
 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Týmto si vás dovoľujeme požiadať o metodické usmernenie v súvislosti s technickým 
zabezpečovacím prostriedkom, XX – systémy na kontrolu vstupov, číslo certifikátu XXXXXX. 

Technický zabezpečovací prostriedok je výrobkom našej materskej spoločnosti XXXXXX. 
O certifikáciu požiadala spoločnosť XXXXXXXX, ktorej bol certifikát vydaný. Naša materská 
spoločnosť žiada, aby certifikát technického zabezpečovacieho prostriedku bol vystavený na 
spoločnosť XXXXXXX (jej dcérsku spoločnosť). Prosíme o usmernenie, ako postupovať.“ 

 
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 č. 215/2004 Z. z.“). 

Podľa § 2 písm. j) zákona č. 215/2004 Z. z. na účely tohto zákona je certifikáciou činnosť, 
ktorou sa overuje a osvedčuje, či technický prostriedok, prostriedok šifrovej ochrany informácií, 
mechanický zábranný prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok je spôsobilý chrániť 
utajované skutočnosti. 

Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. mechanické zábranné prostriedky a technické 
zabezpečovacie prostriedky na ochranu utajovaných skutočností označených stupňom utajenia 
Dôverné a vyšším certifikuje úrad.  

Podľa § 54 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. o vydanie certifikátu typu žiada výrobca, 
splnomocnený zástupca výrobcu, dovozca alebo distribútor úrad. 

Podľa § 54 ods. 8 zákona č. 215/2004 Z. z. náklady spojené s certifikáciou uhrádza ten, kto 
o certifikáciu žiada. 

Podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických 
zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní upravuje vyhláška Národného bezpečnostného 
úradu č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných 
prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní (ďalej len „vyhláška 
č. 337/2004 Z. z.“). 

Podľa § 2 ods. 1 vyhlášky č. 337/2004 Z. z. certifikácia mechanického zábranného prostriedku 
a certifikácia technického zabezpečovacieho prostriedku je činnosť, pri ktorej sa 
a) overuje zhoda vlastností mechanického zábranného prostriedku a technického 

zabezpečovacieho prostriedku s bezpečnostným štandardom, 
b) potvrdzuje spôsobilosť mechanického zábranného prostriedku a technického 

zabezpečovacieho prostriedku chrániť utajované skutočnosti. 

Podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 337/2004 Z. z. overenie zhody vlastností podľa odseku 1 písm. a) 
vykonáva úrad, štátny orgán alebo podnikateľ, ktorého úrad autorizoval na vykonávanie 
overovania zhody vlastností mechanického zábranného prostriedku a technického 
zabezpečovacieho prostriedku (ďalej len „autorizovaná osoba“) s bezpečnostným štandardom. 

Podľa § 2 ods. 3 vyhlášky č. 337/2004 Z. z. potvrdzovanie spôsobilosti podľa odseku 1 písm. b) 
vykonáva úrad na základe žiadosti o vydanie certifikátu. 

Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 337/2004 Z. z. výrobca, dovozca, splnomocnenec alebo distribútor 
(ďalej len „žiadateľ“) žiada úrad o vydanie certifikátu typu. Písomná žiadosť obsahuje 



a) údaje o žiadateľovi, 
b) údaje o výrobcovi,  
c) údaje o výrobku, 
d) sprievodné doklady k žiadosti podľa prílohy č. 1. 

Podľa § 3 ods. 8 vyhlášky č. 337/2004 Z. z. žiadateľ, ktorému bol vydaný certifikát, 
bezodkladne oznámi úradu všetky zmeny podmienok určených na vydanie certifikátu, ktoré 
nastali počas platnosti certifikátu. 

Podľa § 3 ods. 11 vyhlášky č. 337/2004 Z. z. držiteľ certifikátu typu prikladá k sprievodnej 
technickej dokumentácii určenej pre užívateľa kópiu certifikátu typu. 

Podľa § 5 vyhlášky č. 337/2004 Z. z. platnosť certifikátu mechanického zábranného 
prostriedku a certifikátu technického zabezpečovacieho prostriedku sa skončí 
a) uplynutím doby platnosti certifikátu, 
b) zmenou parametrov v bezpečnostnom štandarde, 
c) ak mechanický zábranný prostriedok alebo technický zabezpečovací prostriedok prestal 

spĺňať parametre uvedené v záverečnom protokole. 

Správne poplatky, ktoré sa platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších 
územných celkov, obcí, štátnych archívov, uznaných vzdelávacích inštitúcií, DataCentra a správcu 
informačného systému dátového centra obcí upravuje zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 145/1995 Z. z.“) 

Podľa § 6 ods. 2 zákon č. 145/1995 Z. z. ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu 
podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného 
miesta a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba 
poplatku je 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok 
znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa 
prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe. 

Podľa položky 272 uvedenej v XXII. časti prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. vydanie certifikátu 
typu mechanického zábranného prostriedku a technického zabezpečovacieho prostriedku je 
spoplatnené sumou 50 eur. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Z citovaných právnych predpisov vyplýva, že technické zabezpečovacie prostriedky na 
ochranu utajovaných skutočností označených stupňom utajenia Dôverné a vyšším certifikuje 
úrad. O vydanie certifikátu typu žiada výrobca, splnomocnený zástupca výrobcu, dovozca alebo 
distribútor úrad, t. j. žiadateľ. Po vydaní certifikátu typu sa žiadateľ stáva držiteľom certifikátu 
typu. 

Výrobcom, splnomocneným zástupcom výrobcu, dovozcom alebo distribútorom (čiže 
držiteľom certifikátu typu) môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Fyzická osoba je 
identifikovateľná prostredníctvom jej mena a priezviska, adresy trvalého pobytu, dátumu 
narodenia a rodného čísla alebo iného jedinečného identifikátora prideleného fyzickej osobe. 
Právnická osoba je identifikovateľná podľa zápisov (údajov) v obchodnom registri alebo 
živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Predmetnými 
údajmi právnickej osoby sú obchodné meno, adresa umiestnenia (sídlo), predmet podnikania 
alebo činnosti, právna forma právnickej osoby a identifikačné číslo (IČO). 



Z uvedeného vyplýva, že žiadateľom o certifikáciu technického zabezpečovacieho prostriedku 
bola a zároveň držiteľom certifikátu technického zabezpečovacieho prostriedku č. XXXXXX je 
spoločnosť XXXXXXX. Certifikát technického zabezpečovacieho prostriedku č. XXXXXX je platný do 
DD.MM.YYYY. 

V prípade, ak materská spoločnosť XXXXXX z Českej republiky chce, aby vyššie uvedený 
certifikát technického zabezpečovacieho prostriedku bol vystavený na spoločnosť XXXXXXX, 
odporúčame uplatniť postup podľa platnej právnej úpravy a požiadať úrad o vykonanie 
certifikácie typu technického zabezpečovacieho prostriedku podľa § 54 zákona č. 215/2004 Z. z. 
a § 3 vyhlášky č. 337/2004 Z. z. V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť, že vydanie certifikátu 
typu technického zabezpečovacieho prostriedku je spoplatnené sumou 50 eur (prípadne 25 eur, 
ak by sa uplatnil postup podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z.).  

 
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. 

 


