Vedúci alebo nim určený zamestnanec neviedol evidenciu všetkých bezpečnostných kľúčov.
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. r) zákona č. 215/2004 Z. z. objektom je budova alebo iný stavebne alebo inak
ohraničený priestor, v ktorom sa nachádzajú chránené priestory.
Podľa § 2 písm. s) zákona č. 215/2004 Z. z. chráneným priestorom je stavebne alebo inak
ohraničený priestor vo vnútri objektu, ktorý je určený na ukladanie a manipuláciu s utajovanými
skutočnosťami, zodpovedajúci príslušnému stupňu utajenia.
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. 6 zákona č. 215/2004 Z. z. fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť je systém
opatrení slúžiaci na ochranu utajovaných skutočností pred nepovolanými osobami a pred
neoprávnenou manipuláciou v objektoch a chránených priestoroch.
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 § 53 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. ochrana objektov a chránených priestorov sa
zabezpečuje mechanickými zábrannými prostriedkami, technickými zabezpečovacími
prostriedkami, fyzickou ochranou, režimovými opatreniami a ich vzájomnou kombináciou
v súlade s bezpečnostným štandardom fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti.
Podľa § 53 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z. ochrana objektov a chránených priestorov sa
zabezpečuje podľa bezpečnostnej dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti,
ktorú schvaľuje vedúci.
Bezpečnostný štandard fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti (ďalej len
„bezpečnostný štandard“) a podrobnosti o ochrane objektov a chránených priestorov upravuje
vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej
bezpečnosti v znení vyhlášky č. 315/2006 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 336/2004 Z. z.“).
Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. bezpečnostnými kľúčmi sú kľúče od
a)
b)
c)
d)

bezpečnostných úschovných objektov určených na ukladanie utajovaných skutočností,
vstupov do chránených priestorov,
vstupov do rokovacích miestností,
vstupov do objektov.

Podľa § 8 ods. 2 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. bezpečnostné kľúče sa vydávajú zamestnancom na
podpis. Vedúci alebo ním určený zamestnanec vedie evidenciu o mieste uloženia všetkých
bezpečnostných kľúčov spolu s evidenciou čísla zámku alebo bezpečnostného úschovného
objektu, ku ktorému patria.
Podľa § 8 ods. 3 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. bezpečnostné kľúče uvedené v odseku 1 písm. a)
až c) sa po skončení pracovného času ukladajú v bezpečnostnom úschovnom objekte alebo
v uzamykateľnej skrinke, ktoré sa musia zabezpečiť proti neoprávnenej manipulácii.
Podľa § 8 ods. 4 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. kópie bezpečnostných kľúčov sa ukladajú
u vedúceho alebo ním určeného zamestnanca, ktorý vedie evidenciu bezpečnostných kľúčov
spolu s evidenciou čísla zámku alebo bezpečnostného úschovného objektu, ku ktorému patria.
Ukladajú sa v obálkach alebo v iných obaloch, na ktorých sa uvedie, kto je oprávnený kľúč vybrať.
Obálky alebo iné obaly s kópiami bezpečnostných kľúčov sa ukladajú do iného bezpečnostného
úschovného objektu ako originály bezpečnostných kľúčov.
Podľa § 8 ods. 5 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. môžu byť dodatočné kópie bezpečnostných kľúčov
vyhotovené iba na základe písomného súhlasu vedúceho alebo ním určeného zamestnanca,
o čom sa uvedie záznam v evidencii bezpečnostných kľúčov.
Podľa § 10 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. režimovými opatreniami sú opatrenia
určujúce podmienky používania, prideľovania, označovania, úschovy a evidencie originálov a kópií
bezpečnostných kľúčov a médií do zámkov a uzamykateľných systémov.
Podľa § 11 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. bezpečnostná dokumentácia fyzickej
bezpečnosti a objektovej bezpečnosti (ďalej len „bezpečnostná dokumentácia“) objektov
a chránených priestorov kategórie Tajné a vyššej obsahuje prevádzkový poriadok objektu, ktorý
podľa § 11 ods. 4 vyhlášky č. 336/2004 Z. z. obsahuje režimové opatrenia uvedené
v § 10 ods. 1 písm. a) až i) a spôsob kontroly ich dodržiavania.
Podľa § 11 ods. 8 písm. h) vyhlášky č. 336/2004 Z. z. bezpečnostná dokumentácia objektov
a chránených priestorov kategórie Vyhradené a Dôverné obsahuje režimové opatrenia podľa
§ 10 ods. 1 a spôsob kontroly dodržiavania týchto opatrení.

