
I. PREDMET ŽIADOSTI 
 

„Národný bezpečnostný úrad bol požiadaný podnikateľom XXX o zaslanie kópie certifikátu 
typu MZP č. T XXXX, ktorého držiteľom je XXXXXX. Kópia certifikátu bola odoslaná do 
elektronickej schránky držiteľa certifikátu. Následne bola na Národný bezpečnostný úrad (ďalej 
len „úrad“) opakovane doručená žiadosť od podnikateľa XXXXXXX, ktorú Vám zasielame 
v  prílohe. 

 
Dovoľujeme si Vás požiadať o stanovisko, či je možné odoslať kópiu certifikátu 

aj organizačnej zložke spoločnosti (podnikatelia majú rozdielne IČO).“ 
 

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. sa certifikáciou rozumie 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 zákona ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. o vydanie certifikátu typu žiada výrobca, 

splnomocnený zástupca výrobcu, dovozca alebo distribútor úrad. 
  
Podľa § 3 ods. 8 vyhlášky 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.“) 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. 
 
III. METODICKÉ USMERNENIE 
 
Z citovaných právnych predpisov vyplýva, že mechanické zábranné prostriedky (ďalej len 

„MZP“) a technické zabezpečovacie prostriedky (ďalej len „TZP“) 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). 

 
Platná legislatíva v oblasti certifikácie MZP a TZP ustanovuje, že držiteľ certifikátu typu 

prikladá k sprievodnej technickej dokumentácii určenej pre užívateľa kópiu certifikátu typu. 
 
Žiadateľom o certifikát typu (čiže držiteľ certifikátu typu) č. T XXXXXX je XXXXXXX, so 

sídlom na XXXXXX, IČO XXXXXX. Žiadateľom úradu o vydanie kópie uvedeného certifikátu typu 
je XXXXXXX, so sídlom na XXXXXX, IČO XXXXXX. 

 
Zo zápisov v obchodnom registri vyplýva, že  
- XXXXXXX (držiteľ certifikátu typu) je právnická osoba s právnou formou „podnik 

zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)“, 
- XXXXXX (žiadateľ úradu o vydanie kópie certifikátu typu) nie je organizačnou zložkou 

spoločnosti, ale je samostatnou právnickou osobou s právnou formou „spoločnosť 
s ručením obmedzením“. 

 
Z uvedeného vyplýva, že žiadateľ úradu o vydanie kópie certifikátu typu č. T XXXXXX nie je 

ani držiteľ uvedeného certifikátu typu, ani organizačná zložka držiteľa predmetného certifikátu 
typu a úrad kópiu certifikátu typu č. XXXXXX nemôže spoločnosti XXXXX vydať. Odporúčame, aby 
spoločnosť XXXXXXX s požiadavkou o vydanie kópie certifikátu typu č. T XXXXXX obrátila na 
držiteľa certifikátu. 

 
IV. POUČENIE 

 
Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 

záväzný výklad zákona a k nemu vydaných vykonávacích predpisov, ani individuálny správny akt 
s konštitutívnymi účinkami. 

 


