
I. PREDMET ŽIADOSTI 

Vo Vašej žiadosti uvádzate okolnosti, za ktorých sa stal XXXXX podpredsedom predstavenstva 
Vašej spoločnosti, a že sa domáha vykonania určenia pred podpísaním dodatkov k zmluvám 
o prístupe podnikateľa k utajovaným spoločnostiam, ktoré má Vaša spoločnosť uzavreté. 
V kontexte Vami uvádzaných skutočností ste položili dve otázky: 

1) „Môže sa pán XXXXX oboznamovať s utajovanými skutočnosťami aj predtým než dostane 
určenie od všetkých rezortov, s ktorými máme uzatvorený ZOPUS? Niektoré dokumentácie sú 
spoločné pre všetky rezorty.“ 

2) „Môže vedúci pracoviska obmedziť rozsah oboznamovania sa aj pre člena štatutárneho 
orgánu? Napríklad, pracovná funkcia pána XXXXX je zástupca riaditeľa. Na zdrojových kódoch 
programov nepracuje. Môže mu vedúci pracoviska obmedziť prístup k týmto zdrojovým 
kódom?“ 

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 ustanovených povinností 
upravuje 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. f) zákona č. 215/2004 Z. z. na účely tohto zákona je oprávnenou osobou 
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je určená na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami alebo ktorej oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 
vzniklo zo zákona. 

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. utajovaná skutočnosť musí byť chránená 
pred nepovolanou osobou a cudzou mocou spôsobom ustanoveným v tomto zákone, 
v predpisoch vydaných na jeho vykonanie a v ďalších osobitných predpisoch. 

Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. 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 § 6 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. personálna bezpečnosť je systém opatrení 
súvisiacich s výberom, určením a kontrolou osôb, ktoré sa môžu v určenom rozsahu oboznamovať 
s utajovanými skutočnosťami. 

Podľa § 6 ods. 8 zákona č. 215/2004 Z. z. priemyselná bezpečnosť je súhrn opatrení právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom podľa osobitného zákona 
(ďalej len „podnikateľ“) na ochranu utajovaných skutočností, ktoré jej boli odovzdané alebo 
ktoré u nej vznikli. 

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranu utajovaných skutočností je povinný 
zabezpečiť v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku 
predseda a v inej právnickej osobe štatutárny orgán (ďalej len „vedúci“); ak je štatutárnym 
orgánom kolektívny orgán, je vedúcim na účely tohto zákona ním písomne poverený člen 
kolektívneho orgánu. 

Podľa § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci najmä určuje a zodpovedá 
za koncepciu ochrany utajovaných skutočností a vytvára podmienky na jej zabezpečenie. 



Podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci najmä určuje funkcie, pri ktorých 
výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. 

Podľa § 8 ods. 2 písm. g) zákona č. 215/2004 Z. z. vedúci najmä určuje navrhovanú osobu 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami (ďalej len „navrhovaná osoba“) a zrušuje 
takéto určenie, určuje rozsah a potrebu oboznamovania sa osôb s utajovanými skutočnosťami 
a zabezpečuje ich oboznamovanie sa s právami a povinnosťami podľa tohto zákona a predpisov 
vydaných na jeho vykonanie. 

Podľa § 31 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. určenie navrhovanej osoby oboznamovať 
sa s utajovanými skutočnosťami vykonáva vedúci pred začatím jej oboznamovania 
sa s utajovanými skutočnosťami určením stupňa utajenia a nevyhnutného rozsahu utajovaných 
skutočností, s ktorými sa bude osoba oboznamovať počas výkonu funkcie alebo pracovného 
zaradenia. Súčasťou určenia je aj oboznámenie osoby s povinnosťami pri ochrane utajovaných 
skutočností a možných dôsledkov za ich porušenie. Oprávnenie navrhovanej osoby oboznamovať 
sa s utajovanými skutočnosťami vzniká podpísaním záznamu o určení navrhovanej osoby 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a podpísaním vyhlásenia o mlčanlivosti. 

Podľa § 31 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. určenie navrhovanej osoby pre stupne utajenia 
Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné vykonáva vedúci až po prijatí písomného oznamu podľa 
§ 26 ods. 5. 

Podľa § 31 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. určenie podľa odseku 1 u vedúceho vykoná ten, 
kto vedúceho do funkcie navrhuje, vymenúva, volí alebo inak ustanovuje. 

Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. utajovanú skutočnosť možno postúpiť zo štátneho 
orgánu na podnikateľa, ktorému bolo vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, iba na 
základe zmluvy. Zamestnanec podnikateľa, ktorý sa bude oboznamovať s utajovanými 
skutočnosťami, musí byť oprávnenou osobou pre príslušný stupeň utajenia. 

Podľa § 44 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. zmluva podľa odseku 1 musí obsahovať špecifikáciu 
postupovaných utajovaných skutočností, stupeň utajenia, obdobie, počas ktorého budú 
postupované utajované skutočnosti, zoznam osôb, rozsah ich oprávnenia na oboznamovanie 
sa s utajovanými skutočnosťami, rozsah činností s utajovanou skutočnosťou, rozsah kontrolných 
opatrení, povinnosť oznámenia o zrušení podnikateľa alebo o zmenách ovplyvňujúcich ochranu 
utajovaných skutočností, postupovanie utajovaných skutočností na iného podnikateľa, 
ako i povinnosti podnikateľa pri zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. 

Podrobnosti o priemyselnej bezpečnosti 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 § 6 ods. 3 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. zoznamom osôb a rozsahom ich oprávnenia 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 44 ods. 2 zákona je zoznam osôb, 
ktoré sú štatutárnym orgánom podnikateľa a zamestnancov podnikateľa, ktoré môžu 
mať na základe zmluvy prístup k utajovaným skutočnostiam s uvedením  

a) identifikačných údajov osoby v rozsahu meno a priezvisko, 
b) číslo osvedčenia podľa § 26 ods. 1 zákona alebo dátumu a identifikačného údaja 

vyhodnotenia podkladových materiálov podľa § 20 zákona, 
c) stupňa utajenia utajovaných skutočností, ku ktorým môže mať osoba na základe zmluvy 

prístup, 
d) konkrétnych bodov zo špecifikácie postupovaných utajovaných skutočností vrátane 

konkrétnych stupňov utajenia, ku ktorým môže mať osoba na základe zmluvy prístup. 

III. METODICKÉ USMERNENIE 



K otázke č. 1 uvádzame: 

V súlade s ustanoveniami citovanými v časti II „APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY“ sa osoba 
stáva oprávnenou na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami až po podpísaní určenia 
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. Za neoprávnenú manipuláciu s utajovanou 
skutočnosťou možno považovať, ak sa osoba oboznámi s utajovanou skutočnosťou pred tým,  
ako jej vedúci vykoná určenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami,  
alebo ak sa oprávnená osoba oboznámi s utajovanými skutočnosťami nad rozsah,  
ktorý jej bol určený.  

 Osoba, ktorá sa v pôsobnosti podnikateľa (či už zamestnanec alebo štatutárny orgán 
podnikateľa) bude na základe zmluvy o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam (ďalej 
len „zmluva“) oboznamovať s utajovanou skutočnosťou, musí byť 
a) oprávnenou osobou, tzn. určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 

príslušného stupňa utajenia,  
b) uvedená v zozname osôb, ktorý je súčasťou takejto zmluvy. 

 

Pán XXXXX sa môže oboznamovať s utajovanými skutočnosťami postúpenými alebo 
vytvorenými v súvislosti s tými zmluvami, v ktorých je uvedený v zozname osôb, a bolo mu 
vykonané určenie. Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne. 

K otázke č. 2 uvádzame: 

 V súlade s ustanoveniami citovanými v časti II „APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY“, 
ak je štatutárnym orgánom kolektívny orgán, je vedúcim vo vzťahu k zákonu č. 215/2004 Z. z. ním 
písomne poverený člen kolektívneho orgánu. Je povinnosťou vedúceho určovať koncepciu 
ochrany utajovaných skutočností a vytvoriť podmienky na jej zabezpečenie. Súčasťou takejto 
koncepcie je aj určenie funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať 
s utajovanými skutočnosťami. Vedúci je plne zodpovedný za výber osôb, ktoré určí  
na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, ako aj za rozsah, na ktorý bude určenie 
vykonané. 

 Z vašej žiadosti nie je možné určiť, či Vami uvádzaný „vedúci pracoviska“ je vedúcim v zmysle 
zákona č. 215/2004 Z. z. a či sú Vami uvádzane zdrojové kódy utajovanou skutočnosťou alebo jej 
parciálnou časťou.  

A. V prípade, ak zdrojové kódy nie sú utajovanou skutočnosťou alebo jej parciálnou časťou, 
úrad nie je príslušný vyjadrovať sa k možnostiam obmedzenia prístupu p. XXXXX k týmto 
zdrojovým kódom.  

B. V prípade, ak zdrojové kódy sú utajovanou skutočnosťou alebo jej parciálnou časťou,  
tak osoba vedúceho („vedúci“ v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. ) je oprávnená obmedziť 
prístup p. XXXXX k zdrojovým kódom, resp. k utajovaným skutočnostiam. Je povinnosťou 
vedúceho vytvoriť podmienky na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností vo svojich 
podmienkach a je oprávnením vedúceho rozhodnúť, ktoré osoby sa môžu alebo nemôžu 
s konkrétnou utajovanou skutočnosťou oboznámiť. Rozsah oboznamovania sa s utajovanými 
skutočnosťami je súčasťou určenia osoby na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami. Vedúci určuje rozsah oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami 
aj osobe, ktorá je členom štatutárneho orgánu podnikateľa.  

 IV. POUČENIE 

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


