
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Chcel by som požiadať o metodické usmernenie v oblasti personálnej a priemyselnej 
bezpečnosti a usmernenie ako postupovať v nasledovnej situácii: 

Fyzická osoba je držiteľom platného osvedčenia NBÚ na stupeň utajenia Dôverné. Táto osoba 
má v budúcností záujem na základe vzájomnej dohody o majetkový vstup do podnikateľského 
subjektu (ďalej „spoločnosti“), ktorá je držiteľom platného certifikátu NBÚ o priemyselnej 
bezpečnosti podnikateľa na stupeň utajenia Tajné a následne sa stať členom štatutárneho 
orgánu predmetnej spoločnosti.  

Nakoľko predmetná fyzická osoba disponuje osvedčením NBÚ s nižším stupňom utajenia 
(Dôverné) ako predmetná spoločnosť certifikátom priemyselnej bezpečnosti podnikateľa (Tajné) 
a keďže člen štatutárneho orgánu musí disponovať platným osvedčením NBÚ minimálne 
na rovnaký stupeň utajenia ako má platný certifikát previerky priemyselnej bezpečnosti 
predmetná spoločnosť – akým spôsobom by bolo najlepšie riešiť vzniknutú situáciu, aby 
predmetná spoločnosť nestratila previerku priemyselnej bezpečnosti podnikateľa? 

Je možné, aby predmetná spoločnosť podala žiadosť o vykonanie bezpečnostnej previerky 
predmetnej fyzickej osoby na stupeň Tajné ešte pred jej nadobudnutím funkcie člena 
štatutárneho orgánu spoločnosti z dôvodu plánovaného členstva tejto fyzickej osoby 
v štatutárnom orgáne spoločnosti? Vopred ďakujem za skoré vybavenie mojej žiadosti.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických osôb 
a fyzických osôb pri tejto ochrane, pôsobnosť úradu a pôsobnosť ďalších štátnych orgánov 
vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovuje 
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

Podľa § 6 ods. 2 zákona ochranou utajovaných skutočností je vytváranie podmienok 
na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, fyzickú 
bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov a na priemyselnú 
bezpečnosť. 

Podľa § 27 ods. 1 písm. b) zákona úrad je povinný rozhodnúť o bezpečnostnej previerke 
III. stupňa do štyroch mesiacov od začatia konania. 

Podľa § 43 zákona ak je odôvodnený predpoklad, že štátny orgán požiada podnikateľa 
o vytvorenie utajovanej skutočnosti alebo ak bude potrebné postúpiť utajovanú skutočnosť zo 
štátneho orgánu podnikateľovi (ďalej len „postúpenie utajovanej skutočnosti“), je podnikateľ 
povinný požiadať úrad o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. 

Podľa § 45 ods. 1 zákona bezpečnostnou previerkou podnikateľa úrad zisťuje, či spĺňa 
podmienky priemyselnej bezpečnosti podľa § 46. 

Podľa § 46 zákona potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa možno vydať iba 
podnikateľovi, ktorý je spôsobilý zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností, je ekonomicky 
stabilný, bezpečnostne spoľahlivý a bezúhonný. 

Podľa § 47 zákona za spôsobilého zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností 
sa nepovažuje podnikateľ, ktorý nemá vytvorené podmienky na zabezpečenie ochrany 
utajovaných skutočností podľa tohto zákona. 

Podľa § 50 ods. 5 zákona ak úrad zistí, že podnikateľ prestal spĺňať niektorú z podmienok 
priemyselnej bezpečnosti uvedenú v § 46 alebo hrubým spôsobom alebo opakovane porušil 
povinnosti na úseku ochrany utajovaných skutočností, zruší platnosť potvrdenia. 



Podrobnosti o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa 
upravuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej 
bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa (ďalej len „vyhláška č. 301/2013 Z. z.“). 

Podľa § 2 ods. 7 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. stupeň utajenia, na ktorý sa má bezpečnostná 
previerka fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom podnikateľa alebo jeho členom, 
vykonávať, musí byť rovnaký alebo vyšší ako pre stupeň utajenia postúpenia utajovanej 
skutočnosti podľa § 1 ods. 1 písm. a) uvedený v žiadosti o vydanie potvrdenia. 

Podľa § 13 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
ustanovenia tohto zákona o jednotlivých obchodných spoločnostiach a o družstve určujú 
štatutárny orgán, ktorého konanie je konaním podnikateľa. 

Podľa § 27 ods. 1 Obchodného zákonníka obchodný register je verejný zoznam zákonom 
ustanovených údajov (ďalej len „zapísané údaje“), ktorého súčasťou je zbierka zákonom 
ustanovených listín (ďalej len „zbierka listín“). 

Podľa § 27 ods. 3 Obchodného zákonníka zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám 
odo dňa ich zverejnenia. Obsah listín, ktorých zverejnenie zákon ustanovuje, je účinný voči 
tretím osobám odo dňa, keď bolo zverejnené oznámenie o uložení listín do zbierky listín. To 
neplatí, ak zapísaná osoba preukáže, že tretia osoba o týchto údajoch alebo o obsahu listín 
vedela. Zapísaná osoba sa však nemôže na tieto údaje alebo obsah listín odvolávať voči tretím 
osobám do 15 dní odo dňa ich zverejnenia, ak tretie osoby preukážu, že o nich nemohli vedieť. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Podnikateľ musí zákonom ustanovené podmienky spĺňať kumulatívne, a to nielen v čase 
vydania potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa, ale kontinuálne, po celú dobu jeho 
platnosti (§ 50 ods. 1 a 5 zákona). Jednou z nevyhnutných zákonných podmienok na vydanie 
potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti je aj spôsobilosť podnikateľa zabezpečiť ochranu 
utajovaných skutočností. Táto podmienka je v pozitívnom zmysle vyjadrená v § 46 písm. a) 
zákona a súčasne negatívne vymedzená v § 47 zákona. Skutočnosť, ktorá vylučuje spôsobilosť 
podnikateľa zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností, je v kontexte § 6 ods. 2 zákona 
nevytvorenie podmienok na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností v oblasti 
personálnej bezpečnosti, administratívnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, fyzickej 
a objektovej bezpečnosti, bezpečnosti technických prostriedkov, šifrovej ochrany informácií, 
priemyselnej bezpečnosti. 

V oblasti personálnej bezpečnosti sa splnenie podmienok v čase ku dňu vydania 
potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti a následne kontinuálne po celú dobu jeho platnosti 
preukazuje tým, že štatutárny orgán podnikateľa (resp. všetci členovia štatutárneho orgánu 
podnikateľa, ak ide o kolektívny orgán) je držiteľom platného osvedčenia (§ 26 ods. 1 zákona) na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia rovnakého alebo vyššieho ako 
pre stupeň utajenia postúpenia [§ 1 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 301/2013 Z. z.] uvedený v žiadosti 
o vydanie potvrdenia. 

Ak sa u podnikateľa uskutočnia personálne zmeny, pri ktorých sa štatutárnym orgánom 
stane osoba, ktorá síce je držiteľom platného osvedčenia, avšak stupeň utajenia nie je rovnaký 
alebo vyšší ako pre stupeň utajenia postúpenia utajovanej skutočnosti uvedený v potvrdení 
o priemyselnej bezpečnosti, podnikateľ nebude spĺňať podmienky priemyselnej bezpečnosti (§ 
46 zákona) a takýto skutkový stav zakladá dôvod pre aplikáciu § 50 ods. 5 zákona.  

Vzhľadom na vyššie uvedené, osoba, ktorá má vykonávať funkciu štatutárneho orgánu 
spoločnosti, musí byť držiteľom platného osvedčenia príslušného stupňa utajenia. V opačnom 
prípade je potrebné, aby podnikateľ požiadal úrad o vykonanie bezpečnostnej previerky na 



nového člena štatutárneho orgánu ešte pred vznikom jeho funkcie a vykonaním zmeny 
v obchodnom registri. 

 
IV. POUČENIE 

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

 


