum by preto členské štáty mali riadiť na 

základe harmonizovanejšieho rámca, ktorý je v súlade s potrebou jednotného digitálneho trhu.  

 

 Komisia predloží konkrétne návrhy týkajúce sa koordinovaného uvoľnenia pásma 700 

MHz, ktoré je obzvlášť vhodné na zabezpečenie poskytovania širokopásmových služieb vo 

vidieckych oblastiach a súčasne zohľadňuje osobitné potreby distribúcie audiovizuálnych 

médií.  

Potrebné sú však aj zásadnejšie zmeny v spôsobe riadenia a regulácie frekvenčného spektra aj 

vzhľadom na jeho kľúčový význam v oblasti prepojenia. Napríklad pomalé a stále neúplné 

uvoľnenie pásma 800 MHz (pôvodné pásmo spektra „digitálnej dividendy“) pre bezdrôtové 

širokopásmové pripojenie bráni zavádzaniu mobilných sietí 4G sietí a používaniu smartfónov 

prispôsobených pre toto pásmo.  

Okrem toho v oblasti pevných sietí sa len v obmedzenej miere rozvinula celoplošná 

„hospodárska súťaž“ v oblasti infraštruktúry, s výnimkou veľmi husto obývaných oblastí, kde 

už existovali káblové siete alebo sa aktívne angažovali miestne orgány. Potrebné sú 

jednoduchšie a primeranejšie nariadenia v tých oblastiach, kde sa rozvinula hospodárska súťaž 

v oblasti infraštruktúry na regionálnej alebo národnej úrovni. Podporiť treba zavádzanie ultra-

vysokokapacitných sietí pri súčasnom zachovaní účinnej hospodárskej súťaže a primeraných 

výnosov vzhľadom na riziká. Budú sa hľadať odpovede na otázku, ako pokryť najviac 

nedostupné oblasti a ako dosiahnuť ciele verejného záujmu (ako vysokokapacitné pripojenia 

pre školy a univerzity/výskumné centrá), a to aj v rámci revízie smernice univerzálnej služby.  

Meniaci sa trh a technologické prostredie si vyžadujú posilnený inštitucionálny rámec. Takisto 

bude nutné posilniť úlohu subjektov, v ktorých sú zastúpené orgány členských štátov, ako 
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napríklad Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie alebo skupina pre 

politiku rádiového frekvenčného spektra.  

 Telekomunikační operátori si konkurujú službami, ktoré koncoví používatelia čoraz 

viac využívajú ako náhradu za tradičné služby elektronickej komunikácie, napr. hlasové 

telefónne služby, ale ktoré nie sú predmetom rovnakého regulačného rámca. V rámci 

preskúmania pravidiel v oblasti telekomunikácií sa budú hľadať spôsoby, ako zabezpečiť 

rovnaké podmienky pre aktérov v rozsahu, v akom poskytujú konkurenčné služby, a takisto ako 

splniť dlhodobé potreby EÚ v oblasti prepojenia.” 51 

 

Aktuálna právna úprava 

 

 Právo EÚ pokrýva spoločnosti poskytujúce pevné a bezdrôtové telekomunikačné 

služby, vysielanie a prenosové služby. Úniový regulačný rámec pre oblasť telekomunikácií sa 

skladá z piatich smerníc a dvoch nariadení: 

1. Neof. konsolidované znenie smernice o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické 

komunikačné siete a služby (rámcová smernica) - 2002/21/ES (značne upravená Smernicou 

2009/140/ES a Nariadením 544/2009); 

2. Neof. konsolidované znenie smernice o prístupe a prepojení elektronických 

komunikačných sietí a príslušných zariadení (prístupová smernica) - 2002/19/ES (značne 

upravená Smernicou 2009/140/ES); 

3. Neof. konsolidované znenie smernice o povolení na elektronické komunikačné sieťové 

systémy a služby (smernica o povolení) - 2002/20/ES (značne upravená Smernicou 

2009/140/ES); 

4. Neof. konsolidované znenie smernice o univerzálnej službe a právach užívateľov 

týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) 

- 2002/22/ES (značne upravená Smernicou 2009/140/ES); 

5. Neof. konsolidované znenie smernice týkajúce sa spracovávania osobných údajov a 

ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a 

elektronických komunikáciách) - - 2002/58/ES (značne upravená Smernicou 

2009/140/ES); 

6. Nariadenie ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické 

komunikácie (BEREC) a jeho úrad - (ES) č. 1211/2009; 

                                                 
51 Oznámenie Komisie COM(2015) 192 final, čl. 3.1 . 
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7. Nariadenie o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (EÚ) 

č. 531/2012. 

 

Nástroje na úrovni EÚ 

 

1. Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) 

 

Ad 1 

 “BEREC využíva odborné znalosti národných regulačných orgánov a vykonáva svoje 

úlohy v spolupráci s národnými regulačnými orgánmi a Komisiou. BEREC podporuje 

spoluprácu medzi jednotlivými národnými regulačnými orgánmi, ako aj medzi národnými 

regulačnými orgánmi a Komisiou. Okrem toho BEREC poskytuje poradenstvo Komisii a na 

požiadanie Európskemu parlamentu a Rade.”52 

 

Identifikované, neodstránené právne prekážky voľného trhu 

 

1. izolovanosť vnútroštátnych trhov; 

2. nejednotnosť a nepredvídateľnosťou regulácie v rámci EÚ, najmä pokiaľ ide o rádiové 

frekvenčné spektrum; 

3. neexistencia jednotných celoeurópskych cieľov a kritérií prideľovania frekvenčného 

spektra na vnútroštátnej úrovni 

4. nedostatočné investície najmä vo vidieckych oblastiach. 

 

Uskutočnené a plánované kroky v rámci tvorby JDT 

 

1. Komisia plánuje zverejniť “legislatívne návrhy pre reformu súčasných 

telekomunikačných pravidiel”53. 

                                                 
52 Nariadenie (EÚ) č. 1211/2009, čl. 1 ods. 4. 
53 EURÓPSKA KOMISIA. 2015. A Digital Single Market for Europe - One year on [online], október 

2015 [cit. 15-2-2016]. Dostupné na internete: < http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-

political/files/dsm-1-year_en.pdf>. 
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2. “plánované predstavenie legislatívneho návrhu Európskej komisie o využití ultra 

vysokého frekvenčného pásma UHF (470 – 790 MHz) vo februári roku 2016”54. 

 

Ad Médiá 

 

 “Na audiovizuálne prostredie vplývajú rýchle technologické zmeny a rozvoj nových 

obchodných modelov pre distribúciu obsahu. Diváci majú prostredníctvom internetu prístup k 

audiovizuálnemu obsahu čoraz rozmanitejšími spôsobmi a prenosné zariadenia (napr. 

smartfóny) menia návyky sledovania obsahu. Smernica o audiovizuálnych mediálnych 

službách (Smernica 2010/13/EÚ) uľahčila obeh audiovizuálnych programov a mediálnych 

služieb v celej EÚ. Rozsah pôsobnosti smernice už zastrešuje tradičné televízne vysielanie a 

audiovizuálne mediálne služby na požiadanie. Pre oba druhy služieb vyplývajú zo smernice 

súbory minimálnych pravidiel. V niektorých ohľadoch sa však služieb na požiadanie týkajú 

miernejšie záväzky, keďže používatelia majú širší výber a kontrolu nad obsahom a časom 

pozerania.  

 

Tento regulačný rámec uľahčil vznik dynamického trhu a je veľmi dôležité zabezpečiť, aby 

rámec v plnej miere držal krok s trhovým a technologickým vývojom. Komisia preskúma, či je 

potrebné upraviť súčasný systém pravidiel, ktoré sa uplatňujú na vysielanie a služby na 

požiadanie. Posúdi aj to, či by sa súčasná pôsobnosť pravidiel mala rozšíriť, aby zahŕňala 

nových aktérov a služby, ktoré sa v súčasnosti podľa smernice nepovažujú za audiovizuálne 

mediálne služby, a/alebo poskytovateľov, ktorí spadajú mimo jej súčasný geografický rozsah. 

Komisia takisto pripraví opatrenia na podporu katalógov európskych diel na platformách videa 

na požiadanie.”  

 

Aktuálna právna úprava 

 

1. Smernica o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym 

predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania 

                                                 
54 EURÓPSKA KOMISIA. 2015. Results of the Lamy Report Public Consultation on 700MHz 

spectrum band [online], jún 2015 [cit. 17-2-2016]. Dostupné na internete: 

<https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/results-lamy-report-public-consultation-700mhz-

spectrum-band>. 
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audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) - 

Sm. 2010/13/EÚ. 

 

Ad 1 

Ciele Smernice v danej oblasti sú ďalej koordinovať a zabezpečovať:  

- tvovbu pravidiel pre usmerňovanie technologického vývoja; tvorenie dostatočného priestoru 

pre vznik nových hráčov na audiovizuálnom trhu; ochranu kultúrnej rozmanitosti; ochranu 

detí a spotrebiteľov; zabezpečovanie plurality v médiách; boj s rasovou a náboženskou 

nenávisťou; zabezpečovanie nezávislosti národných mediálnych regulátorov.” 

 

Identifikované, neodstránené právne prekážky voľného trhu 

 

1. “Vytovrenie podmienok pre vznik jednotného trhu pre audiovizuálne médiá a služby; 

2. Vysporiadanie sa s novými formami mediálnych formátov ako sú elektoronické knihy, 

noviny, magazíny a databázy.”55 

 

Uskutočnené a plánované kroky v rámci tvorby JDT 

 

1. prehodnotenie znenia Smernice 2010/13/EÚ, vytvorenie Staff Working Paper Komisie a 

následne predloženie legislatívneho návrhu.56  

 

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov 

 

 “Kybernetické hrozby sú cezhraničným problémom a majú negatívny dosah na naše 

hospodárstvo, základné práva občanov a celú spoločnosť. Rastúci počet trestných činov 

(napríklad zachytávanie údajov, online platobné podvody, krádež totožnosti, krádeže 

obchodných tajomstiev) vedie k významným hospodárskym stratám. Trestné činy často 

                                                 
55 EURÓPSKA KOMISIA. 2016. Audiovisual and other media content [online], február 2016 [cit. 17-

2-2016]. Dostupné na internete: <https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/audiovisual-and-other-media-

content>. 
56 EURÓPSKA KOMISIA. 2015. REFIT Evaluation and Impact Assessment of the EU Audiovisual 

Media Services Directive 2010/13/EU (AVMSD) [online], október 2015. s. 1.  Dostupné na internete: 

<http://ec.europa.eu/smart-

regulation/roadmaps/docs/2015_cnect_006_cwp_review_avmsd_iia_en.pdf>. 
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spôsobujú narušenie služieb, porušovanie základných práv a podkopávajú dôveru občanov v 

online činnosti.  

 

 Členské štáty a inštitúcie EÚ dávno uznávajú potrebu chrániť naše siete a kritickú 

infraštruktúru a účinne reagovať na kybernetické hrozby, a preto na vnútroštátnej úrovni aj na 

úrovni EÚ prijali stratégie a nariadenia pre kybernetickú bezpečnosť. 

 

 Jednou z kľúčových priorít stratégie kybernetickej bezpečnosti EÚ JOIN(2013) 1 final) 

je rozvoj priemyselných a technologických zdrojov určených na zaistenie kybernetickej 

bezpečnosti. V rýchlo sa meniacej oblasti technológií a riešení určených na zaistenie 

bezpečnosti online sietí stále existujú špecifické nedoriešené otázky. Potrebný je preto 

koordinovanejší prístup, aby sa zintenzívnilo poskytovanie bezpečnejších riešení zo strany 

priemyslu EÚ a podnietilo prevzatie týchto riešení podnikmi, verejnými orgánmi a občanmi. 

Okrem toho je potrebná účinná reakcia orgánov presadzovania práva na online trestnú činnosť. 

Komisia predstavila návrhy týkajúce sa tejto problematiky v európskom programe v oblasti 

bezpečnosti (COM(2015) 185). 

 

 Pokiaľ ide o osobné údaje a súkromie, EÚ sa zaviazala dodržiavať najvyššie normy 

ochrany, ktoré sú zaručené v článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie. Všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov posilní dôveru v digitálne služby, nakoľko by malo chrániť 

jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov všetkými spoločnosťami, ktoré 

ponúkajú svoje služby na európskom trhu.  

 

 Na služby elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických 

komunikáciách) sa uplatňujú osobitné pravidlá, ktoré bude možno nutné prehodnotiť po tom, 

ako sa dosiahne dohoda (pozn. autora: v čase písania tejto práce už ) o všeobecných pravidlách 

EÚ o ochrane údajov, najmä preto, že väčšina článkov súčasnej smernice o súkromí a 

elektronických komunikáciách sa vzťahuje len na poskytovateľov elektronických 

komunikačných služieb, t. j. len na tradičné telekomunikačné spoločnosti. Poskytovatelia 

služieb informačnej spoločnosti, ktorí na poskytovanie komunikačných služieb používajú 

internet, sú preto z rozsahu jej pôsobnosti vyňatí.“57 

 

                                                 
57 Oznámenie Komisie COM(2015) 192 final, čl. 3.4 . 
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Aktuálna právna úprava 

 

1. Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe 

týchto údajov - 2012/0011 (COD)/COM(2012) 11 final; 

2. Smernica týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore 

elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) -  

2002/58/ES; 

3. Nariadenie o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické 

transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES - Nar. 910/2014; 

4. Európsky program v oblasti bezpečnosti - COM(2015) 185; 

5. Stratégia kybernetickej bezpečnosti Európskej únie: Otvorený, bezpečný a chránený 

kybernetický priestor, 2013 - JOIN(2013) 1 final; 

6. Smernica o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v 

Únii - COM(2013) 48 final/ 2013/0027 (COD); 

7. Smernica o útokoch na informačné systémy - Sm. 2013/40/EÚ ; 

8. Smernica o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva - Sm. 2004/48/ES; 

9. Smernica o platobných službách na vnútornom trhu COM(2013) 547 final. 

 

Ad 1 

  Nové General Data Protection Regulation bolo schválené 7.Nov 2015 ako jeden z 

prvých krokov súčasnej Komisie pri realizácii JDT, pričom Nariadenie nahrádza smernicu o 

ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Sm. 

95/46/ES). Zavádza niekoľko nových práv ako právo byť zabudnutý, právo na  prenesenie dát, 

právo byť upozornený pri narušení bezpečnosti osobných údajov a nové koncepty, ako 

napríklad “ochrana údajov už od návrhu a v predvolenom nastavení (by design and by default)”. 

Tiež zavádza One Stop Shop mechanizmus pre ochranu dát v EÚ, a teda len jeden dohliadajúci 

orgán na vynucovanie dodržiavania pravidiel podnikmi v cezhraničných prípadoch. 

 

Ad 2 

 Zavádza špeciálne pravidlá pre ochranu dát v sektore elektoronických komunikácií. 

Špecifikovaním pravidiel  požadovaným na zabezpečenie bezpečnosti súkromia a osobných 

údajov, keď sú dáta procesované pri verejne dostupných komunikačných sieťach dopĺňa 

Smernicu 95/46/ES. Keďže Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných 

údajov a voľnom pohybe týchto údajov nahrádza Sm. 95/46/ES,  smernica o súkromí a 
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elektronických komunikáciách musí byť novelizovaná, keďže funguje lex specialis k Sm. 

95/46/ES; 

 

Ad 3 

 Prináša väčšiu dôveru v bezpečnosť identity užívateľov a pri uskutočňovaní tranzakcií 

s tretími stranami. Poskytuje základ pre bezpečné elektronické tranzakcie medzi občanmi, 

podnikmi a orgánmi verejnej moci, a teda zvyšuje efektívnosť verejných a súkromných online 

služieb, elektronického podnikania, vede postavenej na dátach a elektornickom obchode v EÚ. 

Nariadenie sa tiež zameriava na zabezpečenie používania národných elektoronických 

identifikátorov (eID) pre prístup k verejným službám v iných členských štátoch, v ktorých je 

eID zavedené. 

 

Ad 4 

 V tomto dokumente boli JDT a kybernetická kriminalita identifikované ako priority pre 

oblasť bezpečnosti. 

 

Ad 5 

 Z piatich priorít stratégie sú vo vzťahu k JDT najdôležitejšie priority smerujúce k 

zvýšeniu levelu ochrany a odolnosti európskych sietí, zvýšiť odozvu k online kriminálnym 

hrozbám a vývoj priemyselných a technologických zdrojov ku kyber bezpečnosti. 

 

Ad 6 

 Návrh tejto smernice sa zameriava na posilnenie pripravenosti, cezhraničnej spolupráce 

a výmeny informácií medzi jednotlivými aktérmi v EÚ v dôležitých segmentoch verejného a 

súkromného sektora, s cieľom lepšie poukázať a reagovať na narušenia kybernetickej 

bezpečnosti. 

 

Ad 7 

 Posilňuje súdne právomoci pri kyber útokoch. Všeobecné definície nelegálneho 

prístupu, pre common definitions for  illegal access, zásahu do informačných systémov, zásahu 

do údajov, zavádza nové priestupky a zlepšenie spoluprácu medzi orgánmi ochrany práva na 

Úniovej úrovni. Transponovaná do septembra 2015. 
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Ad 8 

 Smernica kladie dôraz na to aby členské štáty postihovali tých, čo porušujú práva 

duševného vlastníctva a aby mali na to potrebné nástroje. 

 

Ad 9 

 Cieľom tejto smernice je zvýšiť bezpečnosť pri platbách a posilnenie ochrany 

spotrebiteľov. 

 

 

 

Nástroje na úrovni EÚ 

 

1. Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA); 

2. Computer Emergency Response Team for the EU institutions (CERT-EU); 

3. Verejno-súkromné fórum pre sieťovú bezpečnosť; 

4. Európske centrum pre kybernetickú kriminalitu (EC3) - v rámci Europol-u. 

 

Ad 1 

 Bola založená 15. marca 2004 Nariadením č. 460/2004. Sídli v Irekleio (Grécko). 

Úlohou agentúry ENISA je zabezpečiť v EÚ potrebnú vysokú úroveň bezpečnosti sietí a 

prenášaných údajov. 

 

Ad 2 

 CERT-EU zabezpečuje bezpečnosť počítačovej infraštruktúry v rámci inštitúcií EÚ. 

Spolupracuje s jednotlivými CERT-ami v členských štátoch a spoločnosťami špecializujúcimi 

sa na IT bezpečnosť. 

 

Ad 3 

 Verejno-súkromné fórum pre sieťovú bezpečnosť, založené Stratégiou kybernetickej 

bezpečnosti Európskej únie: Otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor, 2013 - 

JOIN(2013) 1 final, ktorého cieľom je identifikovať dobré postupy, ktoré organizácie naprieč 

hodnotovou reťazou môžu preberať v zmysle vysporiadavania sa s horozbami v kybernetickej 

bezpečnosti.  Platforma sa špecificky zameriava na pomoc malým a stredným podnikom sa 

vysporiadať s takýmito hrozbami. 
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Ad 4 

 Je útvarom v rámci Europol-u a poskytuje podporu členským štátom v rámci 

vyšetrovania kybernetickej kriminality. Zabezpečuje tréning a lepšiu spoluprácu medzi 

agentúrami vrátane Europol-u, Eurojust-u, CEPOL-u a ENISA. 

 

Identifikované, neodstránené právne prekážky voľného trhu 

 

- nové bezpečnostné výzvy spojené s rozvojom nových technológií. 

 

Uskutočnené a plánované kroky v rámci tvorby JDT 

 

1. V rámci reformy ochrany dát v EÚ bola sa decembri 2015 Parlament EÚ, Rada a Komisia 

dohodli na konečnom znení Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných 

údajov a voľnom pohybe týchto údajov (COM(2012) 11 final). 

2. Tvorba medzinárodnej dohody o ochrane dát prenášaných medzi EÚ a USA58; 

3. Vytvorenie verejno-súkromného partnerstva (PPP) pre kybernetickú bezpečnosť 59 

“postavenom na Cybersecurity Strategic Research Agenda“60 v roku 2016; 

4. Pokračovanie napĺňania “Cybersecurity Strategy for the European Union a European 

Agenda on Security”61. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 EURÓPSKA KOMISIA. 2016. Európska komisia a Spojené štáty sa dohodli na novom rámci pre 

transatlantickú výmenu údajov – štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA [online], február 

2016. Dostupné na internete: <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-216_en.htm>. IP/16/216. 
59 EURÓPSKA KOMISIA. 2015. A Digital Single Market for Europe - One year on [online], október 

2015 [cit. 15-2-2016]. s. 9. Dostupné na internete: < http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-

political/files/dsm-1-year_en.pdf>. 
60 EURÓPSKA KOMISIA. 2015. The Public-Private Partnership (PPP) on cybersecurity [online], 

december 2015 [cit. 19-2-2016]. Dostupné na internete: <http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8169>. 
61 EURÓPSKA KOMISIA. 2015. Cybersecurity - EU Strategies [online], december 2015 [cit. 19-2-

2016]. Dostupné na internete: <https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/cybersecurity>. 
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Online platformy 

 

Úloha online platforiem  

 

 “Online platformy (napr. vyhľadávače, sociálne médiá, platformy elektronického 

obchodu, obchody s aplikáciami, webové sídla na porovnávanie cien) zohrávajú v sociálnom a 

hospodárskom živote čoraz významnejšiu úlohu: spotrebiteľom umožňujú nájsť online 

informácie a podnikom využívať výhody elektronického obchodu. Európa má v tejto oblasti 

vysoký potenciál, ale brzdia ju rozdrobené trhy, ktoré spoločnostiam sťažujú rozšírenie 

podnikania.  

 

 Platformy generujú, zhromažďujú a kontrolujú obrovské množstvo údajov o ich 

zákazníkoch a používajú algoritmy na to, aby údaje premenili na použiteľné informácie. Rast 

takýchto údajov je exponenciálny – 90 % všetkých údajov, ktoré sú na internete, bolo 

vytvorených pred menej ako 2 rokmi. Okrem toho platformy sa osvedčili ako novátori v 

digitálnom hospodárstve, ktorí pomáhajú menším podnikom pôsobiť online a vstupovať na 

nové trhy.  

 

 Nové platformy v oblasti mobilných služieb, cestovného ruchu, hudby, audiovizuálnych 

služieb, financií, vzdelávania, ubytovania a zamestnania rýchlo a zásadne nabúrali tradičné 

obchodné modely a zaznamenali prudký rast. Vzostup hospodárstva spoločného využívania 

zdrojov ponúka aj možnosti na zvýšenie efektívnosti, rast a tvorbu pracovných miest, a to 

prostredníctvom lepšieho výberu pre spotrebiteľov, na druhej strane však potenciálne vyvoláva 

nové právne otázky.  

 

 Hoci vplyv platforiem závisí od ich druhu a trhovej sily, niektoré platformy kontrolujú 

prístup k online trhom a môžu mať významný vplyv na to, ako sú odmeňovaní rôzni účastníci 

trhu. Tento stav viedol k viacerým obavám z rastúcej trhovej sily niektorých platforiem. Patrí 

medzi ne aj nedostatočná transparentnosť, pokiaľ ide o spôsob, akým platformy využívajú 

získané informácie, ich silná vyjednávacia pozícia v porovnaní s ich klientmi, ktorá sa môže 

odraziť v ich obchodných podmienkach (najmä pre MSP), podpora ich vlastných služieb na 

úkor konkurentov a netransparentné cenové politiky alebo obmedzenia týkajúce sa 

stanovovania cien a podmienok predaja.  

 



63 

 

 Niektoré online platformy sa stali aktérmi schopnými konkurovať v mnohých sektoroch 

hospodárstva a spôsob, akým využívajú svoju trhovú silu, vyvoláva niekoľko otázok, ktoré si 

vyžadujú ďalšiu analýzu nad rámec uplatňovania práva hospodárskej súťaže v špecifických 

prípadoch.  

 

Boj proti nezákonnému obsahu na internete  

 

 Zásada zakotvená v smernici o elektronickom obchode, že poskytovatelia internetových 

služieb konajúci ako sprostredkovatelia by nemali niesť zodpovednosť za obsah, ktorý 

prenášajú, uchovávajú alebo ukladajú na hostiteľskom počítači (hosting), pokiaľ jednajú 

striktne pasívnym spôsobom, podporila rozvoj internetu v Európe. Zároveň platí, že v prípade 

zistenia nezákonného obsahu, či ide o informácie týkajúce sa nezákonných činností, ako sú 

terorizmus/detská pornografia, alebo informácie, ktoré porušujú vlastnícke práva iných (napr. 

autorské práva), by sprostredkovatelia mali podniknúť účinné kroky na jeho odstránenie. 

Znemožnenie prístupu a odstraňovanie nezákonného obsahu poskytovateľmi hostingových 

služieb môže byť v súčasnosti zdĺhavý a zložitý postup, pričom môže byť omylom odstránený 

aj zákonný obsah. 52,7% zainteresovaných subjektov uviedlo, že opatrenia proti nezákonnému 

obsahu sú často neúčinné a chýba im transparentnosť. Rozdiely vo vnútroštátnych postupoch 

môžu brániť v presadzovaní (s negatívnym dosahom na boj proti online kriminalite) a 

podkopávajú dôveru v online svet. S rozširovaním dostupného digitálneho obsahu na internete 

je pravdepodobné, že súčasné opatrenia budú čoraz viac skúšané. Nie je vždy ľahké vymedziť 

hranice toho, čo môžu sprostredkovatelia vykonať s obsahom, ktorý prenášajú, uchovávajú 

alebo ukladajú na hostiteľskom počítači (hosting), aby nestratili možnosť využiť oslobodenie 

od zodpovednosti stanovené v smernici o elektronickom obchode.  

 

 Nedávne udalosti podporili verejnú diskusiu o tom, či zvýšiť celkovú úroveň ochrany 

pred nezákonným obsahom na internete. Súbežne s posúdením online platforiem bude Komisia 

analyzovať potrebu nových opatrení na riešenie nezákonného obsahu na internete, s náležitým 

zreteľom na ich dosah na základné právo na slobodu prejavu a informácií, napr. prísne postupy 

na odstraňovanie nezákonného obsahu s tým, aby zákonný obsah zostal nedotknutý. Takisto 

bude analyzovať, či je potrebné, aby sprostredkovatelia pristupovali k riadeniu svojich sietí a 

systémov s väčšou zodpovednosťou a náležitou starostlivosťou – povinnosť starostlivosti.”62 

                                                 
62 Oznámenie Komisie COM(2015) 192 final, čl. 3.3 . 



64 

 

 

Aktuálna právna úprava 

 

1. Smernica o o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na 

vnútornom trhu - Sm. 2005/29/ES; 

2. Smernica o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva -  Sm. 2004/48/ES; 

3. Smernica o elektronickom obchode - Sm. 2000/31/ES. 

 

Ad 1  

 Smernica by mala riešiť vzniknuté problémy, ktoré neboli riešené pred príchodom 

platforiem. 

 

 

Ad 2 

 “Právny rámec Úniového práva týkajúci sa zodpovednosti za škodu online 

sprostredkovateľov je doplnený legislatívnym rámcom výkonu občianskych práv duševného 

vlastníctva vychádzajúci zo Smernice, ktorý v princípe pokrýva všetkých online a offline 

sprostredkovateľov.” 63  Niektoré ďalšie súvisiace ustanovenia sú obsiahnuté v smernici o 

zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej 

spoločnosti (2001/29/ES). 

 

Ad 3 

 Zavádza kľúčový princíp v elektronickom obchode, ktorý stanovuje, že poskytovatelia 

sprostredkovateľských služieb nie sú právne zodpovedný za “nelegálny” obsah, ktorý 

prenášajú, prechodne uchovávajú (cache) alebo “hostujú”, za dodržania určitých podmienok 

stanovených Smernicou. Avšak je náročné identifikovať jasné parametre pre výnimky zo 

zodpovednosti za škodu stanovené touto Smernicou, keďže technické možnosti online 

sprostredkovateľov sa vyvíjajú a komerčné použitie obsahu, ktorý zobrazujú sa stáva viac 

sofistikovaný. 

 

 

 

                                                 
63 Pracovný dokument SWD(2015) 100 final str. 56. 
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Nástroje na úrovni EÚ 

 

 V súčasnosti žiadne. 

 

Identifikované, neodstránené právne prekážky voľného trhu 

 

Prekážky pre spotrebiteľov a malé a stredné spoločnosti: 

1. “Nedostatok jasnosti v zadávaní informácií a výstupoch: nie je jasné ako platformy 

zbierajú, spracovávajú a zobrazujú informácie.  

2. Nedostatok povedomia spotrebiteľov o hodnote a použití o nich zozbieraných dát: 

spotrebitelia nevedia aké dáta o ich online aktivitách sú zozbieravané a ako sú použité. Také 

konanie môže zasahovať do ich základných práv na ochranu súkromia a osobných údajov 

(Články 7 a 8 of Charty základných práv Európskej únie) a môžu viesť k porušeniu práva 

na zákaz diskriminácie (Článok 21 Charty).  

3. Nedostatok povedomia o druhej zmluvnej strane; strata spotrebiteľských práv: jediný 

priamy styk používateľa niektorej platformy elektronického obchodu je v praxi len s 

platformou samotnou a používateľ môže byť v omyle, že platforma je dodávateľom tovaru, 

pokým skutočnou zmluvnou stranou používateľa je fyzická osoba. V takom prípade 

používatelia nie sú chránení pravidlami ochrany spotrebiteľa Európskej únie, keďže táto 

právna úprava sa vzťahuje len na zmluvy uzavreté medzi podnikateľom a konečným 

spotrebiteľom. 

4. Komplikácie pri stanovení právnej zodpovednosti: pri nákupe od podnikateľských 

subjektov cez online platformy môžu byť spotrebitelia vystavení komplikáciám pri určení 

kto je zodpovední pri dosahovaní nápravy (reklamácii). 

5. Znenie podmienok používania o prístupe k platforme: môže vzniknúť nerovnováha vo 

vyjednávacej sile medzi veľkými platformami a malými a strednými podnikmi, tiež aj kvôli 

akumulácii údajov, ktorých vyhodnotenie môže viesť k zmluvným podmienkam 

(rozhodnutie o cene, kvalite, trvaní, doručovaní). Malé a stredné podniky si nemusia byť 

vedomé svojich práv a sťažnosti voči platformám sa môžu javiť ako ťažkopádne. 

 

Prekážky pre aj pre väčšie spoločnosti: 

6. Možná vertikálna integrácia/vplyv/výhoda: Niektoré platformy fungujú ako online 

trhovisko a ako predajca zároveň. Tieto platformy môžu použiť údaje o prevodoch získané 

od podnikateľských klientov trhoviska na zvýšenie výkonnosti vlastnej predajnej zložky 
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platformy. Toto môže viesť k diskriminácii medzi vlastnými službami platformy a službami 

tretích strán. Spoločnosti sa tiež môžu sťažovať, že nemajú prístup k údajom spojeným s 

prevodmi napojenými na ich “produkty”. 

7. Vysoké poplatky/netransparentné ceny: takmer všetky platformy majú svoj model 

poplatkov postavený na zalistovacom poplatku (uplatniteľný keď je produkt zaradený na 

webstránku) a referenčného poplatku (percentuálna čiastka z konečnej ceny produktu). 

Takéto referenčné poplatky sa pohybujú od 5 do 20% z konečnej predajnej ceny. 

8. Obmedzenia v stanovení ceny: niektoré platformy zakazujú spoločnostiam predávať 

lacnejšie kdekoľvek inde (vrátane vlastnej webstránky predajcu, na iných platformách, a 

cez iné distribučné kanály).”64 

 

 

Uskutočnené a plánované kroky v rámci tvorby JDT 

 

1. V septembri 2015 Komisia začala vytvárať komplexné posúdenie roly platforiem v 

Stratégii pre Jednotný digitálny trh. 

 

2.1.4 Maximalizácia rastového potenciálu digitálneho hospodárstva 

 

 “Za menej než desaťročie bude väčšina hospodárskych činností závisieť od digitálnych 

ekosystémov zahŕňajúcich digitálnu infraštruktúru, hardvér a softvér, aplikácie a údaje. Ak si 

chce EÚ udržať svoju konkurencieschopnosť, zachovať silnú priemyselnú základňu a riadiť 

prechod na inteligentné hospodárstvo priemyslu a služieb, bude potrebná digitalizácia vo 

všetkých odvetviach. 75 % pridanej hodnoty vytvorenej digitálnym hospodárstvom pochádza 

skôr z tradičných priemyselných odvetví, ako od výrobcov IKT, najslabším prvkom je však 

integrácia digitálnych technológií podnikmi. Len 1,7 % podnikov EÚ v plnej miere využíva 

vyspelé digitálne technológie (Vrátane mobilného internetu, cloud computingu, sociálnych sietí 

alebo Big Data) a 41 % ich nepoužíva vôbec. Digitalizácia takisto ponúka jedinečné príležitosti 

pre iné hospodárske odvetvia, ako sú doprava (napr. inteligentné dopravné systémy) alebo 

energetika (napr. inteligentné siete a meracie systémy), ako je uvedené v oznámení „Rámcová 

stratégia odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy“ COM(2015) 

80 final.  

                                                 
64 Pracovný dokument SWD(2015) 100 final str. 54. 
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 EÚ potrebuje širokú škálu opatrení na zabezpečenie toho, aby bol európsky priemysel 

na čele rozvoja a využívania IKT, automatizácie, udržateľných výrobných a spracovateľských 

technológií a bol pripravený uspokojiť potreby trhov budúcnosti. Digitálne hospodárstvo môže 

prispieť aj k vytvoreniu inkluzívnejšej spoločnosti. Občania a podniky v súčasnosti nemajú plný 

prospech z digitálnych služieb (od elektronickej verejnej správy, elektronického zdravotníctva, 

elektronickej energetiky až po elektronickú dopravu), ktoré by mali byť ľahko dostupné v celej 

EÚ.”65 

 

Ekonomika orientovaná na dáta 

 

 “Big Data, služby cloudu a internet vecí (Internet of Things) sú kľúčové pre 

konkurencieschopnosť EÚ. Údaje sa často považujú za katalyzátor hospodárskeho rastu, 

inovácií a digitalizácie vo všetkých odvetviach hospodárstva, najmä pre MSP (a začínajúce 

podniky) a pre spoločnosť ako celok. Big Data a vysokovýkonná výpočtová technika (High 

Performance Computing) takisto menia spôsob, akým sa realizuje výskum a šíria poznatky ako 

súčasť prechodu na efektívnejšiu a flexibilnejšiu „otvorenú vedeckú činnosť“ (Open Science).  

 

 Rozdrobený trh neposkytuje dostatočný rozsah pre cloud computing, Big Data, vedu 

založenú na údajoch a internet vecí (Internet of Things), aby dosiahli svoj plný potenciál v 

Európe. Aby sa plne využil potenciál digitálnych a dátových technológií, bude potrebné 

odstrániť niekoľko technických a legislatívnych prekážok. Obmedzenia, napríklad tie, ktoré sa 

týkajú umiestnenia údajov (t. j. požiadavky členských štátov na uchovávanie údajov v rámci 

ich územia), nútia poskytovateľov služieb budovať drahé miestne infraštruktúry (dátové 

strediská) v každom regióne alebo krajine. Nejednotné uplatňovanie pravidiel autorského práva 

a nejasnosti týkajúce sa ďalších práv na používanie údajov bránia rozvoju cezhraničného 

využívania údajov a novému uplatneniu technológií (napr. analýza textu a hĺbková analýza 

údajov). Nedostatok otvorených a interoperabilných systémov a služieb a prenosnosť údajov 

medzi službami predstavujú ďalšie prekážky pre cezhraničný tok údajov a vývoj nových služieb 

(napr. pre multimodálne cestovné informačné systémy, vedu založenú na údajoch). Právna 

istota, pokiaľ ide o určenie zodpovednosti (okrem zodpovednosti za ochranu osobných údajov), 

je predpokladom pre zavedenie internetu vecí (Internet of Things).  

                                                 
65 Oznámenie Komisie COM(2015) 192 final, čl. 4 . 
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 Podniky a spotrebitelia stále nepociťujú dostatočnú istotu, aby akceptovali cezhraničné 

služby cloudu na uchovávanie alebo spracovávanie údajov, kvôli obavám týkajúcim sa 

bezpečnosti, dodržiavania základných práv a ochrany osobných údajov vo všeobecnosti. 

Prijatím reformného balíka pre ochranu osobných údajov sa zabezpečia jednotné a aktuálne 

pravidlá spracovávania osobných údajov v celej Únii (pozn. autora: v čase písania Práce bol už 

reformný balík prijatý). V zmluvách sa však často vylučuje alebo značne obmedzuje zmluvná 

zodpovednosť poskytovateľa cloudu v prípadoch, ak už údaje nie sú k dispozícii alebo sú 

nepoužiteľné, alebo sa sťažuje možnosť ukončiť zmluvu. Znamená to, že údaje v skutočnosti 

nie sú prenosné. Súčasné aj budúce legislatívne rámce v oblasti ochrany údajov zakazujú 

obmedzenia voľného pohybu osobných údajov v rámci Únie. Obmedzenia voľného pohybu 

údajov z iných dôvodov nie sú predmetom právnej úpravy. Preto členské štáty nie sú schopné 

obmedziť voľný pohyb osobných údajov z dôvodov ochrany súkromia a ochrany osobných 

údajov, ale môžu tak urobiť z iných dôvodov. Všetky nadbytočné obmedzenia týkajúce sa 

umiestnenia údajov v rámci EÚ by mali byť odstránené a malo by sa im zabrániť.”66 

 

Aktuálna právna úprava 

 

1. (Open Data) Smernica o opakovanom použití informácií verejného sektora - Sm. 

2003/98/ES; 

2. (Big Data + Cloud) Oznámenie Komisie: Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu 

založenému na údajoch” - COM(2014)442 final; 

3. (Open Data) Nelegslatívne opatrenia Komisie; 

4. (Cloud) Oznámenie Komisie: Uvoľnenie potenciálu cloud computingu v Európe - 

COM(2012) 529 final; 

5. (Cloud) Trusted Cloud Europe. 

 

Ad 1 

 Smernica o opakovanom použití informácií verejného sektora bola revidovaná 

smernicou 2013/37/EÚ a poskytuje všeobecný rámec pre európsky trh s vládami-držanými 

údajmi (informácie verejného sektora). Viac sa zameriava na ekonomický aspekt opätovného 

použitia informácií ako samotného prístupu k informáciám o občanoch. Týka sa materiálov v 

držbe orgánov verejného sektora členských štátov na národnej regionálnej aj lokálnej úrovni 

                                                 
66 Oznámenie Komisie COM(2015) 192 final, čl. 4.1 . 
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ako sú ministerstvá, štátne agentúry, obce, taktiež organizácie z časti alebo plne pod kontrolou 

orgánov verejnej moci (napr.- meteorologický inštitút) avšak od roku 2013 sa Smernica netýka 

múzeí, knižníc a archívov. Smernica sa dotýka písaných textov, databáz, audio súborov, častí 

filmov; to sa nevzťahuje na vzdelávací, vedecký a vysielací sektor.  

 

Ad 2 

 “Komisia pripravila Oznámenie hospodárstve založenom na údajoch ako odpoveď na 

závery Európskej rady z októbra 2013, zamerané na digitálnu ekonomiku, inovácie a služby 

ako hnacie prvky pre rast a nové pracovné miesta a s výzvou aby Európska únia prijala opatrenia 

pre zabezpečenie vhodných rámcových podmienok pre jednotný trh big data a cloud 

computing-u. Toto Oznámenie opisuje znaky hospodárstva založeného na údajoch budúcnosti 

a vytyčuje pracovné závery na podporu hospodárstva založeného na údajoch a ďalších 

aktivitách v oblasti cloud computing-u.”67 Spolu s oznámením Komisia vydala aj Pracovný 

dokument SWD(2014)214 final. 

 

Ad 3 

 Európska komisia pracuje na prekonaní bariér limitujúcich znovu použitie údajov z 

verejného sektora aj cez nelegislatívne opatrenia, ako: 

• spolupráca s expertmi z členských štátov v Public Sector Information expert group; 

• financuje Open Data incubátor pomáhajúci malým a stredným podnikom v 

budovaní udržateľných podnikateľských nápadov na základe Open Data; 

• financuje ePSIplatform,  komplexnú webovú platformu s novinkami o vývoji 

informatizácie verejného sektora v Európe, osvedčených postupoch, príkladoch 

nových produktov, služieb a právnych prípadov okolo znovu použitia údajov 

verejného sektora; 

• založila ‘Legal Aspects of Public Sector Information’ (LAPSI) - tématicky 

orientovanú sieť právnikov špecializujúcich sa na znovu použitie údajov verejného 

sektora, vrátane akademikov a iných profesionálov; 

                                                 
67 EURÓPSKA KOMISIA. 2014. Communication on data-driven economy [online], júl 2014 [cit. 20-

2-2016]. Dostupné na internete: <https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/communication-data-

driven-economy>. 
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• zadala vypracovanie štúdií na témy: 1) Existencia výhradných zmlúv v členských 

štátoch, 2) Štúdia ekonomického potenciálu znovu použitia údajov verejného 

sektora; 

• vyvinula Open Data portál pre svoje vlastné dokumenty a pan-európsku 

infraštruktúru pre digitálne služby, zhromažďujúcu obsah už existujúcich open data 

portálov v rámci EÚ. 

 

Ad 4 

 Stratégia Komisie pre uvoľnenie potenciálu cloud computingu v Európe sa zavádza tri 

kľúčové opatrenia: 

1) bezpečné a férové zmluvné podmienky používania cloudových služieb 

- Cieľom stratégie pre cloud computing je aj vytvorenie modelových zmluvných podmieok, 

ktoré by regulovali sporné otázky neobsiahnuté v  Nariadení o spoločnom európskom kúpnom 

práve (2011/0284 (COD)) ako: 

 • uchovávanie údajov po rozviazaní zmluvného vzťahu, 

 • zverejňovanie a celistvosť údajov, 

 • lokalizácia údajov a ich prenášanie, 

 • vlastníctvo údajov, 

 • priama a nepriama právna zodpovednosť pri zmene služby    

 prevádzkovateľom cloudu a subdodávky. 

2) prerezanie sa džungľou technických štandardov; 

- cieľom je vyvinutie celo-únijných dobrovoľných certifikačných schém v spolupráci s ENISA. 

3) založenie Európskeho cloudového partnerstva (European Cloud Partnership) 

- viac nižšie v časti “Nástroje na úrovni EÚ”. 

 

Ad 5  

 Kľúčový dokument je zostavený Riadiacim výborom (Steering Board) European Cloud 

Partnership. “Tento dokument uvádza praktické príklady, kedy zavedenie cloudových riešení 

môže naraziť na právne, technické, riadiace a ekonomické bariéry v závislosti na type údajov, 

type služieb, potrebe presadzovania riešení; ako aj návrhy ich riešení.”68 

                                                 
68 EUROPEAN UNIOU. 2014. ,Establishing  a Trusted Cloud Europe -A policy vision document by the 

Steering Board of the European Cloud Partnership [online]. 2014. Luxemburg : Úrad pre vydávanie 

publikácií Európskej únie. Dostupné na internete. <https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-

agenda/files/discussions/TrustedCloudEurope_3.pdf>. ISBN 978-92-79-36734-2. 



71 

 

Nástroje na úrovni EÚ 

 

1. (Big Data) The Big Data Value PPP; 

2. (Cloud) European Cloud Partnership https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-

cloud-partnership 

 

Ad 1  

 “The Big Data Value PPP (public-private partnership) je partnerstvo medzi Európskou 

Komisiou a Big Data Value Association (asociácia európskej Big Data  komunity, ktorá zahŕňa 

poskytovateľov údajov, používateľov údajov, analytikov a výskumné organizácie. 

 

Ad 2 

 “ECP sa zameriava na nasmerovanie prvých krokov k lepším verejným obstarávaniam 

cloudových služieb v Európe, založených na spoločných definíciách požiadaviek a potenciálne 

k spoločným cezhraničným verejným obstarávaniam. 

 Riadiaci výbor ECP je zložený z vysokých predstaviteľov z IT a telekomunikačného 

priemyslu a rozhodujúcich predstaviteľov vlád v oblasti tvorby politík pre IT sektor.”69 

 

Identifikované, neodstránené právne prekážky voľného trhu 

 

- neexistujú plošné pravidlá na úrovni Únie, ktoré by pokrývali zhodu medzi zmluvou a 

opravnými opatreniami pri chybných digitálnych produktoch.  

- zmluvám uzatváraným pri cloudových službách často chýba jasnosť a transparentnosť. 

- malé a stredné podnik, ako užívatelia cloudových služieb čelia problémom s nevyváženými 

zmluvami a zodpovednosťou za škodu. 

 

Uskutočnené a plánované kroky v rámci tvorby JDT 

 

Dáta 

• “podpora ‘vodiacich’ iniciatív pre oblasť údajov, schopných podporiť 

konkurencieschopnosť, kvalitu verejných služieb a života občanov; 

                                                 
69 EURÓPSKA KOMISIA. 2014. European Cloud Partnership [online], september 2014 [cit. 21-2-

2016]. Dostupné na internete: <https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-cloud-partnership>. 
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• vývoj základných technológií, podstatnej infraštruktúry a zručností, predovšetkým 

nápomocných malým a stredným podnikom; 

• extenzívne šíriť, používať a rozvíjať svoje zdroje verejných údajov a infraštruktúr pre 

získavanie výskumných údajov; 

• zameranie sa na výskum a inovácie v technologickej a právnej oblasti ako aj v iných 

oblastiach vytvárajúcich úzky profil; 

• zabezpečenie, aby podstatný právny rámec a politiky boli ústretové k “dátam”; 

• zrýchlenie digitalizácie verejnej správy a jej služieb za účelom zvýšenia efektívnosti; 

• využitie verejných obstarávaní pre zavedenie výsledkov dátových technológií na trh.”70 

 

Cloud 

- viď. “Aktuálna právna úprava" bod 4. 

 

Spoločné normy 

 

 “Interoperabilita v digitálnom hospodárstve znamená zabezpečenie účinnej 

komunikácie medzi digitálnymi komponentami, ako sú prístroje, siete alebo úložiská údajov. 

Takisto znamená lepšie prepojenie v celom dodávateľskom reťazci alebo medzi odvetviami 

priemyslu a služieb. Interoperabilita znamená efektívnejšie prepojenia cez hranice, medzi 

spoločenstvami a medzi verejnými službami a orgánmi. Služby elektronickej verejnej správy, 

ktoré sa rozvíjajú v rôznych členských štátoch, by mali byť schopné navzájom komunikovať a 

ich vývoj by nemal byť izolovaný. V súčasnosti existuje zhoda medzi členskými štátmi o 

základných požiadavkách na dosiahnutie interoperability na základe „európskeho rámca 

interoperability“, ktorý Komisia predložila v roku 2010. Tento rámec by sa teraz mal 

aktualizovať a rozšíriť.  

 

 Normalizácia zohráva ústrednú úlohu pri zvyšovaní interoperability nových technológií 

v rámci jednotného digitálneho trhu. Môže pomôcť usmerniť rozvoj nových technológií, ako 

sú 5G bezdrôtové komunikačné siete, digitalizácia výroby (Industry 4.0) a stavebných 

postupov, služby založené na údajoch, služby cloudu, kybernetická bezpečnosť, elektronické 

                                                 
70 EURÓPSKA KOMISIA. 2016. Towards a thriving data-driven economy [online], február 2016 [cit. 

20-2-2016]. Dostupné na internete: <https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/towards-thriving-data-

driven-economy>. 
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zdravotníctvo, elektronická doprava a mobilné platby. Základným nástrojom v tejto oblasti je 

plán EÚ týkajúci sa zavádzania normalizácie IKT. Potrebné je však zvýšené úsilie, aby výstupy 

normalizácie držali krok s vývojom technológií. V súčasnosti zainteresované subjekty v odvetví 

rozhodujú „zdola nahor“ o oblastiach, v ktorých vypracujú normy, a ich prijímanie sa čoraz 

častejšie uskutočňuje mimo Európy, čo podkopáva našu dlhodobú konkurencieschopnosť. 

Musíme vytvoriť chýbajúce technologické normy, ktoré sú nevyhnutné pre podporu 

digitalizácie našich odvetví priemyslu a služieb [napr. pokiaľ ide o internet vecí (Internet of 

Things), kybernetickú bezpečnosť, Big Data a cloud computing] a poveriť úrady pre 

normalizáciu ich rýchlym vypracovaním.  

 

 V digitálnom hospodárstve sú patenty nevyhnutné pre normu (normy, ktoré sú založené 

na patentoch ako vlastníckych právach) čoraz významnejším aspektom v oblasti normalizácie 

a dôležitým prvkom obchodného modelu pre mnohé odvetvia, pokiaľ ide speňaženie ich 

investícií do výskumu a inovácií. Komisia presadzuje potrebu vyváženého rámca pre rokovania 

medzi nositeľmi práv a subjektmi, ktoré patenty nevyhnutné pre normu využijú v praxi, s 

cieľom zabezpečiť spravodlivé licenčné podmienky.  

 

 Okrem toho samotná dostupnosť noriem často nepostačuje na zabezpečenie 

interoperability, ak dodávatelia existujúce normy neuplatnia vo svojich riešeniach. Verejné 

obstarávanie zohráva dôležitú úlohu pri podpore noriem a členské štáty vytvorili národné 

katalógy noriem IKT a špecifikácií týkajúcich sa interoperability s cieľom usmerňovať 

verejných obstarávateľov a urýchliť zavedenie noriem na vnútroštátnych trhoch. Začlenením 

týchto katalógov do európskych katalógov by sa zabránilo rozdrobenosti trhu na úrovni EÚ.”71 

 

Aktuálna právna úprava 

 

1. Pracovný plán pre ICT normalizáciu, 2015; 

2. Oznámenie Komisie: Smerom k interoperabilite európskych verejných služieb - 

KOM/2010/0744 v konečnom znení; 

3. Príloha II Nariadenia o európskej normalizácii - Nar. č. 1025/2012; 

 

 

                                                 
71 Oznámenie Komisie COM(2015) 192 final, čl. 4.2 . 
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Ad 1 

 Tento dokument je krátko- a stredno-dobým programom vydaný v roku 2015 pre IKT 

štandardizáciu usporiadaným podľa tém a prepája politiky EÚ s normalizačnými aktivitami. 

 

Ad 2 

 Tento dokument zdôrazňuje potrebu “aby európske orgány verejnej správy poskytovali 

efektívne, účinné cezhraničné služby elektronickej verejnej správy (eGovernment). Na 

dosiahnutie tohto stavu je potrebná úzka spolupráca, zjednodušené cezhraničné postupy a 

dôveryhodná výmena informácií založená na interoperabilných infraštruktúrach a systémoch 

IKT. 

 Týmto oznámením sa uvádzajú dva hlavné prvky digitálnej agendy: európska stratégia 

interoperability (EIS, European Interoperability Strategy) a európsky rámec interoperability 

(EIF, European Interoperability Framework). Spoločne podporujú interoperabilitu medzi 

orgánmi verejnej správy.”72  

 Väčšina členských štátov transponovala tento rámec do národných rámcov. 

 

Ad 3 

 Stanovuje požiadavky na určenie technických špecifikácií IKT. 

 

Nástroje na úrovni EÚ 

 

1. A European Multi-Stakeholder Platform on ICT Standardisation  

(2011/C 349/04) 

 

Ad 1 

 Poradná skupina odborníkov na záležitosti spojené s európskou IKT normalizáciou, 

zriadená Komisiou rozhodnutím 2011/C 349/04. Medzi jej úlohy v oblasti IKT normalizácie 

patrí poradenstvo v: 

• potenciálnych budúcich potrebách v podpore európskej právnej úpravy, politík a verejných 

obstarávaní; 

• technických špecifikáciách pre verejné obstarávania vyvinutých globálnymi organizáciami 

zaoberajúcimi sa vývojom IKT noriem;  

                                                 
72 Oznámenie Komisie COM/2010/0744 final, čl. 3.2 . 
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• spolupráci medzi organizáciami nastavujúcimi IKT normy; 

• Pracovnom pláne. 

 

Identifikované, neodstránené právne prekážky voľného trhu 

 

“Komisia: 

• implementuje EIS prostredníctvom vhodných nástrojov, ako je program ISA a program CIP 

ICT-PSP v úzkej spolupráci s členskými štátmi a inými zainteresovanými stranami, 

• zladí svoju vnútornú stratégiu interoperablity s EIS prostredníctvom iniciatívy Elektronická 

Komisia, 

• zabezpečí, aby sa pri implementovaní nových právnych predpisov a zriaďovaní nových 

európskych verejných služieb uplatňoval EIF, 

• zabezpečí v úzkej koordinácii s členskými štátmi riadenie EIS a s ňou súvisiacich 

globálnych a odvetvových činností v oblasti interoperability. 

 

Členské štáty by mali: 

• zosúladiť vnútroštátne stratégie interoperability s EIS a vnútroštátne iniciatívy a opatrenia 

so zodpovedajúcimi iniciatívami a opatreniami na úrovni EÚ, 

• spolupracovať medzi sebou a s Komisiou na implementovaní EIS a zároveň monitorovať 

pokrok a vplyv súvisiacich činností na vnútroštátnej úrovni, 

• zladiť svoje vnútroštátne rámce interoperability s EIF, 

• brať do úvahy európsky rozmer už v ranom štádiu rozvoja akejkoľvek verejnej služby, ktorá 

by sa v budúcnosti mohla stať súčasťou európskych verejných služieb, 

• prispievať k riadeniu EIS a súvisiacich činností v oblasti interoperability.” 

 

Uskutočnené a plánované kroky v rámci tvorby JDT 

 

2015  

- Vydanie Pracovného plánu pre ICT normalizáciu pre rok 2016. 

- European Interoperability Framework (EIF) for European public services.  
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2016 

- nový Akčný plán pre e-Government vrátane iniciatívy zavedenia princípu ‘Once-Only’ a 

iniciatívy k povinnému prepojeniu podnikateľských registrov. 

 

Zručnosti a e-Government 

  

 “Cieľom Komisie je podporiť inkluzívny jednotný digitálny trh, na ktorom majú 

občania a podniky potrebné zručnosti a môžu využívať vzájomne prepojené a viacjazyčné 

elektronické služby (od elektronickej verejnej správy, elektronickej justície, elektronického 

zdravotníctva, elektronickej energetiky až po elektronickú dopravu).  

 

Digitálne zručnosti a znalosti  

 

 Dopyt po pracovníkoch s digitálnymi zručnosťami stúpa približne tempom 4 % za rok. 

Nedostatok odborníkov v oblasti IKT v EÚ by mohol dosiahnuť počet 825 000 neobsadených 

voľných pracovných miest do roku 2020, ak sa nepodniknú nijaké rozhodné kroky. EÚ 

zaznamenala zlepšenia základných digitálnych zručností občanov (nárast z 55 % na 59 % 

obyvateľstva), ale musí prejsť ešte dlhú cestu. Potrebné je takisto zvýšiť úrovne digitálnych 

zručností v radoch zamestnancov vo všetkých odvetviach hospodárstva a v radoch uchádzačov 

o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich zamestnateľnosť. Potrebná je zmena v spôsobe, akým sa 

systémy vzdelávania a odbornej prípravy prispôsobujú digitálnej revolúcii. Tieto zmeny sa 

môžu opierať o iniciatívy na úrovni EÚ, akými sú napríklad „veľká koalícia pre pracovné 

miesta v oblasti digitálnych technológií“, „európsky týždeň programovania“ a „otváranie 

systémov vzdelávania“.  

 

Zodpovednosť za osnovy nesú členské štáty, ktoré by mali urýchlene riešiť nedostatok 

základných digitálnych zručností. Komisia ich bude v týchto snahách podporovať a bude 

zohrávať svoju úlohu pri zlepšovaní uznávania digitálnych zručností a kvalifikácií a zvyšovaní 

úrovne profesionality v oblasti IKT v Európe.  

 

 

 

 

 



77 

 

Elektronická verejná správa (e-government)  

 

 Verejné služby v Európe síce prijali nové technológie v rôznej miere, na modernizáciu 

verejnej správy, dosiahnutie cezhraničnej interoperability a zjednodušenie interakcie s občanmi 

sa však dá urobiť viac.  

 

 Online verejné služby sú rozhodujúce pre zvýšenie nákladovej efektívnosti a kvality 

služieb poskytovaných občanom a podnikom. Príkladom väčšej efektívnosti je zásada „stačí 

len raz“ – orgány verejnej správy opakovane použijú informácie o občanovi alebo spoločnosti, 

ktoré už majú k dispozícii, bez toho, aby ich žiadali znova len v 48 % prípadov. Rozšírenie tejto 

zásady v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov by prinieslo ročné čisté 

úspory na úrovni EÚ vo výške približne 5 mld. EUR do roku 2017. Komisia začne pilotný 

projekt pre zásadu „stačí len raz“ pre podniky a občanov a preskúma možnosť elektronicky 

bezpečného (e-safe) riešenia na úrovni EÚ (zabezpečené online úložisko dokumentov). 

Rozšírenie zásady „stačí len raz“ cez hranice by ďalej prispelo k efektívnosti jednotného 

digitálneho trhu.  

 

 Verejné obstarávanie predstavuje približne 19 % HDP EÚ a celoeurópske elektronické 

verejné obstarávanie (e-procurement) by podľa odhadov malo priniesť úspory vo výške 50 mld. 

EUR ročne. Reformný balík o verejnom obstarávaní z roku 2014 predpokladá prechod  na plne 

elektronické verejné obstarávanie do októbra 2018. Na splnenie tohto cieľa musíme vynaložiť 

zvýšené úsilie vzhľadom na to, že v mnohých členských štátoch sa prechod začal realizovať 

pomalým tempom.  

 

 Kontaktné miesta medzi verejnými orgánmi a občanmi/podnikmi sú v súčasnosti 

rozdrobené a neúplné. Potreby podnikov a občanov v ich cezhraničných činnostiach by sa dali 

lepšie uspokojiť, ak by sa na podklade infraštruktúr digitálnych služieb Nástroja na prepojenie 

Európy rozšírili a integrovali existujúce európske portály, siete, služby a systémy (ako 

napríklad Vaša Európa, jednotné kontaktné miesta, kontaktné miesta pre výrobky, kontaktné 

miesta pre stavebné výrobky) a navzájom prepojili do „jednotnej digitálnej brány“(Single 

Digital Gateway). Navyše by sa v celej EÚ malo podporovať využívanie elektronických 

dokumentov, aby sa znížili náklady a administratívna záťaž pre podniky a jednotlivcov.  
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 Podniky odrádza rozdrobenosť regulácie a prekážky, ktoré im sťažujú rozširovanie a 

cezhraničné podnikanie v rámci vnútorného trhu. Mnohé členské štáty požadovali opatrenia, 

vrátane pomoci zameranej na to, aby sa spoločnosti mohli zakladať rýchlo (napr. do 24 hodín). 

Komisia sa domnieva, že všetky usadené spoločnosti by mali mať možnosť rozšíriť svoje 

fungovanie cezhranične online a stať sa celoeurópskymi do jedného mesiaca využitím 

prepojenia obchodných registrov a zásady „stačí len raz“.”73 

 

2.1.5 Ďalšie kroky v budovaní JDT 

 

 Po zadefinovaní vybudovania Jednotného digitálneho trhu vo výhlásení súčasnej 

Komisie a predložení prvých legislatívnych návrhov Komisiou v roku 2015, podpredseda 

Komisie Andrus Ansip uviedol, že “zvyšok legislatívnych návrhov pre JDT príde počas roku 

2016”74 .  Ide o pozitívny krok k ďalšiemu jasnejšiemu smerovaniu pre dosiahnutie cieľa 

vybudovať JDT v Európskej únii. 

 

  

                                                 
73 Oznámenie Komisie COM(2015) 192 final, čl. 4.3.2 . 
74 ANSIP, A. 2016, A busy year ahead building the Digital Single Market [online]. január 2016. [cit. 26-

2-2016]. Dostupné na internete. <https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip/blog/busy-year-

ahead-building-digital-single-market_en>. 
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3. Ako vytvoriť Digitálny trh krajín Vyšehradskej skupiny 

 

3.1 Vysporiadanie sa s komplikáciami 

 

3.1.1 Prednosť práva Európskej Únie 

 

Otázka zásady subsidiarity 

 

 Vytvorenie Jednotného digitálneho trhu je nepopierateľne v súlade so zásadou 

subsidiarity, keďže vytvoriť rozsiahly digitálny trh veľkosti, ktorá je dosiahnuteľná na 

platforme členských štátov Únie, nie je možné na nižšej ako úniovej úrovni. Akákoľvek snaha 

členských štátov o vytvorenie samostatného menšieho digitálneho trhu ako je možné vytvoriť 

rozšírením už existujúceho voľného trhu Európskej únie o digitálny trh nemá opodstatnenie. 

Preto činnosti členských štátov v oblasti digitálneho trhu by sa mali odvíjať od smerovania 

Komisie k vytvoreniu Jednotného digitálneho trhu, ako je uvedené aj v SWD(2015) 100 final. 

Ak sa niektoré členské štáty z akéhokoľvek dôvodu rozhodnú pre užšiu spoluprácu, ako 

stanovuje právna úprava týkajúca sa Jednotného digitálneho trhu, musia vychádzať z princípov 

a zásad úniového práva, aby v prípade, že sa dostanú do kompetenčného konfliktu s Európskou 

úniu, ich konanie v súlade s judikatúrou Súdneho dvora pre rozhodujúcou kompetenčné 

konflikty. Vhodnú judikatúru sme uviedli v podkapitole 1.1.3 tejto práce. Pre vyhnutie sa 

praktickým komplikáciám je vhodné sledovať zámery Komisie upraviť jednotlivé oblasti JDT, 

aby členské štáty nemuseli meniť svoju právnu úpravu pre tieto oblasti opäť v prípade prijatia 

Úniovej právnej úpravy, tak aby bola v súlade s Únia ňou právnou úpravou, ktorá má prednosť 

právnou úpravou členského štátu. 

 

 

Otázka kompetenčného konfliktu 

 

 V zmysle zásady subsidiarity a proporcionality a príslušnej judikatúry súdneho dvora, 

má spolupráca krajín Vyšehradskej skupiny v oblasti tvorby digitálneho trhu zmysel vo forme 

užšej spolupráce na Jednotnom digitálnom trhu Európskej únie. Pre tento druh spolupráce 

vidíme ako vhodné uzavretie medzinárodnej dohody medzi krajinami Vyšehradskej skupiny 

(ďalej aj “Digital V4”), s následnými prílohami s úpravou jednotlivých oblastí budúceho JDT. 
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Judikatúra Súdneho dvora jasne hovorí, že takýto druh spolupráce je prípustný, ak: 

 

1. znenie medzinárodnej dohody neovplyvní, alebo nepozmení rozsah pôsobnosti práva a 

politík Únie (rozhodnutie vo veci AETR 22/70); 

2. je znenie medzinárodnej dohody vytvára detailnejšiu právnu úpravu, ako je právna Úniová 

úprava v danej oblasti, avšak nestačí, aby bola len širšia; ( body 25 a 26 Stanoviska 2/91 - 

vysporiadanie sa s princípom “pokrytia do veľkej miery”) 

3. Európska únia nekoná v rámci a v medziach svojej právomoci, môže členský štát konať 

ako neobmedzený suverén (“doktríne rozdelených právomocí” - Rozsudok Cornelis 

Kramer). 

 

Pre širšie súvislosti vyššie spomenutej judikatúry a pre ďalšiu podstatnú judikatúru Súdneho 

dvora pozri podkapitolu č. 1.1.3 tejto práce. 

 

3.1.2 Oblasti potrebné upraviť legislatívne 

 

 Pre krajiny Vyšehradskej skupiny má zmysel spolupracovať užšie v prostredí 

Jednotného digitálneho trhu EÚ v prípade, zhody v spoločnom smerovaní a snahe dosiahnuť: 

 

- získanie výraznej konkurenčnej výhody na trhu EÚ pre zisk investícií, uskutočňovanie 

výskumu a vývoja (najväčší integrovaný digitálny trh v EÚ je v súčasnosti Nemecko a 

počtom viac ako 80mil. obyvateľov,); 

- akumulovanie know-how v regióne (spoločná užšia právna úprava viacerých štátov overená 

v praxi), vznik pozície lídra - možnosť následného exportu know-how na celoúniovú úroveň 

(pozitívom je vznik užšej právnej úpravy od začiatku vychádzajúcej z aktuálnej právnej 

úpravy EÚ); 

- vytvorenie hlbšie integrovaného digitálneho trhu, ktorý by pomohol miestnym začínajúcim 

podnikateľom rásť na dostatočne veľkom trhu bez bariér, kde platia rovnaké podmienky vo 

všetkých oblastiach digitálneho trhu nezaťažené odlišnosťami národných právnych úprav 

spôsobených transpozíciou smerníc EÚ a svoje plánovaný rast by mohli škálovať na 

možnosti väčšieho trhu; 
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- priestor pre už existujúce firmy podnikajúce v internetovom prostredí rýchlejšie narásť do 

regionálneho rozmeru, získať potrebné skúsenosti na oveľa väčšom trhu a stať sa dostatočne 

veľkými, aby mohli konkurovať veľkým hráčom na európskom a globálnom trhu; 

- následnú spoluprácu s krajinami V4+ (Pobaltské štáty, Bulharsko a Rumunsko) v prípade ich 

záujmu a tak dosiahnutie najväčšieho integrovaného digitálneho trhu v Európe, čím by sa 

mohol dosiahnuť posun tradičného centra inovácií v technológiách a digitalizácii zo západu 

Európy na východ. 

 

Pri spoločnej právnej úprave sa krajiny V4 musia držať dvoch pravidiel, a to: 

1. kompatibilita právnej úpravy s legislatívou EÚ a, 

2. právna úprava dohodnutá v prílohách k Medzinárodnej zmluve Digital V4, musí byť 

implementovaná do národnej právanej úpravy tak, aby fyzické aj právnické spoločnosti 

mohli počítať s identickou právnou úpravou oblastí riešených v Prílohách Zmluvy. 

 

 Vychádzajúc z pilierov Jednotného digitálneho trhu EÚ, pre dosiahnutie cieľov  Digital 

V4, krajiny Vyšehradskej skupiny by mali v čo najužšej miere vytvoriť právnu úpravu, riešiacu 

aj nasledujúce témy: 

 

Lepší prístup spotrebiteľov a podnikov k digitálnym tovarom a službám naprieč Európou 

1) E-commerce (Pravidlá cezhraničného elektronického obchodu, ktorým môžu spotrebitelia a 

podniky dôverovať) 

 

- vytvorenie jednotných pravidiel elektronického obchodu, aby sa zjednodušil 

cezhraničný elektronický obchod; 

- jednotné prostriedky nápravy vo vzťahu k chybnému digitálnemu obsahu; 

- odstrániť rozdiely v povahe a charaktere zmlúv vzťahujúcich sa na digitálny 

obsah; 

- zavedenie jednotných technických noriem, pravidiel označovania, pravidiel 

spôsobu predaja; 

- zavedenie jednotnej jazykovej normy pre elektronický obchod - anglický jazyk 

(povinná anglická verzia, okrem úradného jazyka v danej krajine). 
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Jednotná právna úprava pomôže aj vymožiteľnosti práva pre spotrebiteľov aj podnikateľov (v 

prípade že sa majú sídlo/bydlisko v krajinách, ktoré sú súčasťou Digital V4), keďže súdy v 

rôznych krajinách budú rozhodovať spory podľa rovnakej právnej úpravy. Týmto sa zvýši istota 

v bezpečnosť elektronického obchodovania a následnej vymožiteľnosti práva. 

 

2) Balíkové doručovanie (Cenovo dostupné vysokokvalitné cezhraničné  doručovanie 

zásielok) 

 

- vytvorenie jednotných pravidiel pre balíkové doručovanie (do 30kg) s cieľom 

zefektívniť doručovanie, podstatne znížiť náklady cezhraničného balíkového 

doručovania, vytvorenie priestoru pre vznik širšej konkurencie a ponuky služieb 

na trhu s balíkovým doručovaním; 

- podpora jednotných noriem-štandardov pri balíkovom doručovaní tak, aby sa 

zvýšila interoperabilita medzi jednotlivými prevádzkovateľmi pozdĺž 

doručovateľského reťazca. 

 

Geografické blokovanie (Zabránenie neopodstatnenému    geografickému 

blokovaniu -“geo-blocking”) 

 

- odstrániť geografické blokovanie s cieľom zabezpečiť rovnaké možnosti a 

podmienky pre spotrebiteľov vo všetkých krajinách Digital V4. 

 

3. Copyright (Lepší prístup k digitálnemu obsahu – moderný, európskejší rámec autorských 

práv) 

 

- zabezpečenie jednotnej právnej úpravy pre ochranu práv duševného vlastníctva 

s cieľom vytvoriť bezpečné prostredie pre investície do tvorivosti a kultúrneho 

priemyslu a tvorbu nových pracovných miest. 
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4. Daň z pridanej hodnoty (Zníženie záťaže a odstránenie prekážok   týkajúcich 

sa DPH pri predaji cez hranice) 

 

- zabezpečiť rovnakú výšku dane z pridanej hodnoty pre elektronické 

obchodovanie (ak nie rovnaká výška DPH, tak zaviesť maximálnu a minimálnu 

výšku DPH). 

- všeobecne zosynchronizovať daňovú politiku v oblasti digitálneho trhu s cieľom 

vytvoriť stabilné a dôveryhodné prostredie pre zabezpečenie 

konkurencieschopnosti v EÚ a na globálnom trhu. 

 

Vytváranie vhodných a rovnakých podmienok pre digitálne siete a rozvoj inovačných služieb 

5. Telekomunikácie a médiá (Prijatie vhodných pravidiel v  oblasti telekomunikácií a 

mediálny rámec pre 21. storočie) 

 

- odizolovanie vnútroštátnych telekomunikačných trhov; 

- podpora investícií do telekomunikačných projektov s cezhraničným dosahom; 

- vytvorenie prehĺbenejšieho (napr. väčšia liberalizácia, ale v rámci jednotnej 

právnej úpravy) spoločného trhu pre audiovizuálne médiá a služby; 

- vysporiadanie sa s novými formami mediálnych formátov ako sú elektronické 

knihy, noviny, magazíny a databázy v zmysle vytvorenia jednotnej právnej 

úpravy pre nové mediálne formáty. 

 

6. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov (Posilňovanie dôvery a   bezpečnosti 

v oblasti digitálnych služieb a pri spracovávaní osobných údajov) 

 

- úzka spolupráca v tejto oblasti s cieľom dosiahnutia vyšších bezpečnostných 

štandardov ako je úroveň Európskej únie a vytvorenia najbezpečnejšieho online 

prostredia v rámci EÚ. 

 

7. Online platformy (Vhodné regulačné prostredie pre platformy a  

 sprostredkovateľov) 
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- jednotná právna regulácia v danej oblasti s cieľom vytvorenia jednotného trhu 

pre podnikanie prevádzkovateľov online platforiem a zároveň s cieľom 

zabránenia zneužívania postavenia platforiem v digitálnom trhu. 

- jednotné zmluvné právo a zmluvných štandardov pre zmluvné vzťahy a 

podmienky používania týkajúce sa platforiem. 

 

Maximalizácia rastového potenciálu digitálneho hospodárstva 

8. Ekonomika orientovaná na dáta (Budovanie dátového hospodárstva) 

 

- jednotná právna úprava v oblasti spracovania a bezpečnosti spracovania Big Data 

s cieľom zabezpečiť vysokú konkurencieschopnosť krajín Digital V4 na trhu EÚ 

a s tým spojenú stimuláciu investícií do výskumu a vývoja v tejto oblasti na 

území krajín Digital V4; 

- jednotná právna úprava v oblasti poskytovania Cloud-ových služieb s cieľom 

zabezpečiť vysokú konkurencieschopnosť krajín Digital V4 na trhu EÚ a s tým 

spojenú stimuláciu investícií do výskumu a vývoja v tejto oblasti na území krajín 

Digital V4; 

- spoločná právna úprava na podporu dosiahnutia plného potenciálu vedy záložnej 

na údajoch a internetu vecí (Internet of Things). 

 

9. Spoločné normy (Posilňovanie konkurencieschopnosti    prostredníctvom 

interoperability a normalizácie) 

 

- zosúladenie národných katalógov noriem IKT a špecifikácií týkajúcich sa interoperability; 

- nájsť a realizovať nové možnosti spolupráce v tejto oblasti nad rámec aktuálnych iniciatív 

Európskej komisie. 

 

10. Zručnosti a e-government (Inkluzívna elektronická spoločnosť -“e-  society”) 

 

- aktívna cezhraničná spolupráca pri zavádzaní úspešných iniciatív pre zvýšenie digitálnych 

zručností obyvateľstva a efektívneho zvyšovania počtu ICT odborníkov; 
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- prepojenie obchodných registrov (Komisia sa domnieva, že všetky usadené spoločnosti by 

mali mať možnosť rozšíriť svoje fungovanie cezhranične online a stať sa celoeurópskymi do 

jedného mesiaca využitím prepojenia obchodných registrov a zásady „stačí len raz“ - v 

zmysle tejto iniciatívy by sa podobný krok mohol presadiť v krajinách Digital V4); 

- prispôsobenie národných plánov pre tvorbu e-governmentu na vytvorenie cezhraničných 

riešení smerujúc k vysokej konkurencieschopnosti stredoeurópskeho regiónu v rámci Únie a 

globálneho trhu). 

 

3.2 Kroky k vytvoreniu Digitálneho trhu krajín Vyšehradskej skupiny 

 

Pre vytvorenie Digital V4 navrhujeme postupovať podľa nasledujúcich krokov: 

 

1. Finančná analýza  

 

 I keď naša práca dokazuje uskutočniteľnosť projektu Digital V4 v kontexte Úniového 

práva, je potrebné preskúmať finančnú náročnosť a výhodnosť uskutočnenia projektu pre 

Slovensko, jednotlivé krajiny V4 (aj “V4+”75) a krajiny V4 ako regionálny celok. pre Slovensko 

a pre Strednú Európu. Takáto analýza môže byť financovaná zo súkromných zdrojov, štátneho 

rozpočtu (príslušné ministerstvo) alebo čerpaním grantovej dotácie po vypracovaní projektu pre 

získanie grantu na vypracovanie finančnej analýzy (napr. Vyšehradsky fond). 

 

2.  Proof of concept (workshopy) 

 Po preukázaní finančnej uskutočniteľnosti a výhodnosti je vhodné vytvoriť verejnú 

diskusiu o projekte Digital V4 za prítomnosti predstaviteľov jednotlivých štátov a odborníkov 

a stakeholder-ov z jednotlivých oblastí digitálneho trhu. Cieľom takejto diskusie by bolo získať 

pohľad na uskutočnenie projektu Digital V4 od dotknutých strán. Platforma pre verejnú 

diskusiu môže mať podobu medzinárodného workshopu. 

 

 

 

                                                 
75  VISEGRAD GROUP, 2011. The Bratislava Declaration of the Prime Ministers of the Czech 

Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland and the Slovak Republic on the occasion of 

the 20th anniversary of the Visegrad Group [online]. 15. február 2011 [cit. 26-2-2016]. Dostupné na 

internete. <http://www.visegradgroup.eu/2011/the-bratislava>. 
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3. Organizácia na politickej úrovni 

 

 Vzhľadom na široký dopad témy prehĺbenia digitálneho trhu s cieľom zvýšiť 

konkurencieschopnosť regiónu je vhodné, aby sa téma prerokovala na jednom z pravidelných 

zasadnutí predstaviteľov krajín V4 s cieľom prijať súhlasné alebo zamietavé stanovisko. V 

prípade súhlasného stanoviska je potrebné prijať dohodu o ďalšom postupe. 

 

4. Príprava obsahu medzinárodnej dohody 

 

 Na spoločnom zasadnutí predstaviteľov krajín V4 sa určí koordinátor príprav rámcovej 

medzinárodnej Dohody. Ako koordinátora tvorby obsahu rámcovej medzinárodnej Dohody 

navrhujeme Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, 

keďže iniciatíva na vytvorenie Digital V4 má pôvod na Slovensku. 

 

 Dohoda by mala okrem formálnych náležitostí obsahovať aj spôsob spolupráce, 

založenie spoločného medzinárodného koordinačného orgánu (zabezpečenie koordinácie 

Príloh k Dohode), formu právnej úpravy jednotlivých oblastí Digitálneho trhu cez prílohy, ktoré 

by boli rovnocenné so samotnou dohodou (uzatvárané postupne, po dohodnutí ich obsahu). 

Mala by obsahovať aj akým spôsobom a dokedy sú štáty povinné ratifikovať a transponovať 

Prílohy,  mechanizmus vyrovnania sa s novou právnou úpravou EÚ, pristúpenie nových 

signatárskych krajín, predovšetkým krajín z V4+ a sankcie. 

 

 Schválenie Príloh nie je časovo a miestne viazané na uzavretie rámcovej medzinárodnej 

Dohody o spolupráci na tvorbe Digital V4. Rovnako nie je schválenie jednotlivých príloh na 

seba viazané časovo a miestnu. Prílohy sa schvaľujú po dosiahnutí konsenzu o ich obsahu, 

podpisom dodatku k Dohode. Koordináciu tvorby obsahu príloh by mal vzhľadom na rozsah 

tém (viď. podkapitolu 3.1.2) zabezpečovať samostatný orgán vytvorený pre túto činnosť  

samotnou medzinárodnou rámcovou zmluvou. 

 

Vízia a zásady Digital V4 ako súčasť rámcovej medzinárodnej Dohody 

 

 Cieľom Digital V4 je vytvoriť úzku spoluprácu medzi štátmi, ktorá by mala smerovať 

k vytvoreniu vyspelého digitálneho trhu bez bariér, ktorý by bol nadstavbou Jednotného 

digitálneho trhu Európskej únie, a teda vybudovaný na jeho základoch. Keďže Digital V4 by 
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malo predstavovať dlhodobú spoluprácu signatárskych štátov, a vzhľadom na rámcový 

charakter Dohody, je vhodné zakomponovať do znenia zmluvy ciele a zásady, ktoré by 

zodpovedali charakteru tejto zmluvy. Vychádzajúc z delenia hospodárskych komunitárnych 

cieľov podľa Simona na “konečné ciele, strednodobé ciele a štrukturálne zásady”76.  

 

 Medzi konečné ciele navrhujeme zaradiť:  hospodársky a sociálny pokrok signatárskych 

krajín, podpora krokov smerujúcich k neustálemu zlepšovaniu životných a pracovných 

podmienok v digitálnom hospodárstve, trvalo udržateľný rozvoj, vyvážený obchod, korektná 

hospodárska súťaž, harmonický rozvoj hospodárstva, postupné rušenie prekážok v 

medzinárodnom elektronickom obchode, získanie a udržanie si vedúcej pozície vo vytváraní 

priaznivých podmienok pre rozvoj digitálneho hospodárstva, smerovanie k vytvoreniu lepších 

podmienok pre investície v dotknutom regióne a rastu prosperitu obyvateľstva. 

 

 Okrem strednodobých cieľov, ktoré by vyplynuli zo spoločných rokovaní 

predstaviteľov krajín Vyšehradskej skupiny, navrhujeme zaradiť aj ciele spomenuté v 

podkapitole 3.1.2 tejto práce. Tieto ciele by mali všeobecne korešpondovať s konkrétnejšími 

hospodárskymi pojmami”77, pričom “k týmto cieľom prináleží aj zbližovanie hospodárskych 

politík, ktoré je založené na logike spolupráce než na integrácii.”78 

 

 Medzi štrukturálne alebo základné zásady navrhujeme zaradiť vychádzajúce zo zásad 

Európskej únie ako zásada rovnakého zaobchádzania, zásada právnej istoty, zásada 

rešpektovania legitímnej dôvery, zásada proporcionality ako aj zásadu dobrej viery. Pre 

dosiahnutie cieľov Digital V4 predpokladáme možnosť vzniku špecifických zásad odvodených 

od potreby spolupráce. 

 

 Dohoda o Digital V4 by mala obsahovať podobnú formuláciu definície JDT, avšak pre 

Digital V4 a jeho kontext ako časť znenia bodu 1. s názvom ‘Úvod: Prečo potrebujeme Jednotný 

digitálny trh’ Oznámenia Komisie COM(2015) 192 final a to, že “jednotný digitálny trh je tým 

trhom, v rámci ktorého je zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu a v rámci 

ktorého môžu jednotlivci a podniky bezproblémovo využívať a vykonávať online činnosti 

                                                 
76 SIMON, D. 2005. Praha: Komunitární právní řád. Praha : ASPI 2005. s. 86. ISBN 80-7357-114-5. 
77 Ibidem, str. 88 
78 Ibidem, str 88. 
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podľa pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a s vysokou úrovňou ochrany osobných 

údajov a spotrebiteľov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu. Dosiahnutím 

jednotného digitálneho trhu sa zabezpečí, aby si Európa udržala svoje vedúce svetové 

postavenie v digitálnom hospodárstve, čím sa podporí globálny rast európskych podnikov.”79 

 

Spoločný medzinárodný orgán 

 

 Vzhľadom na široké spektrum oblastí, ktoré je pre vznik Digitálneho trhu potrebné 

upraviť, spadajúce do kompetencií viacerých ministerstiev, nie je vhodné, aby bola príprava 

Príloh k Dohode ponechaná len príslušným ministerstvám. Za vhodné považujeme zriadenie 

koordinačného oficiálneho orgánu Vyšehradskej skupiny pre Digital V4, zo stálym sídlom, 

ktorý by riadil špeciálny Komisár. Organizácia tohto orgánu by kopírovala tri piliere 

Jednotného digitálneho trhu Európskej únie a o zodpovednosti prislúchajúce ku každému 

pilieru by sa staral jeden vice-komisár, o organizáciu vnútornej činnosti.  Hlavnými 

predstaviteľmi novozriadeného orgánu pre organizáciu Digital V4 by boli komisár a traja vice-

komisári a tajomník dohliadajúci na administratívny chod orgánu. Medzi zodpovednosti 

komisára by patrili koordinácia postupov pri uskutočňovaní Digital V4, zadávanie podnetov 

pre zvolanie mimoriadnej medzinárodnej konferencie za účasti predstaviteľov krajín V4, za 

účelom schválenia znenia Príloh alebo ich noviel, komunikácia s predstaviteľmi vlád štátov V4 

a podobne. Úloha vice-komisárov by spočívala v koordinácii prípravy právanej úpravy 

jednotlivých oblastí digitálneho trhu vedením odborných skupín pre jednotlivé oblasti 

digitálneho trhu a organizovaní verejných konzultácií a organizovaní odborných workshopov 

za účasti stakeholderov. 

 

 Odborné skupiny by zabezpečovali prípravu návrhu znenia Príloh, vydávali 

odporúčania pre ďalší postup a sledovali legislatívne trendy v EÚ a technologické trendy v 

globálnom kontexte, tak aby nimi pripravená legislatíva spĺňala kritériá aktuálnej doby. 

Odborné skupiny by zasadali počas celého roka a stretávali by sa v sídle orgánu na pravidelnej 

báze, tak aby sa zachovala efektívnosť ich práce.  Personálne zloženie by vychádzalo zo 

zabezpečenia účasti odbornou komunitou uznávaných odborníkov v danej oblasti a právnych 

expertov z každej členskej krajiny V4, tak aby sa zabezpečila znalosť problematiky a 

vnútroštátneho práva s cieľom pripraviť právnu úpravu univerzálne akceptovateľnú použiteľnú 

                                                 
79 Oznámenie Komisie COM(2015) 192 final, čl 1. 
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v každej z členskej krajine. Verejné konzultácie by sa zabezpečovali elektronickou formou, 

podľa štandardu Európskej Komisie. Odborné workshopy by sa organizovali na báze ad hoc.  

 

 Po prijatí znení jednotlivých Príloh Dohody by orgán zriadený dohodou koordinoval 

postup pri novelizácii Dohody a príloh podľa zmien v právnej úprave Únie a podľa zmien 

technologických, spoločenských a medzinárodnopolitický trendov s cieľom udržať čo najvyšší 

štandard digitálneho trhu s európskeho a globálneho pohľadu. 

 Ako oficiálny komunikačný jazyk orgánu navrhujeme anglický jazyk pre zabezpečenie 

efektívnosti, zníženia nákladov na preklad a dosiahnutia jednotnej normy riadenia.  

 

 Ako sídlo organizácie navrhujeme Bratislavu, ako hlavné mesto štátu iniciujúceho 

Digital V4 a z ekonomických dôvodov spočívajúcich v jeho geografickom umiestnení, z čoho 

vyplývajú znížené náklady na dopravu. 

 

 Na pozície predstaviteľov navrhujeme miešaný tím odborníkov a politikov zo všetkých 

štyroch štátov Vyšehradskej skupiny, s medzinárodnými skúsenosťami a akceptáciou v 

profesionálnej medzinárodnej komunite. 

  

 Pre dosiahnutie hospodárnosti a efektívnosti riadenia by sa mala čo najvyššej možnej 

miere využiť infraštruktúra odborných orgánov v jednotlivých členských štátoch V4 v kontraste 

s budovaním priveľkej medzinárodnej inštitúcie. 

  

5. Uzavretie medzinárodnej dohody o spolupráci a vytvorení Digital V4 

 

 Koordinátorom podpisu rámcovej medzinárodnej dohody a jednotlivých Príloh by mal 

byť aktuálne “predsedajúci štát Vyšehradskej skupiny”80. 

 

 

 

 

 

                                                 
80 VISEGRAD GROUP, 2002. Annex to the Content of Visegrad Cooperation [online], jún 2002  [cit. 

26-2-2016]. Dostupné na internete. <http://www.visegradgroup.eu/cooperation/annex-to-the-content-

of>.  
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3.3 NORDEN - príklad spolupráce krajín severského regiónu 

 

 Podobne ako spolupráca stredoeurópskych krajín v platforme V4, severské európske 

krajiny prehlbujú svoju spoluprácu v zoskupení s názvom Norden. Norden sa skladá aj z krajín, 

ktoré nie sú súčasťou EÚ. Zoskupenie krajín regiónu severnej Európy  oficiálne vzniklo 

Dohodou o spolupráci medzi Dánskom, Fínskom, Islandom, Nórskom a Švédskom (The 

Helsinki Treaty), v súčasnosti majú svoje zastúpenie v tomto zoskupení aj Faerské ostrovy, 

Aalandské ostrovy a Grónsko. Dohoda bola podpísaná 23. marca 1962 a do platnosti vstúpila 

1. júla 1962. Dohoda o spolupráci sa menila niekoľkokrát s prehlbovaním spolupráce. 

Podpisom Dohody a jej dodatkami postupne vzniklo medzi parlamentné zhromaždenie (The 

Nordic Council), agentúry pre spoluprácu, zhromaždenie ministrov (The Nordic Council of 

Ministers) a ďalšie organizácie a inštitúcie. Inštitúcie Nordenu majú spravidla sídlo v dánskej 

Kodani. 

 

 Pôvodná preambula Dohody o spolupráci hovorí, že “vlády Dánska, Fínska, Islandu, 

Nórska a Švédska túžiac podporiť a posilniť blízke väzby existujúce medzi Severskými ľuďmi 

vo veciach kultúry, právnej a sociálnej filozofie a pre rozšírenie miery spolupráce medzi 

Severskými krajinami; túžiac dosiahnuť uniformitu právnej úpravy v Severských krajinách v 

čo najväčšom rozsahu ako je to možné; túžiac dosiahnuť, kde je to možné, vhodné rozdelenie 

práce medzi Severskými krajinami vo všetkých takých oblastiach; túžiac po pokračovaní v úsilí 

vzájomnej spolupráce, významnej pre Severské krajiny, uskutočňujúcej sa v Severskom 

zhromaždení (Nordic Council) a iných agentúrach pre spoluprácu, sa dohodli na nasledovných 

ustanoveniach”81. Nasledujúcimi novelami Dohody z rokov 1971, 1974, 1983, 1985, 1991, 

1993 a 1995 bola spolupráca rozšírená o vytvorenie Severského zhromaždenie ministrov, 

priestoru pre rovnocenné zastúpenie Faerských ostrovov, Aalandských ostrovov a Grónska, 

zefektívnenie pracovných postupov Severského zhromaždenia, prispôsobenie zmluvy 

vzhľadom na integráciu krajín Nordenu do štruktúr EÚ, a ďalšie úpravy smerujúce k 

efektívnejšej spolupráci. 

 

 Štáty Dohody sa zaviazali, že “vysoké zmluvné strany sa budú usilovať o udržanie a 

rozvoj ďalšej spolupráce medzi Severskými krajinami v právnych, kultúrnych, sociálnych a 

                                                 
81  Preamble to the Treaty of 23 March 1962 [online]. marec 1962. Dostupné na internete. 

<http://www.norden.org/en/om-samarbejdet-1/nordic-agreements/treaties-and-agreements/basic-

agreement/the-helsinki-treaty>. 
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ekonomických oblastiach, tak ako aj v oblastiach dopravy a telekomunikácií a ochrany 

životného prostredia.  

 Vysoké zmluvné strany by mali konzultovať veci spoločného záujmu, ktoré sú 

preberané na úrovni Európskych a iných medzinárodných organizácií a konferencií”82.  

 

  Norden je spolupráca na báze prirodzeného historického, kultúrneho, spoločenského a 

sociálneho prepojenia susedských krajín v rámci jedného geografického regiónu, vďaka 

ktorému môžu relatívne malé krajiny vystupovať jednotne v témach regionálneho záujmu a po 

“tisícročnej histórii sporov a aliancií“83 ťažiť zo vzájomnej podpory a spoločného vystupovania 

pri presadzovaní záujmov regiónu v európskych a medzinárodných štruktúrach. Táto 

spolupráca sa prejavuje od spoločného výkladu histórie, sociálnu spoluprácu, spoluprácu v 

civilných veciach, v oblasti školstva, zjednocovania právnej úpravy, ako aj v spoločnej 

reprezentácii v zahraničí a podpore inovácií. Akokoľvek, “z politického hľadiska, Severský 

región je menej v týchto dňoch menej viditeľný. Môžete tiež namietať, že v súčasnom stále sa 

zmenšujúcom svete predstavuje celá Európa jeden región. V každom prípade, severské štáty si 

snažia nájsť svoje miesto v novej dobe globalizácie. Bude zaujímavé sledovať, či sa ďalej 

rozhodnú pre spoločné alebo individuálne riešenia.”84 

 

 Krajiny strednej Európy majú podobné historické črty a s krajinami severnej Európy. 

Ako je možné vidieť v čase písania tejto práce pri aktuálnych reáliách Európskej únie v 

súvislosti s Veľkou Britániou, trend smeruje k regionálnej individualizácii a fungovaniu v rámci 

platformy viac ako k prehlbovaniu integrácie. Aj z toho dôvodu je potrebné brať si príklad z už 

existujúcich regionálnych spoluprác a nadväzovať na prirodzené susedské vzťahy s víziou 

zabezpečenia konkurencieschopného postavenia a regionálneho blahobytu. 

  

                                                 
82 Ibidem, Article 1. 
83 This history of the Nordic region from the Viking times to the present [online]. [cit. 26-2-2016]. 

Dostupné na internete. <http://www.norden.org/en/fakta-om-norden-1/history-of-the-nordic-region>. 
84 Five small welfare states in a global world (1920+) - A European region in a global world [online]. 

[cit. 26-2-2016]. Dostupné na internete. <http://www.norden.org/en/fakta-om-norden-1/history-of-the-

nordic-region/five-small-welfare-states-in-a-global-world-1920>. 
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Záver 

 

 Základnou otázkou tejto práce bolo, či je možné zosúladiť spoluprácu členských štátov 

Európskej únie, menovite štátov Vyšehradskej skupiny s cieľom vytvoriť nadstavbu k 

plánovanému Jednotnému digitálnemu trhu Európskej únie, v podobe koordinovanej 

medzinárodnej spolupráce v medziach Úniového práva. Kľúčovou časťou tejto otázky je 

realizovateľnosť spolupráce v otázkach zdieľaných právomocí členských štátov a Európskej 

únie. Pri posudzovaní celej otázky sme prirodzene vychádzali z zásad subsidiarity a 

proporcionality, ktoré stanovujú, že Únia koná v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej 

právomoci, len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské 

štáty uspokojivo dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej úrovni, ale z 

dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni 

Únie a že neprekračuje obsah a forma činnosti Únie rámec toho čo je nevyhnutné na dosiahnutie 

cieľov. Tieto zásady určujú, kto má konať - či členské štáty alebo Únia a v prípade, že má konať 

Únia, tak v akom rozsahu. 

 

 Otázky vyplývajúce zo zásady subsidiarity a zásady proporcionality bolo v rámci nosnej 

témy našej práce potrebné zodpovedať v zmysle rozdelenia právomocí podpisovať 

medzinárodná zmluvu týkajúcu sa jednotlivých oblastí plánovaného Jednotného digitálneho 

trhu. Na otázku, či môžu členské štáty Únie medzi sebou podpísať medzinárodnú zmluvu 

týkajúcu sa prenesených právomocí členských štátov na Úniu sme vychádzali z výrokov 

Súdneho dvora Európskej únie, ktoré sme vybrali zo súvisiacej judikatúry Súdneho dvora. 

Analýzou rozhodnutí Súdneho dvora sme dospeli k záveru, že členské štáty môžu podpísať 

medzinárodnú dohodu, ktorá upravuje oblasti prenesených právomocí v prípade, že znenie 

medzinárodnej dohody neovplyvní, alebo nepozmení rozsah pôsobnosti práva a politík Únie 

(rozhodnutie vo veci AETR 22/70); 

znenie medzinárodnej dohody vytvára detailnejšiu právnu úpravu, ako je právna Únijná úprava 

v danej oblasti, avšak nestačí, aby bola len širšia; ( body 25 a 26 Stanoviska 2/91 - vysporiadanie 

sa s princípom “pokrytia do veľkej miery”); Európska únia nekoná v rámci a v medziach svojej 

právomoci a preto členský štát môže v danej oblasti  konať ako neobmedzený suverén 

(“doktrína rozdelených právomocí” - Rozsudok Cornelis Kramer). 
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 Porozumenie jednotlivým oblastiam Jednotného digitálneho trhu cez analýzu 

aktuálneho právneho stavu práva Európskej únie v daných oblastiach, organizačných nástrojov 

pre riadenie krokov v jednotlivých oblastiach v rámci Únie, poukázaním na neodstránené 

bariéry pre realizovanie Jednotného digitálneho trhu a analýzou avizovaných krokov Európskej 

Komisie v každej z oblastí digitálneho trhu považujeme za nosné pre vykreslenie náročnosti 

vytvorenia nadstavby k JDT, čomu zodpovedá aj rozsah druhej kapitoly. 

  

 Na základe právnej analýzy považujeme realizáciu Spoločného digitálneho trhu krajín 

Vyšehradskej skupiny ako nadstavby k Jednotnému digitálnemu trhu Európskej únie za 

uskutočniteľný z pohľadu práva Európskej únie v zmysle rozdelenia právomocí medzi Úniou a 

členskými štátmi. Pre naplnenie zamerania tejto práce uvádzame v tretej kapitole scenár 

uskutočnenia Spoločného digitálneho trhu krajín Vyšehradskej skupiny, ako ideálneho využitia 

možností spolupráce medzi týmito krajinami pri sledovaní aktuálnych príležitostí. 
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Príloha č. 1 

 
Aktuálna činnosť Komisie v realizácii JDT 
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Príloha č. 2 

 

 

The Helsinki Treaty 
 

 

 

Treaty of Co-operation between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden (the 

Helsinki Treaty). This Treaty was signed on 23 March 1962 and entered into force on 1 July 

1962. The original text has been amended by Agreements that were signed on 13 February 

1971, 11 March 1974, 15 June 1983, 6 May 1985, 21 August 1991, 18 March 1993, and 29 

September 1995. The most recent amendments en-tered into force on 2 January 1996. 

 

Preamble to the Treaty of 23 March 1962 

The Governments of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, desiring to promote 

and strengthen the close ties existing between the Nordic peoples in matters of culture, and of 

legal and social philosophy, and to extend the scale of co-operation between the Nordic 

countries; Desiring to attain uniformity of regulation throughout the Nordic countries in as 

many respects as possible; Desiring to achieve, where possible, an appropriate division of 

labour between the Nordic countries in all those fields; Desiring to continue the co-operative 

efforts of significance to the Nordic countries that take place within the Nordic Council and 

other co-operative agencies, have agreed to the following provisions: 

 

Preamble to the Agreement of  

13 February 1971 

The Governments of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, desiring to strengthen 

and expand the institutional foundations for co-operation between the Nordic countries; 

Considering it appropriate for this purpose to amend the Treaty of Co-operation of 23 March 

1962 between the Nordic countries; Having resolved therefore to include in the Treaty of Co-

operation the fundamental provisions regarding the Nordic Council; Having resolved further 

to include in the Treaty of Co-operation provisions regarding a Nordic Council of Ministers, 

with competence in the whole field of Nordic co-operation, have agreed as follows: 

 

Preamble to the Agreement of 11 March 1974 

The Governments of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, having amended the 

Treaty of Co-operation between the Nordic countries of 23 March 1962 by the Agreement of 

13 February 1971; Considering it appropriate to make certain further amendments and 

additions to the Treaty, have agreed as follows: 

 

Preamble to the Agreement of 15 June 1983 

The Governments of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, having amended the 

Treaty of Co-operation between the Nordic countries of 23 March 1962 by the Agreements of 

13 February 1971 and of 11 March 1974; Considering it appropriate to make certain 

amendments to the Treaty in order to provide the Faeroe Islands and the Åland Islands with a 

greater measure of representation on the Nordic Council and on the Nordic Council of 

Ministers, as well as to give Greenland the same measure of representation on these bodies, 

have agreed as follows: 

 

Preamble to the Agreement of 6 May 1985 
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The Governments of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, Having amended the 

Treaty of Co-operation between the Nordic countries of 23 March 1962 by the Agreements of 

13 February 1971, of 11 March 1974 and of 15 June 1983, and Wishing to make more 

effective the workings of co-operation between the Nordic countries, have agreed as follows: 

 

Preamble to the Agreement of 21 August 1991 

The Governments of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden Having amended the 

Treaty of Co-operation between the Nordic countries of 23 March 1962 by the Agreements of 

13 February 1971, of 11 March 1974, of 15 June 1983 and of 6 May 1985, and Considering it 

appropriate to make certain amendments to the organisation and working methods of the 

Nordic Council, have agreed as follows: 

 

Preamble to the Agreement of 18 March 1993 

The Governments of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, having amended the 

Treaty of Co-operation between the Nordic countries of 23 March 1962 by the Agreements of 

13 February 1971, of 11 March 1974, of 15 June 1983, of 6 May 1985 and of 21 August 

1991, and wishing to renew and expand co-operation between the Nordic countries in the 

light of the greater participation by the Nordic countries in the process of European co-

operation, have agreed as follows: 

 

Preamble to the Agreement of 29 September 1995 

The Governments of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, having amended the 

Treaty of Co-operation between the Nordic countries of 23 March 1962 by the Agreements of 

13 February 1971, of 11 March 1974, of 15 June 1983, of 6 May 1985, of 21 August 1991, 

and of 18 March 1993, and wishing further to renew and expand co-operation between the 

Nordic countries in the light of the greater participation by the Nordic countries in the process 

of European co-operation, have agreed as follows: 

 

Introductory Provision 

Article 1 

The High Contracting Parties shall endeavour to maintain and develop further co-operation 

between the Nordic countries in the legal, cultural, social and economic fields, as well as in 

those of transport and communications and environmental protection. 

 

The High Contracting Parties should hold joint consultations on matters of common interest 

which are dealt with by European and other international organisations and conferences. 
1 New wording in 1974 

8 New wording in 1993 

 

Legal Co-operation 

Article 2 

In the drafting of laws and regulations in any of the Nordic countries, citizens of all the other 

Nordic countries shall be treated equally with the citizens of the aforementioned country. This 

shall apply within all those areas falling within the jurisdiction of the Treaty of Co-operation. 

 

Exceptions to the first paragraph may, however, be made if a requirement of citizenship is 

constitutionally stipulated, or is necessary because of other international obligations or is 

otherwise deemed necessary for particular reasons. 
9 New wording in 1995 

 

Article 3 
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The High Contracting Parties shall endeavour to facilitate the acquisition by citizens of one 

Nordic country of citizenship in another Nordic country. 

 

Article 4 

The High Contracting Parties shall continue their co-operation in the field of law with the aim 

of attaining the greatest possible uniformity in the field of private law. 

 

Article 5 

The High Contracting Parties should seek to establish uniform rules relating to criminal 

offences and the penalties for such offences. 

 

With regard to criminal offences committed in one of the Nordic countries, it shall, as far as 

circumstances allow, be possible to investigate and prosecute the offence in another Nordic 

country. 

 

Article 6 

The High Contracting Parties shall seek to achieve a co-ordination of legislation in such areas, 

other than the aforementioned, as are considered appropriate. 

 

Article 7 

Each High Contracting Party should endeavour to ensure the implementation of regulations to 

allow decisions by a court of law or other public authority in another Nordic country to be 

executed also in the territory of the said Party. 

 

Cultural Co-operation 

Article 8 

Educational provision in the schools of each of the Nordic countries shall include an 

appropriate measure of instruction in the languages, cultures and general social conditions of 

the other Nordic countries, including the Faeroe Islands, Greenland and the Åland Islands. 
2 New wording in 1983 

 

Article 9 

Each High Contracting Party should maintain and  

extend the range of opportunities for students from other Nordic countries to pursue courses 

of study and sit examinations at its educational establishments. A student should be permitted 

to count part of an examination passed in one Nordic country towards a final examination 

taken in another Nordic country, whenever it is realistic. 

 

It should be possible for students to receive financial assistance from their home countries, 

irrespective of the country in which their studies are being pursued. 

 

Article 10 

The High Contracting Parties should co-ordinate that part of the public education system that 

provides qualifications for certain occupations and professions. 

 

The qualifications provided by such education should, as far as possible, be recognised and 

accepted in all the Nordic countries. Requirements relating to supplementary education and 

training necessitated by national conditions may, however, be prescribed. 

 

Article 11 
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In those areas where co-operation is appropriate, the expansion of educational establishments 

should be co-ordinated through a continuous process of co-operation with regard to the 

planning and execution of such expansion. 

 

Article 12 

Co-operation in the field of research should be so organised that research grants and other 

resources are co-ordinated and used in the best possible way, including the establishment of 

joint institutions. 

 

Article 13 

In order to support and strengthen cultural development, the High Contracting Parties shall 

promote free Nordic adult education and exchanges between the Nordic countries in the fields 

of literature, art, music, theatre, film and other areas of culture, and in so doing, utilise the 

opportunities provided by radio and television. 

 

Social Co-operation 

Article 14 

The High Contracting Parties shall seek to preserve and develop further the common Nordic 

labour market in accordance with the guidelines drawn up in previous Agreements. 

Employment services and vocational guidance shall be co-ordinated. There shall be a free 

exchange of trainees. 

 

Efforts should be made to achieve a uniform application of national regulations concerning 

health and safety at work and similar matters. 

 

Article 15 

The High Contracting Parties shall endeavour to ensure that the citizens of each Nordic 

country, when resident in another Nordic country, shall, as far as possible, enjoy the same 

social benefits as are provided for the citizens of the country of residence. 

 

Article 16 

The High Contracting Parties shall develop further co-operation in public health, and medical 

care and temperance work, as well as in the care of children and young people. 

 

Article 17 

Each of the High Contracting Parties shall endeavour to ensure that safety controls of a 

medical, technical or similar nature are executed in such a way that the authorisation or 

certification of the control procedure will be recognised in the other Nordic countries. 

 

Economic Co-operation 

Article 18 

In order to promote economic co-operation between the Nordic countries in various areas, the 

High Contracting Parties shall hold joint consultations on matters of economic policy. As part 

of this process, they should attend to the possibilities of co-ordinating measures aimed at 

equalising the effects of fluctuations in the economic cycle. 

 

Article 19 

The High Contracting Parties intend to promote, to the greatest extent possible, co-operation 

between their countries concerning production and investment and, in this regard, to seek to 

create the appropriate conditions for direct co-operation between companies in two or more 
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Nordic countries. As part of a more extensive international process of co-operation, the High 

Contracting Parties should seek to achieve an appropriate division of labour between their 

countries in matters of production and investment. 

 

Article 20 

The High Contracting Parties shall endeavour to ensure the greatest possible freedom of 

movement of capital between the Nordic countries. Joint solutions shall be sought in other 

matters of common interest pertaining to payment and currency. 

 

Article 21 

The High Contracting Parties shall seek to consolidate previously initiated co-operative 

efforts aimed at eliminating trade barriers between the Nordic countries and strengthen and 

develop further such co-operation to the greatest extent possible. 

 

Article 22 

In matters of international trade policy, the High Contracting Parties shall endeavour, jointly 

and severally, to promote Nordic interests, and shall hold joint consultations to this end. 

 

Article 23 

The High Contracting Parties shall endeavour to bring about the co-ordination of technical 

and administrative customs regulations and make such simplifications of customs procedures 

as to facilitate transport and communications between the Nordic countries. 

 

Article 24 

The regulations governing Nordic cross-border trade shall be so formulated as to cause a 

minimum of inconvenience to the inhabitants of the border areas. 

 

Article 25 

When the need arises, and where the appropriate conditions obtain, for the joint economic 

development of adjacent areas in the territories of two or more High Contracting Parties, these 

Parties shall jointly endeavour to promote such development. 

 

Co-operation on Transport and Communications 

Article 26 

The High Contracting Parties shall endeavour to consolidate previously initiated co-operative 

efforts in the field of transport and communications and seek to develop this co-operation 

with a view to facilitating transport and communication links and the exchange of goods 

between the Nordic countries and to finding appropriate solutions to any problems that may 

exist in this field. 

 

Article 27 

The construction of transport and communication links that affect the territories of two or 

more High Contracting Parties shall take place subject to consultations between the Parties 

concerned.  

 

Article 28 

The High Contracting Parties shall seek to maintain and develop further the co-operation that 

has made their territories into a single passport-control area. Cross-border passport controls of 

travellers between Nordic countries shall otherwise be co-ordinated and further simplified. 
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Article 29 

The High Contracting Parties shall co-ordinate their efforts to improve road safety. 

 

Co-operation in the Area of Environmental Protection 

Article 30 

In their national legislation and in the application thereof, the High Contracting Parties shall, 

to the greatest extent possible, place the environmental interests of the other High Contracting 

Parties on an equal footing with their own. 
3 This article was added in 1974 

 

Article 31 

The High Contracting Parties shall seek to harmonise their environmental protection 

regulations so as to attain the greatest possible measure of agreement on standards and 

guidelines relating to pollution, the use of toxic substances that harm the environment, and 

other damaging effects on the environment. 
3 This article was added in 1974 

 

Article 32 

The High Contracting Parties shall seek to co-ordinate matters relating to the allocation of 

nature reserves and recreational areas, and to protective initiatives and other measures for the 

conservation of flora and fauna. 
3 This article was added in 1974 

 

Other Areas of Co-operation 

Article 33 

Participation by the High Contracting Parties in European and other international forms of co-

operation provides excellent opportunities for collaboration for the benefit of Nordic citizens 

and companies. The Governments bear a particular responsibility in this regard to safeguard 

common interests and values. 
8 New wording in 1993 

 

Article 34 

Public Officials in the Foreign Services of any of the High Contracting Parties who are 

serving outside the Nordic countries shall, to the extent that it is compatible with their duties 

and when no objection is lodged by the country in which they are serving, also be of 

assistance to citizens of the other Nordic countries, should the latter not be represented in the 

territory concerned. 

 

Article 35 

The High Contracting Parties should, wherever possible and appropriate, co-ordinate their 

activities concerning aid to, and co-operation with, the developing countries. 

 

Article 36 

Measures aimed at disseminating greater information about the Nordic countries and Nordic 

co-operation should be taken in close collaboration between the High Contracting Parties and 

their foreign information services. Joint approaches and arrangements may be considered 

where these are deemed appropriate. 

 

Article 37 

The High Contracting Parties shall endeavour to co-ordinate the various branches of their 

official statistics. 
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Special Agreements 

Article 38 

Detailed provisions concerning co-operation in the fields here mentioned may be set out in 

special Agreements. 
3 This article was added in 1974 

 

The Forms of Nordic Co-operation 

Article 39 

 

In order to implement Nordic co-operation and develop it further within the terms of this 

Treaty and other Agreements, the Nordic countries should hold joint consultations on a 

permanent basis and, where necessary, take co-ordinated measures. 
4 New wording in 1971 

 

Article 40 

Nordic co-operation shall take place in the Nordic Council, in the Nordic Council of 

Ministers, at the meetings of the Prime Ministers, at the meetings of the Foreign Ministers and 

those of other Ministers and in special co-operative bodies, as well as between the specialised 

public authorities of the Nordic countries. 
4 New wording in 1971 

8 New wording in 1993 

 

Article 41 

Provisions resulting from co-operation between two or more High Contracting Parties may 

not be altered by any Party, unless the other Parties are notified thereof. Notification is, 

however, not required in urgent cases or where the provisions concerned are of minor 

importance. 

 

Article 42 

Public authorities in the Nordic countries may correspond directly with one another on 

matters other than those which, by their nature or for other reasons, should be dealt with 

through the agency of their Foreign Services. 

 

Article 43 

In matters pertaining to Nordic co-operation, the principle of public access should be 

observed to the greatest extent possible. 
3 This article was added in 1974 

 

The Nordic Council 

Article 44 

It is in the Nordic Council that the popularly elected assemblies of the Nordic countries and 

those of the Faeroe Islands, Greenland and the Åland Islands, the Governments of the Nordic 

countries and the Home Rule Governments of the Faeroe Islands and Greenland and the 

Regional Government of the Åland Islands co-operate. The Council has the power to initiate 

proposals and to give advice on matters pertaining to co-operation between all or some of 

these countries and the Faeroe Islands, Greenland, and the Åland 

 

Islands and is otherwise charged with the functions evident under this Treaty and in other 

Agreements. 
2 New wording in 1983 

5 This article was added in 1971 
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Article 45 

The Council may adopt recommendations, make other representations or issue statements of 

its views to one or more of the Governments of the Nordic countries or to the Council of 

Ministers. 
5 This article was added in 1971 

 

Article 46 

In addition to what has been specifically agreed, the Council should be given the opportunity 

to state its views on major issues of Nordic co-operation unless this is impracticable due to 

time constraints. 
5 This article was added in 1971 

 

Article 47 

The Council consists of 87 elected members, representatives of the Nordic Governments and 

representatives of the Home Rule Governments of the Faeroe Islands and Greenland, and the 

Regional Government of the Åland Islands. 

 

The Danish Parliament appoints sixteen of the elected members, the Finnish Parliament 

eighteen, the Icelandic Parliament seven, the Parliaments of Norway and of Sweden twenty 

each, the Parliaments of the Faeroe Islands and Greenland, and the Legislative Assembly of 

the Åland Islands two each. Each of the popularly elected assemblies also elects a 

corresponding number of substitute members. 

 

The election of members and substitute members takes place annually, and their term lasts 

until the next election. In the election of members, different political opinions are to be 

represented on the Council. 

 

Only a member of the Assembly conducting the election may be elected a member or 

substitute member of the Council. 

 

The Governments, including the Home Rule Governments of the Faeroe Islands and 

Greenland and the Regional Government of the Åland Islands, may appoint from among their 

members the number of representatives they wish to send. 
2 New wording in 1983 

5 This article was added in 1971 

8 New wording in 1993 

 

Article 48 

The national delegation of Denmark consists of the members elected by the Danish 

Parliament and of the representatives appointed by the Danish Government together with the 

delegations of the Faeroe Islands and Greenland referred to in the following paragraph. The 

national delegation of Finland consists of the members elected by the Finnish Parliament and 

of the representatives appointed by the Finnish Government together with the delegation of 

the Åland Islands referred to in the following paragraph. 

 

The national delegations of the other countries consist of the members elected by the national 

parliament and of the representatives appointed by the Government. 

 

The delegation of the Faeroe Islands consists of the members elected by the Parliament of the 

Faeroe Islands and the representatives appointed by the Home Rule Government. Greenland’s 
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delegation consists of the members elected by the Parliament of Greenland and by the 

representatives appointed by the Home Rule Government. The delegation of the Åland 

Islands consists of the members elected by the Legislative Assembly of the Åland Islands and 

by the representatives appointed by the Regional Government. 

 

The term “delegation”, as used in Article 58, paragraph 2, shall be understood to mean the 

national delegation. 
2 New wording in 1983 

5 This article was added in 1971 

8 New wording in 1993 

9 New wording in 1995 

 

Article 49 

The representatives of the Nordic Governments, the Home Rule Governments of the Faeroe 

Islands and Greenland and of the Regional Government of the Åland Islands are not entitled 

to vote in the Council. 

 

In matters relating to the application of Agreements between certain of the countries, only the 

Council members of the countries involved are entitled to vote. 
2 New wording in 1983 

5 This article was added in 1971 

 

Article 50 

The organs of the Nordic Council are the Plenary Assembly, the Presidium and the Standing 

Committees. 
5 This article was added in 1971 

 

Article 51 

The Plenary Assembly consists of all the members of the Council. 

 

The Plenary Assembly shall hold at least one ordinary session annually. Extraordinary 

sessions are to be held when the Presidium so decides, or when no fewer than two 

Governments, or no fewer than twenty-five elected members, so request. 

 

The powers of the Council shall be exercised by the Plenary Assembly, unless otherwise 

specially prescribed. 

 

Unless the Plenary Assembly decides otherwise, its deliberations shall be public. 
5 This article was added in 1971 

7 New wording in 1991 

9 New wording in 1995 

 

Article 52 

At its annual ordinary session, the Plenary Assembly shall appoint for a term of one calendar 

year a Presidium consisting of a President and the number of members specified in the Rules 

of Procedure of the Nordic Council. 

 

Different political opinions shall be represented in the Presidium. Each country shall be 

represented in the Presidium. 

 

Members of the Presidium shall be elected members of the Council. 
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The Presidium deals with the Council’s current business and otherwise represents the Council 

to the extent set out in this Treaty and in the Council’s Rules of Procedure. 

 

The Presidency of the Council shall rotate between the Nordic countries in the manner 

prescribed by the Rules of Procedure of the Nordic Council. 
5 This article was added in 1971 

6 New wording in 1985 

7 New wording in 1991 

9 New wording in 1995 

 

Article 53 

The Plenary Assembly shall determine the number of Standing Committees and their areas of 

operation. The Standing Committees shall prepare matters for consideration by the Council. 
5 This article was added in 1971 

 

Article 54 

The Nordic Council shall be assisted in its work by a Secretariat of the Presidium. 

5 This article was added in 1971 
6 New wording in 1985 

7 New wording in 1991 

9 New wording in 1995 

 

Article 55 

The Governments, including theHome Rule Governments of the Faeroe Islands and of 

Greenland and the Regional Government of the Åland Islands, the Council of Ministers, the 

Council Presidium, the Standing Committees and the members are entitled to submit 

proposals to the Council. 

 
2 New wording in 1983 

5 This article was added in 1971 

7 New wording in 1991 

9 New wording in 1995 

 

Article 56 

Recommendations may be adopted by the Plenary Assembly on the basis of the proposals 

submitted. 

 

Other representations may be made by the Presidium on the basis of the proposals submitted. 

Statements of views are to be made by the Plenary Assembly. When representations are made 

by the Presidium, there shall be a statement of views by the Presidium. 

 

The Presidium shall report to the Plenary Assembly on the measures it has taken, with 

reference to the second and third paragraph of this Article. 
5 This article was added in 1971 

7 New wording in 1991 

 

Article 57 

Elected members may submit questions to a Government or to the Council of Ministers with 

regard to reports or communications submitted to the Council or on any other matters 

pertaining to Nordic co-operation. 
5 This article was added in 1971 

7 New wording in 1991 

 

Article 58 
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Each delegation is to bear the costs of its participation in the Council. 

 

For each financial year, the Presidium shall determine how the joint expenditure is to be 

apportioned among the delegations. 
2 New wording in 1983 

5 This article was added in 1971 

7 New wording in 1991 

 

Article 59 

The Plenary Assembly shall determine the Rules of Procedure of the Nordic Council. For 

decisions on the adoption of Rules of Procedure, or on amendments thereto, a two-thirds 

majority of the elected members of the Council is required. 
5 This article was added in 1971 

 

The Nordic Council of Ministers 

Article 60 

It is in the Nordic Council of Ministers that the Governments of the Nordic countries co-

operate. 

 

The Home Rule Governments of the Faeroe Islands and Greenland and the Regional 

Government of the Åland Islands take part in the work of the Council of Ministers. 

 

The Council of Ministers makes decisions to the extent set out in this Treaty and in other 

Agreements between the Nordic countries. The Council of Ministers is also responsible for 

co-operation between the Governments of the Nordic countries and between the Governments 

and the Nordic Council in other matters relating to co-operation. 
2 New wording in 1983 

5 This article was added in 1971 

 

Article 61 

Members of a National Government, a Home Rule Government or the Regional Government 

of Åland Islands may in exceptional cases be represented at a meeting by duly authorised 

persons. However, no fewer than three countries must be represented by  

Government members. 

 

It is the Prime Ministers who are responsible for the overall co-ordination of matters of 

Nordic co-operation. In each country, they shall be assisted by a member of the Government 

(the Minister for Co-operation) and an Under-Secretary of State or government official (a 

member of the national Standing Committee on Nordic Co-operation). 

 

The Presidency of the Council shall rotate between the Governments of the Nordic countries 

in accordance with the detailed provisions of an Agreement. It is the Presidency that is 

responsible for co-ordinating co-operation between the Governments of the Nordic countries 

and for initiating action on appropriate matters. The Presidency shall preside over the business 

of the Council of Ministers, at other Ministerial meetings and at the consultations of the 

Governments on European and other international matters at all levels. 

 

The Council of Ministers shall be assisted in its work by Committees of Government Officials 

and by the Secretariat of the Council of Ministers. 
1 New wording in 1974 

2 New wording in 1983 

5 This article was added in 1971 

8 New wording in 1993 
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Article 62 

The Council of Ministers is quorate when all the  

Nordic countries are represented on the Council of Ministers. In respect of matters of 

exclusive concern to certain countries, however, only those countries need be represented. 

 

Each country has one vote in the Council of Ministers. 

 

The decisions of the Council of Ministers shall be unanimous. Procedural matters may, 

however, be settled by a simple majority of those voting and, in the event that the vote is tied, 

by the casting vote of the Presidency. 

 

Abstentions do not constitute an impediment to a decision. 
5 This article was added in 1971 

 

Article 63 

The decisions of the Council of Ministers are binding on each country. Decisions on matters 

that under the constitution of any one of the countries require par-liamentary approval, 

however, are not binding on that country until approved by its Parliament. If such approval is 

necessary, the Council of Ministers shall be informed thereof before making its decision. 

Until parliamentary approval has been obtained, no other country is bound by the decision. 

 

Decisions made under this Treaty are binding on the Faeroe Islands, Greenland and the Åland 

Islands, insofar as they accede to the decision in accordance with their statutes of self-

government. 
2 New wording in 1983 

5 This article was added in 1971 

8 New wording in 1993 

 

Article 64 

The Council of Ministers shall submit an annual report to the Nordic Council on the subject of 

Nordic co-operation and an account of the plans for future co-operation. 

 

The Prime Minister of the country holding the Presidency shall report to the Nordic Council 

on the main features of this co-operation and on co-operation between the Governments on 

European and other international issues. 

 

The Nordic Council of Ministers shall submit its proposals for budgetary dispositions to the 

Nordic Council for its consideration. 

 

The Nordic Council may propose changes to the priorities made in the financial framework 

set out by the Council of Ministers. 

 

Unless there are extreme circumstances not to do so, the Council of Ministers shall comply 

with the recommendations of the Council regarding the budget, within the financial 

framework as set out.  
5 This article was added in 1971 

6 New wording in 1985 

8 New wording in 1993 

 

Article 65 
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Prior to each ordinary session of the Plenary Assembly of the Nordic Council, the Council of 

Ministers shall report to the Nordic Council on the measures taken in respect of the Council’s 

recommendations and other representations. If a recommendation or other form of 

representation has been addressed to one or more Governments, such a report may be 

submitted instead by that Government or the Governments to which the recommendations or 

representations were made. 
5 This article was added in 1971 

 

Article 66 

The Council of Ministers determines its own Rules of Procedure. 
5 This article was added in 1971 

 

Article 67 

Consultations between the Governments of the Nordic countries may take place at the 

meetings of the Nordic ministers as well as in the Council of Ministers. 
5 This article was added in 1971 

 

Amendments to the Treaty 

Article 68 

The Nordic Council shall be given the opportunity to state its views before the High 

Contracting Parties agree any amendments to this Treaty. 
5 This article was added in 1971 

 

Concluding Articles 

Final Provisions of the Treaty of 23 March 1962 

Article 69 

This Treaty shall be ratified and the instruments of ratification deposited at the earliest 

possible date with the Ministry for Foreign Affairs in Finland. 

The Treaty shall enter into force on the first day of the month immediately following the date 

on which the instruments of ratification of all the Parties have been deposited.  

 

Article 70 

Should any of the High Contracting Parties wish to  

terminate this Treaty, written notice to this effect shall be delivered to the Finnish 

Government, which must immediately inform all the other High Contracting Parties thereof, 

and of the date when notice was received. 

 

The termination applies only to the country giving notice, and shall take effect on the first day 

of the month that falls six months after the date when the Finnish Government received notice 

of termination. 

 

The Treaty shall be deposited with the Ministry for Foreign Affairs in Finland, and the said 

Ministry shall transmit certified copies thereof to each High Contracting Party. 

 

In witness whereof the undersigned representatives, being duly authorised thereto, have 

appended their signatures to this Treaty. 

 

Done at Helsinki, in the Danish, Finnish, Icelandic, Norwegian and Swedish languages, in a 

single copy, each text being equally authoritative, this 23rd day of March, nineteen hundred 

and sixty two. 

[…] 
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Final Provisions of the Agreement of 13 February 1971 

This Agreement shall be ratified and the instruments of ratification deposited at the earliest 

possible date with the Ministry for Foreign Affairs in Finland. 

 

The Agreement shall be deposited with the Ministry for Foreign Affairs in Finland and the 

said Ministry shall transmit certified copies thereof to each High Contracting Party. 

 

The Agreement shall enter into force thirty days after the date on which the instruments of 

ratification of all the High Contracting Parties have been deposited. 

 

In witness whereof the undersigned representatives, being duly authorised thereto, have 

appended their signatures to this Agreement in Copenhagen this 13th day of February 1971, 

in the Danish, Finnish, Icelandic, Norwegian and Swedish languages, in a single copy, each 

text being equally authoritative. 

 […] 

 

Final Provisions of the Agreement of 11 March 1974 

This Agreement shall be ratified and the instruments of ratification deposited at the earliest 

possible date with the Ministry for Foreign Affairs in Finland. 

 

The Agreement shall be deposited with the Ministry for Foreign Affairs in Finland, and the 

said Ministry shall transmit certified copies thereof to each High Contracting Party. 

 

The Agreement shall enter into force thirty days after the date on which the instruments of 

ratification of all the High Contracting Parties have been deposited. 

 

In witness whereof the undersigned representatives, being duly authorised thereto, have 

appended their signatures to this Agreement in Copenhagen this 11th day of March 1974, in 

the Danish, Finnish, Icelandic, Norwegian and Swedish languages, in a single copy, each text 

being equally authoritative. 

[…] 

 

Final Provisions of the Agreement of 15 June 1983 

This Agreement shall be ratified and the instruments of ratification deposited at the earliest 

possible date with the Ministry for Foreign Affairs in Finland, and the said Ministry shall 

transmit certified copies thereof to the other High Contracting Parties. 

 

The Agreement shall enter into force thirty days after the date on which the instruments of 

ratification of all the High Contracting Parties have been deposited. 

 

In witness whereof the undersigned representatives, being duly authorised thereto, have 

appended their signatures to this Agreement in Reykjavík this 15th day of June 1983, in the 

Danish, Finnish, Icelandic, Norwegian and Swedish languages, in a single copy, each text 

being equally authoritative. 

     […] 

 

Final Provisions of the Agreement of 6 May 1985 
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This Agreement enters into force thirty days after the date on which all the High Contracting 

Parties have notified the Ministry for Foreign Affairs in Finland that the measures necessary 

for the Agreement to enter into force have been taken. 

 

The Ministry of Foreign Affairs in Finland shall notify the other High Contracting Parties of 

the time of receipt of these notifications. 

 

The original text of this Agreement shall be deposited with the Ministry of Foreign Affairs in 

Finland, which shall transmit certified copies thereof to the other High Contracting Parties. 

 

In witness whereof the undersigned representatives, being duly authorised thereto, have 

appended their signatures to this Agreement. 

 

Done at Lund this 6th day of May 1985, in the Danish, Finnish, Icelandic, Norwegian and 

Swedish languages, in a single copy, each text being equally  

authoritative. 

[…] 

 

Final Provisions of the Agreement of 21 August 1991 

This Agreement enters into force thirty days after the date on which all the High Contracting 

Parties have notified the Ministry for Foreign Affairs in Finland that the Agreement has been 

approved. 

 

The Ministry of Foreign Affairs in Finland shall notify the other High Contracting Parties of 

the receipt of these notifications and of the date of entry into force of this Agreement. 

 

The original copy of this Agreement shall be deposited at the Ministry of Foreign Affairs in 

Finland, which shall transmit certified copies thereof to the other Parties. 

 

In witness whereof the undersigned representatives, being duly authorised thereto, have 

appended their signatures to this Agreement. 

 

Done at Tampere, this 21st day of August 1991, in the Danish, Finnish, Icelandic, Norwegian 

and Swedish languages, in a single copy, each text being equally  

authoritative. 

[…] 

 

Final Provisions of the Agreement of 18 March 1993 

This Agreement enters into force thirty days after the date on which all the High Contracting 

Parties have notified the Ministry for Foreign Affairs in Finland that the Agreement has been 

approved. 

 

The Ministry of Foreign Affairs in Finland shall notify the other High Contracting Parties of 

the receipt of these notifications and of the date of the entry into force of this Agreement. 

 

The original copy of this Agreement shall be deposited at the Ministry of Foreign Affairs in 

Finland, which shall transmit certified copies thereof to the other High Contracting Parties. 

 

In witness whereof the undersigned representatives, being duly authorised thereto, have 

appended their signatures to this Agreement. 
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Done at Helsinki, this 18th day of March 1993, in the Danish, Finnish, Icelandic, Norwegian 

and Swedish languages, in a single copy, each text being equally  

authoritative. 

[…] 

 

Final Provisions of the Agreement of 29 September 1995 

This Agreement enters into force fifteen days after the date on which all the Parties have 

notified the Ministry for Foreign Affairs in Finland that the Agreement has been approved. 

 

The Ministry of Foreign Affairs in Finland shall notify the other Parties of the receipt of these 

notifications and of the date of entry into force of this Agreement. 

 

The original copy of this Agreement shall be deposited at the Ministry of Foreign Affairs in 

Finland, which shall transmit certified copies thereof to the other Parties. 

 

In witness whereof the undersigned representatives, being duly authorised thereto, have 

appended their signatures to this Agreement. 

 

Done at Copenhagen this 29th day of September 1995, in the Danish, Finnish, Icelandic, 

Norwegian and Swedish languages, in a single copy, each text being equally authoritative. 

[…] 

 

Signatories 

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige 

Signing of agreement 

Date: Mar 23, 1962 

Location: Helsingfors 

Effective 

Jan 02, 1996 


