
  

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„„Online trhovisko“ – digitálna služba, ktorá umožňuje spotrebiteľom alebo podnikateľom 
uzatvárať online kúpne zmluvy alebo zmluvy o službách s podnikateľmi buď na webovom sídle 
online trhoviska, alebo na webovom sídle podnikateľa, ktoré využíva počítačové služby 
poskytované online trhoviskom.“ 

Otázka č. 1: Keďže uvedená definícia obsahuje výraz „s podnikateľmi“, teda v množnom čísle, 
týka sa táto definícia len webového sídla s ponukou viacerých podnikateľov?  

Podľa verejne dostupných názorov, trh online (alebo trh elektronického obchodu online) je 
typ webu elektronického obchodu, kde informácie o produkte alebo službe poskytujú viaceré 
tretie strany, zatiaľ čo transakcie spracováva prevádzkovateľ trhu. Za online trhovisko (online 
marketplace) je považovaná webová stránka s ponukou viacerých dodávateľov. Uvedené názory 
však nie sú takto detailne premietnuté do definície „online trhoviska“ v Prílohe č. 2 zákona 
č. 69/2018 Z. z. 

Otázka č. 2: Chápeme teda správne, že ak dodávateľ ponúka svoju vlastnú službu na svojom 
webovom sídle spotrebiteľom a podnikateľom, nejedná sa v tomto prípade o „online trhovisko“ v 
zmysle uvedenej definície?“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Minimálne požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti ustanovuje zákon č. 
69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon č. 69/2018 Z. z.“). 

 

Podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 69/2018 Z. z. Online trhovisko – digitálna služba, ktorá 
umožňuje spotrebiteľom alebo podnikateľom uzatvárať online kúpne zmluvy alebo zmluvy o 
službách s podnikateľmi buď na webovom sídle online trhoviska, alebo na webovom sídle 
podnikateľa, ktoré využíva počítačové služby poskytované online trhoviskom. 
  

Za účelom stanovenia opatrení na dosiahnutie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a 
informačných systémov v rámci Únie s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu bola prijatá 
smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie 
vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (ďalej len „smernica 
NIS“). 

 

Podľa článku 4 ods. 17 smernice NIS  online trhovisko je digitálna služba, ktorá umožňuje 
spotrebiteľom a/alebo obchodníkom v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) a b) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2013/11/EÚ uzavierať online kúpne zmluvy alebo zmluvy o službách 
s obchodníkmi buď na webovom sídle online trhoviska, alebo na webovom sídle obchodníka, 
ktoré využíva počítačové služby poskytované online trhoviskom. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 
 
Zákonom č. 69/2018 Z. z. bola Smernica NIS (právny akt EÚ) transponovaná 

do vnútroštátneho práva Slovenskej republiky, preto je potrebné uvedený pojem „online 
trhovisko“ vykladať v rámci vnútroštátneho práva eurokonformným spôsobom v kontexte toho, 
čo je uvedené v smernici NIS. Súčasťou smernice NIS je aj nenormatívna časť (tzv. preambula), 
ktorej súčasťou sú jednotlivé recitály, ktoré obsahujú odôvodnenia/dôvody ustanovení 
normatívnej časti (článkov) právneho aktu EÚ.  

 



Smernica NIS tak v odôvodnení (recitál 17) uvádza, že online trhovisko umožňuje 
spotrebiteľom a obchodníkom uzatvárať s obchodníkmi online kúpne zmluvy alebo zmluvy 
o službách a je na uzatváranie takýchto zmlúv konečným miestom. Nemalo by pokrývať online 
služby, ktoré len sprostredkúvajú služby tretích strán, prostredníctvom ktorých možno zmluvu 
naozaj uzavrieť. Nemalo by preto pokrývať online služby, ktoré porovnávajú ceny určitých 
výrobkov alebo služieb od rozličných obchodníkov a následne presmerujú používateľa 
na uprednostňovaného obchodníka tak, aby si kúpil jeho výrobok. Počítačové služby 
poskytované prostredníctvom online trhoviska môžu zahŕňať spracúvanie transakcií, 
zosumarizovanie údajov alebo profilovanie používateľov. Obchody s aplikáciami, ktoré fungujú 
ako online obchody umožňujúce digitálnu distribúciu aplikácií alebo softvérových programov od 
tretích strán, sa majú považovať za druh online trhoviska. 

 
V ďalšom odôvodnení (recitál 55) sa uvádza, že pojmy online trhovisko, online vyhľadávač 

a služby cloud computingu v tejto smernici NIS sú vymedzené na osobitný účel tejto smernice 
a nie sú tým dotknuté nijaké iné nástroje. 

 
Zákon č. 69/2018 Z. z. prebral tento pojem zo smernice NIS a v prílohe č. 2 definuje, že 

„Online trhovisko je digitálna služba, ktorá umožňuje spotrebiteľom alebo podnikateľom 
uzatvárať online kúpne zmluvy alebo zmluvy o službách s podnikateľmi buď na webovom sídle 
online trhoviska, alebo na webovom sídle podnikateľa, ktoré využíva počítačové služby 
poskytované online trhoviskom.“ 

 
Na základe uvedeného možno teda „online trhovisko“ aj v zmysle práva EÚ chápať ako istý 

typ platformy elektronického obchodu, ktorá umožňuje spotrebiteľom kupovať produkty, ktoré 
obchodníci, ktorí sú tretími stranami, ponúkajú priamo online, v niektorých prípadoch popri 
vlastných produktoch (napr. Amazon, Pixmania). Niektoré trhoviská uvádzajú len ponuky 
profesionálnych predajcov, ktorí sú tretími stranami; iné majú zmes ponúk súkromných osôb 
a profesionálnych predajcov (napr. Ebay). Tieto obchody sa realizujú prostredníctvom webovej 
stránky online trhoviska alebo prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, ktorý využíva 
službu poskytovanú online trhoviskom. Preto typickým príkladom pre online trhovisko je 
napríklad poskytovateľ ako eBay, ktorý umožňuje ostatným obchodovanie na jeho platforme 
s cieľom online sprístupnia výrobkov a služieb spotrebiteľom alebo firmám. Pod definíciu online 
trhoviska spadajú aj online obchody na distribúciu aplikácií a softvérových programov, keďže 
umožňujú vývojárom aplikácií predávať či distribuovať služby spotrebiteľom alebo iným 
podnikom (napr. App Store). Naopak, sprostredkovatelia služieb tretích strán, ako napríklad 
Pelikán.sk, či služby na porovnávanie cien Heureka.sk, ktoré presmerujú používateľa na webové 
stránky obchodníka, kde sa napokon zmluva o poskytnutí služby alebo predaji výrobku uzavrie, 
do vymedzenia podľa článku 4 ods. 17 smernice NIS nespadajú. 

 
IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 
záväzný výklad zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 
 


