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Právne aktuality:  
stav podľa právnej úpravy platnej k: 26. január 2022 
 
Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zákon“). 

 

Účinnosť od: 1.2.2022 
 

Predmet právnej úpravy:   
Podmienky na poskytovanie priameho marketingu 
 

 
V tomto Newslettri sa venujeme podmienkam poskytovania priameho marketingu, ktoré boli 

precizované prijatím Zákona.  
 
Podľa Zákona sa priamym marketingom rozumie akákoľvek prezentácia tovarov a služieb 

v ústnej alebo písomnej forme, ktorá bola priamo zaslaná alebo prezentovaná prostredníctvom 
verejne dostupnej služby aspoň jednému užívateľovi. Užívateľom je v zmysle Zákona každá osoba, 
ktorá používa poskytovanie verejne dostupnej služby. 

 
Automatické volacie a komunikačné systémy bez ľudského zásahu môžu byť používané 

za účelom priameho marketingu voči užívateľovi len s jeho predchádzajúcim preukázateľným 
súhlasom získaným ešte pred samotným kontaktovaním užívateľa. Získavanie takéhoto súhlasu 
nemôže byť vykonávané prostredníctvom telefaxu, elektronickej pošty alebo služby krátkych správ 
(SMS) alebo prostredníctvom volacieho a komunikačného systému bez ľudského zásahu.  

 
Za preukázateľný súhlas (ďalej len „súhlas“) sa považuje vyhlásenie alebo jednoznačný 

potvrdzujúci úkon, ktorým užívateľ slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačne vyjadruje svoj 
súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov. Pri získavaní súhlasu je nevyhnutné dotknutú osobu 
informovať aj o spôsobe akým môže svoj súhlas jednoducho odvolať. 

 
Užívateľ môže kedykoľvek súhlas odvolať alebo namietať volanie za účelom priameho 

marketingu. 
Podnik, ktorému bol súhlas udelený, je povinný ho uchovávať na trvalom nosiči.  
Ak užívateľ svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolá, podnik je povinný uchovávať 

trvalý nosič na ktorom je zaznamenaný preukázateľný súhlas užívateľa najmenej po dobu 4 rokov 
odo dňa odolania súhlasu užívateľom.    

 
Priamy marketing je zakázané vykonávať voči užívateľovi, ktorý neudelil súhlas, už raz 

namietal volanie alebo uviedol svoje telefónne číslo v zozname telefónnych čísel, ktoré si nežiadajú 
poskytovanie priameho marketingu (ďalej len „zoznam“).  
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Zoznam zverejní a bude prevádzkovať Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií 
a poštových služieb (ďalej len „ÚREK“) na svojom webovom sídle. Užívateľ prostredníctvom žiadosti 
bude oprávnený bezplatne kedykoľvek uviesť svoje telefónne číslo do zoznamu. Bližšie informácie 
budú zverejnené vo vyhláške ÚREK.   

 
Zákaz priameho marketingu sa nevzťahuje na podniky, ktorým užívatelia poskytli svoje 

osobné údaje pri zmluvnom vzťahu alebo, ak si užívateľ takýto priamy marketing sám vopred 
preukázateľne vyžiadal.  

Podnik vykonávajúci priamy marketing je povinný jednoducho, bezplatne a kedykoľvek 
umožniť užívateľovi, aby podniku zakázal používanie jeho osobných údajov získaných na základe 
zmluvného vzťahu.  

Za porušenie právnych noriem ohľadom priameho marketingu bude podľa Zákona hroziť 
podnikom pokuta až do výšky 5% ich ročného obratu. 


