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Z Á  K O N

z 3. de cem bra 2003

o elek tro nic kom ob cho de a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 128/2002 Z. z. o štát nej kon tro le
vnú tor né ho trhu vo ve ciach ochra ny spot re bi te ¾a a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

v zne ní zá ko na č. 284/2002 Z. z.

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

§ 1

Pred met zá ko na

(1) Ten to zá kon upra vu je 
a) vz�a hy me dzi pos ky to va te ¾om slu žieb in for mač nej

spo loč nos ti a ich prí jem com, kto ré vzni ka jú pri ich
ko mu ni ká cii na dia¾ ku, po čas spo je nia elek tro nic -
kých za ria de ní elek tro nic kou ko mu ni kač nou
sie�ou1) a spo čí va jú na elek tro nic kom spra co va ní,
pre no se, ucho vá va ní, vy h¾a dá va ní ale bo zhro maž -
ïo va ní dát vrá ta ne tex tu, zvu ku a ob ra zu, 

b) do h¾ad nad do dr žia va ním zá ko na,
c) me dzi ná rod nú spo lu prá cu v elek tro nic kom ob cho -

de. 

(2) Ten to zá kon sa ne vz�a hu je na služ by in for mač nej
spo loč nos ti, kto rých pred me tom sú
a) dane a po plat ky,2)
b) lo té rie a iné po dob né hry3) ok rem spot re bi te¾ ských

hier a sú �a ží za me ra ných na pod po ru pre daja to va ru 
ale bo pos ky to va nia slu žieb,

c) chrá ne né osob né úda je v in for mač ných sys té -
moch,4)

d) služ by no tá rov v roz sa hu vý ko nu ich ve rej nej prá vo -
mo ci,5)

e) služ by advokátov6) pri za stu po va ní klien ta v ko na ní
pred súd mi,

f) úko ny súd nych exe kú to rov,7)
g) do ho dy a ko na nie, na kto ré sa vz�a hu jú oso bit né

pred pi sy o ochra ne hos po dár skej sú �a že.8)

(3) Tým to zá ko nom sa do práv ne ho po riad ku Slo ven -
skej re pub li ky pre be ra jú práv ne akty Eu róp skych spo -
lo čen stiev uve de né v prí lo he.

§ 2

De fi ní cie poj mov

Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie
a) služ bou in for mač nej spo loč nos ti služ ba pos ky to va -

ná na dia¾ ku po čas spo je nia elek tro nic kých za ria de -
ní elek tro nic kou ko mu ni kač nou sie �ou1) spra vid la
za úhra du na žia dos� prí jem cu služ by in for mač nej
spo loč nos ti, naj mä ko merč ná ko mu ni ká cia, spra co -
va nie, pre nos, ucho vá va nie, vy h¾a dá va nie ale bo
zhro maž ïo va nie dát a elek tro nic ká poš ta ok rem
osob nej elek tro nic kej po šty; služ bou in for mač nej
spo loč nos ti nie sú roz hla so vé a te le víz ne vy sie la nie
vrá ta ne te le tex tu, hla so vé te le fo nic ké služ by, te le fa -
xo vé služ by a služ by, kto rých ob sah vy lu ču je ich
pos ky to va nie na dia¾ ku,

b) pos ky to va te ¾om slu žieb in for mač nej spo loč nos ti
(ïa lej len „pos ky to va te¾ slu žieb“) fy zic ká oso ba ale bo 
práv nic ká oso ba, kto rá na úče ly pod ni ka nia ale bo
na iné úče ly pos ky tu je služ by in for mač nej spo loč -
nos ti; ak je pos ky to va te¾ slu žieb pod ni ka te ¾om,9)
umies tne nie elek tro nic kých za ria de ní pot reb ných
na pos ky to va nie slu žieb in for mač nej spo loč nos ti nie 
je pre ur če nie síd la ale bo mies ta pod ni ka nia roz ho -
du jú ce, 

c) prí jem com slu žieb in for mač nej spo loč nos ti (ïa lej
len „prí jem ca slu žieb“) fy zic ká oso ba ale bo práv nic -
ká oso ba, kto rá vy u ží va služ by in for mač nej spo loč -
nos ti, naj mä vy h¾a dá va ale bo pos ky tu je in for má cie;
ak je prí jem com slu žieb fy zic ká oso ba, kto rá vy u ží va
služ by in for mač nej spo loč nos ti na iný účel ako na
pod ni ka nie ale bo vý kon svoj ho po vo la nia, po va žu je
sa za spot re bi te ¾a,

d) ko merč nou ko mu ni ká ciou in for má cie o to va re, služ -
be, pod ni ka te ¾o vi ale bo o oso be, kto rá vy ko ná va po -
vo la nie ale bo re gu lo va né po vo la nie pod ¾a oso bit né -
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1) § 4 zá ko na č. 610/2003 Z. z. o elek tro nic kých ko mu ni ká ciách. 
2) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb. o sprá ve daní a po plat kov a o zme nách v sús ta ve územ ných fi nanč ných or gá nov

v zne ní ne skor ších pred pi sov.
3) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 194/1990 Zb. o lo té riách a iných po dob ných hrách v zne ní ne skor ších pred pi sov.
4) Zá kon č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov.
5) Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 323/1992 Zb. o no tá roch a no tár skej čin nos ti (No tár sky po ria dok) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
6) Zá kon č. 586/2003 Z. z. o ad vo ká cii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

v znení neskorších predpisov.
7) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 233/1995 Z. z. o súd nych exe kú to roch a exe kuč nej čin nos ti (Exe kuč ný po ria dok)

a o zme ne a do pl ne ní ïal ších zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
8) Zá kon č. 136/2001 Z. z. o ochra ne hos po dár skej sú �a že a o zmene a doplnení zákona Slo ven skej ná rod nej rady č. 347/1990 Zb.

o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v zne ní ne skor ších pred pi sov.
9) § 2 ods. 2 Ob chod né ho zá kon ní ka. 



ho zá ko na,10) vrá ta ne re kla my,11) po nu ky a pre daja
to va ru ok rem 
1. in for má cií umož ňu jú cich pria my styk s pos ky to -

va te ¾om slu žieb pros tred níc tvom elek tro nic ké ho
za ria de nia, naj mä o ná zve do mé ny ale bo o ad re se
elek tro nic kej po šty; do mé nou sa ro zu mie sym bo -
lic ká ad re sa v elek tro nic kej ko mu ni kač nej sie ti,1)

2. in for má cií o to va re, služ be, podnikate¾ovi9) ale bo
oso be, kto rá vy ko ná va po vo la nie ale bo re gu lo va -
né po vo la nie pod ¾a oso bit né ho zá ko na,10) zos ta ve -
ných na iný účel ako na ich reklamu11) a pos ky to -
va ných bez od plat ne,

e) ko or di no va nou ob las �ou vše obec né a oso bit né po -
žia dav ky usta no ve né v práv nych pred pi soch Slo ven -
skej re pub li ky a člen ských štá tov Eu róp skej únie
(ïa lej len „člen ský štát“), kto ré sa vz�a hu jú na
poskyto va te ¾ov slu žieb, naj mä po žia dav ky na za ča -
tie pod ni ka nia, do dr žia va nie pod mie nok pod ni ka -
nia, kva li tu slu žieb in for mač nej spo loč nos ti a zod po -
ved nos� pos ky to va te ¾a slu žieb; do ko or di no va nej
ob las ti ne pat ria po žia dav ky vz�a hu jú ce sa vý luč ne
na to var, pod mien ky jeho do dáv ky a na služ by, kto ré 
sa ne po sky tu jú elek tro nic ky.

§ 3

Slo bo da pos ky to va nia slu žieb in for mač nej
spo loč nos ti

(1) Služ by in for mač nej spo loč nos ti môže pos ky to va�
kaž dá fy zic ká oso ba a práv nic ká oso ba. Na pos ky to va -
nie slu žieb in for mač nej spo loč nos ti nie je pot reb né po -
vo le nie ani re gis trá cia. Tým nie sú dotk nu té po vin nos ti
pos ky to va te ¾a slu žieb v ko or di no va nej ob las ti. 

(2) Od sek 1 sa vz�a hu je aj na pos ky to va te ¾a slu žieb,
kto rý pos ky tu je služ by in for mač nej spo loč nos ti z člen -
ské ho štá tu.

(3) Pos ky to va te¾ slu žieb, kto rý pos ky tu je služ by in -
for mač nej spo loč nos ti pod ¾a od se ku 2, sa po su dzu je
pod ¾a prá va člen ské ho štá tu, v kto rom má síd lo.

§ 4

Vše obec né in for mač né po vin nos ti

(1) Pos ky to va te¾ slu žieb je po vin ný prí jem co vi služ by
na elek tro nic kom za ria de ní pos kyt nú� naj mä tie to in -
for má cie:
a) ná zov, ob chod né meno a síd lo pos ky to va te ¾a slu -

žieb, ak ide o práv nic kú oso bu, ale bo meno, priez vis -
ko, mies to pod ni ka nia a ad re su byd li ska pos ky to va -
te ¾a slu žieb, ak ide o fy zic kú oso bu,

b) da ňo vé iden ti fi kač né čís lo, ak je pla ti te ¾om dane
z pri da nej hod no ty,12) 

c) ad re su elek tro nic kej po šty a te le fón ne čís lo, 
d) ozna če nie re gis tra, kto rý ho za pí sal, a čís lo zá pi su,
e) ná zov a ad re su or gá nu do zo ru ale bo do h¾a du, kto ré -

mu čin nos� pos ky to va te ¾a slu žieb pod lie ha.

(2) In for má cie pod ¾a od se ku 1 mu sia by� prí jem co vi
služ by ¾ah ko a tr va lo prí stup né a roz lí ši te¾ né od ko -
merč nej ko mu ni ká cie. 

(3) Ak pos ky to va te¾ slu žieb usku toč ňu je ko merč nú
ko mu ni ká ciu v mene ale bo na účet inej oso by, musí by� 
táto oso ba iden ti fi ko va ná. 

(4) Ak je pri ko merč nej ko mu ni ká cii sú čas �ou po nu -
ky to va ru a slu žieb oso bit ná po nu ka, na prí klad z¾a va,
od me na, dar, spot re bi te¾ ská hra ale bo sú �až, musí by�
od zá klad nej po nu ky pre prí jem cu slu žieb roz lí ši te¾ ná,
a pod mien ky, kto ré mu sia by� spl ne né na jej zís ka nie
ale bo na účas� v nej, mu sia by� ¾ah ko prí stup né, zro zu -
mi te¾ né a jed no znač né. Na in for má cie o cene to va ru
a slu žieb sa vz�a hu jú oso bit né pred pi sy.13) 

(5) Pos ky to va te¾ slu žieb ne smie do ru čo va� in for má -
cie ko merč nej ko mu ni ká cie elek tro nic kou po štou, ak si 
ich prí jem ca služ by vo pred ne vy žia dal.

§ 5

Zmlu vy uza tvo re né pros tred níc tvom elek tro nic kých
za ria de ní

(1) Na uzat vá ra nie zmlúv pros tred níc tvom elek tro -
nic kých za ria de ní sa vz�a hu jú oso bit né pred pi sy,14) ak
ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

(2) Ak sa vy ža du je, aby pí som ný práv ny úkon bol pre -
zen to va ný ale bo ucho va ný v ori gi ná li, elek tro nic ký do -
ku ment túto po žia dav ku spĺ ňa, ak sú vy tvo re né pod -
mien ky jeho ne zme ni te¾ nos ti a spo ¾ah li vos ti od jeho
pr vé ho prezentovania v ko neč nej po do be a mož no ho
v tej to po do be vždy pre zen to va� oso be, kto rej je ur če ný.

(3) Pos ky to va te¾ slu žieb je po vin ný 
a) prí jem co vi slu žieb vy tvo ri� také pod mien ky, kto ré

umož nia zis ti� a op ra vi� chy by jeho úko nov na elek -
tro nic kom za ria de ní pred odo sla ním ob jed náv ky,

b) prí jem cu slu žieb pred odo sla ním jeho ob jed náv ky
jed no znač ne a zro zu mi te¾ ne in for mo va� o 
1. úko noch pot reb ných na uza tvo re nie zmlu vy,
2. tech nic kých pros tried koch na zis te nie a op ra vu

chýb,
3. tom, či zmlu va bude ulo že ná u pos ky to va te ¾a slu -

žieb a či je prí jem co vi slu žieb do stup ná,
4. ja zy ku po nú ka nom na uzatv ore nie zmlu vy.
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10) § 2 písm. b) zá ko na č. 477/2002 Z. z. o uzná va ní od bor ných kva li fi ká cií a o do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 145/1995 Z. z. o správ nych po plat koch v zne ní ne skor ších pred pi sov. 

11) § 2 ods. 1 písm. a) zá ko na č. 147/2001 Z. z. o re kla me a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 23/2002 Z. z. 
12) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 289/1995 Z. z. o dani z pri da nej hod no ty v zne ní ne skor ších pred pi sov.
13) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 18/1996 Z. z. o ce nách v zne ní ne skor ších pred pi sov.
14) Na prí klad Ob čian sky zá kon ník, Ob chod ný zá kon ník, zá kon č. 258/2001 Z. z. o spot re bi te¾ ských úve roch a o zme ne a do pl ne ní

zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady    č. 71/1986 Zb. o Slo ven skej ob chod nej in špek cii v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 108/2000
Z. z. o ochra ne spot re bi te ¾a pri po do mo vom predaji a zá siel ko vom pre daji, zá kon č. 215/2002 Z. z. o elek tro nic kom pod pi se a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov, vy hláš ka Ná rod né ho bez peč nost né ho úra du č. 542/2002 Z. z. o spô so be a po stu pe po u ží va nia
elek tro nic ké ho pod pi su v ob chod nom a ad mi nis tra tív nom sty ku.



(4) In for má cie uve de né v od se ku 3 písm. b) mu sia by�
v štát nom ja zy ku.15)

(5) Pos ky to va te¾ slu žieb je po vin ný prí jem cu slu žieb
in for mo va� o 
a) zmluv ných le ho tách a zmluv ných pod mien kach tak, 

aby si prí jem ca slu žieb mo hol pod stat né ná le ži tos ti
zmlu vy v elek tro nic kej po do be rep ro du ko va�,

b) oso bit ných spra vo va cích po riad koch, ak sú na po -
sky to va nie služ by usta no ve né.

(6) Pos ky to va te¾ slu žieb je po vin ný elek tro nic ky po -
tvr di� ob jed náv ku bez od klad ne po jej do ru če ní; ob jed -
náv ka a po tvr de nie o pri ja tí sa po va žu jú za do ru če né,
ak zú čast ne né oso by, kto rým sú ad re so va né, majú
k nim na svo jich elek tro nic kých za ria de niach prí stup.

(7) Ak zmlu vu pros tred níc tvom elek tro nic kých za ria -
de ní uzat vá ra jú me dzi se bou pod ni ka te lia,9) od se ky 3
až 6 sa na nich vz�a hu jú, iba ak sa ne do hod li inak. 

(8) Pros tred níc tvom elek tro nic kých za ria de ní ne mož -
no uza tvo ri� zmlu vu,
a) na kto rú je pot reb né pod ¾a oso bit né ho pred pi su roz -

hod nu tie súdu, or gá nu ve rej nej sprá vy ale bo no tá ra,
b) o za bez pe če ní zá väz kov.16)

§ 6

Vy lú če nie zod po ved nos ti pos ky to va te ¾a slu žieb 

(1) Pos ky to va te¾ slu žieb ne zod po ve dá za pre ná ša né
in for má cie, ak služ by in for mač nej spo loč nos ti po zos tá -
va jú vý luč ne z pre no su in for má cií v elek tro nic kej ko -
mu ni kač nej sieti1) ale bo z pos kyt nu tia prí stu pu do
elek tro nic kej ko mu ni kač nej sie te,1) a pos ky to va te¾ slu -
žieb
a) ne dal pod net na pre nos in for má cií,
b) ne vy bral prí jem cu in for má cií,
c) ne zo sta vil ani ne up ra vil in for má cie.

(2) Pre no som in for má cií v elek tro nic kej ko mu ni kač -
nej sie ti ale bo pos kyt nu tím prí stu pu do elek tro nic kej
ko mu ni kač nej sie te pod ¾a od se ku 1 sa ro zu mie aj auto -
ma tic ké do čas né ulo že nie pre ná ša ných in for má cií,
kto ré slú ži vý luč ne na vy ko na nie pre no su v elek tro nic -
kej ko mu ni kač nej sie ti, ak sa in for má cie v nej ne uk la -
da jú dlh šie, ako je ne vy hnut né na ich pre nos.

(3) Pos ky to va te¾ slu žieb ne zod po ve dá za auto ma tic ké 
do čas né ulo že nie in for má cií vý luč ne na účel zefek tív -
ne nia ich ïal šie ho pre no su v elek tro nic kej ko mu ni kač -
nej sie ti k ïal ším prí jem com slu žieb, ak pos ky to va te¾
slu žieb 
a) ne up ra vu je in for má cie,
b) do dr žia va pod mien ky prí stu pu k in for má ciám,
c) do dr žia va pra vid lá ak tu a li zá cie in for má cií spô so -

bom vše obec ne uzná va ným a po u ží va ným v prí sluš -
nom od vet ví,

d) ne vy u ží va tech no ló gie na ne zá kon né zís ka vanie
a po u ží va nie ulo že ných in for má cií,

e) bez zby toč né ho od kla du za me dzí prí stup k ulo že -
ným in for má ciám, ale bo in for má cie od strá ni po tom,
ako sa do zvie, že na pô vod nom zdro ji pre no su boli
od strá ne né, ale bo prí stup k nim bol za me dze ný, ale -
bo súd ale bo or gán do zo ru na ria di li ich od strá ne nie
ale bo za me dze nie prí stu pu k nim. 

(4) Pos ky to va te¾ slu žieb ne zod po ve dá za in for má cie
pos kyt nu té prí jem com slu žieb a ulo že né na jeho žia -
dos� do pa mä te elek tro nic kých za ria de ní slú žia cich na
vy h¾a dá va nie in for má cií, ak pos ky to va te¾ slu žieb ne vie
o pro ti práv nom ob sa hu ulo že ných in for má cií ale bo
o pro ti práv nom ko na ní prí jem cu slu žieb a na od strá ne -
nie pro ti práv ne ho sta vu koná bez zby toč né ho od kla du;
za tie to in for má cie však zod po ve dá, ak prí jem ca slu žieb 
koná pod ¾a jeho po ky nov.

(5) Ak pos ky to va te¾ slu žieb pos ky tu je služ by in for -
mač nej spo loč nos ti v roz sa hu pod ¾a od se kov 1, 3 a 4, nie 
je po vin ný sle do va� in for má cie ani opráv ne ný vy h¾a dá -
va� in for má cie, kto ré sa pre ná ša jú ale bo uk la da jú. Ak sa 
však do zvie o pro ti práv nos ti ta kých in for má cií, je po vin -
ný od strá ni� ich z elek tro nic kej ko mu ni kač nej siete1)
ale bo as poň za me dzi� k nim prí stup; súd môže na ria di�
pos ky to va te ¾o vi slu žieb ich od strá ne nie z elek tro nic kej
ko mu ni kač nej sie te aj vte dy, ak sa pos ky to va te¾ slu žieb
o ich pro ti práv nos ti ne do zve del.

§ 7

Do h¾ad

Do h¾ad nad do dr žia va ním zá ko na vy ko ná va Slo ven -
ská ob chod ná in špek cia pod ¾a oso bit né ho pred pi su.17)

§ 8

Me dzi ná rod ná spo lu prá ca
v elek tro nic kom ob cho de

Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky
v me dzi ná rod nej spo lu prá ci v elek tro nic kom ob cho de
pos ky tu je po moc a in for má cie
a) štát nym or gá nom člen ských štá tov, a to naj mä  pro -

stred níc tvom elek tro nic kých za ria de ní na ur če né
kon takt né ad re sy,

b) pos ky to va te ¾om slu žieb a prí jem com slu žieb o prá -
vach a po vin nos tiach pod ¾a toh to zá ko na, naj mä o
1. zmluv ných prá vach a po vin nos tiach, vy ba vo va ní

s�až nos tí, re kla má cií, uplat ne ní ná ro kov na ná -
hra du ško dy a rie še ní spo rov,

2. in šti tú ciách, zdru že niach ale bo or gá noch ve rej -
nej sprá vy, od kto rých môžu zís ka� ïal šie in for -
má cie ale bo po moc.
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15) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 270/1995 Z. z. o štát nom ja zy ku Slo ven skej re pub li ky v zne ní ne skor ších pred pi sov.
16) § 544 až 558 Ob čian ske ho zá kon ní ka.

§ 299 až 323 Ob chod né ho zá kon ní ka. 
17) § 2 písm. a) zá ko na č. 128/2002 Z. z. o štát nej kon tro le vnú tor né ho trhu vo ve ciach ochra ny spot re bi te ¾a a o zme ne a do pl ne ní

nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 284/2002 Z. z.



Čl. II

Zá kon č. 128/2002 Z. z. o štát nej kon tro le vnú tor né -
ho trhu vo ve ciach ochra ny spot re bi te ¾a a o zme ne a do -
pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 284/2002
Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 písm. f) sa na kon ci do pĺ ňa jú slo vá „a slu žieb
in for mač nej spoločnosti7a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 7a znie: 
„7a) Zá kon č. 22/2004 Z. z. o elek tro nic kom ob cho de a o zme ne

a do pl ne ní zá ko na č. 128/2002 Z. z. o štát nej kon tro le
vnú tor né ho trhu vo ve ciach ochra ny spot re bi te ¾a a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na č. 284/2002 Z. z.“.

2. V § 8 ods. 1 sa za pís me no c) vkla dá nové pís me no
d), kto ré znie:

„d) za ká že pos ky to va nie služ by in for mač nej spo loč nos -
ti,18a) ak pre u ká za te¾ ne ohroz u je ži vot ale bo zdra vie
¾udí, ma je tok ale bo ži vot né pros tre die,“.

Do te raj šie pís me no d) sa ozna ču je ako pís me no e).

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 18a znie:
„18a) § 2 písm. a) zá ko na č. 22/2004 Z. z.“.

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. feb ru ára 2004.

Ru dolf Schus ter v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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Prí lo ha
k zákonu č. 22/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH SMERNÍC

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú smer ni ce:
1. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 2000/31/ES z 8. júna 2000 o ur či tých práv nych as pek toch slu žieb

in for mač nej spo loč nos ti na vnú tor nom trhu, naj mä o elek tro nic kom ob cho de (smer ni ca o elek tro nic kom ob cho de) 
(Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 178, 17. 7. 2000, stra ny 1 — 16).

2. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Ra dy č. 98/34/ES z 22.  júna 1998 upra vu jú ca pos tup pri pos ky to va ní
in for má cií v ob las ti tech nic kých štan dar dov a pred pi sov (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 204,
21. 7. 1998, stra ny 37 — 48).

3. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 98/48/ES z 20. júla 1998 do pl ňu jú ca smer ni cu č. 98/34/ES
upra vu jú cu pos tup pri pos ky to va ní in for má cií v ob las ti tech nic kých štan dar dov a pred pi sov (Úrad ný ves tník
Eu róp skych spo lo čen stiev, L 217, 5. 8. 1998, stra ny 18 — 26).
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