
 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Ako medzinárodná sieť spoločností, ktoré okrem iného poskytujú služby v oblasti auditov 
a overenia informačnej bezpečnosti, sledujeme situáciu v oblasti legislatívy o kybernetickej 
bezpečnosti v Slovenskej republike. Viacerí zamestnanci našej spoločnosti spĺňajú ako fyzické 
osoby kritéria pre audítora kybernetickej bezpečnosti. Legislatíva však neobsahuje bližšiu úpravu 
možností výkonu ich činností a to buď ako samostatne podnikajúce fyzické osoby alebo činnosť 
pre právnickú osobu v pozícii zamestnancov. Uvedené spôsobuje isté otázniky a pochybnosti 
o tom, či je možné vykonávať audit kybernetickej bezpečnosti cez právnické osoby a ak áno, 
akým spôsobom. Rozumieme, že súčasný stav legislatívy ráta s certifikáciou výlučne fyzických 
osôb. V tejto súvislosti sme počas našej internej právnej analýzy identifikovali niekoľko otáznych 
bodov. Chceli by sme Vás preto požiadať o odborné stretnutie s právnikom Národného 
Bezpečnostného Úradu ku téme auditu kybernetickej bezpečnosti podľa Zákona č. 69/2018 a 
príslušných právnych predpisom s cieľom ujasniť si nazeranie úradu na tieto otázky. 
Otvorené body našej právnej analýzy a agenda na odborné osobné stretnutie: 

1. Zo zákona aj z vyhlášky o audite KB vyplýva, že audit vykonáva orgán posudzovania 
zhody, ktorý je na to akreditovaný. 

2. Vyhláška o audite KB následne tento orgán posudzovania zhody zadefinovala ako 
audítora, neobsahuje ale vymedzenie o akú osobu/subjekt (fyzickú osobu a/alebo 
právnickú osobu) ide. 

3. § 29 ods. 3 zákona o KB odkazuje na čl.2 bod 13 Nariadenia EU č. 765/2008 z 9. júla 
2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie, kde definícia orgánu posudzovania 
zhody nasledovná: je subjekt vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane 
kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie. Nariadenie ďalej neobmedzuje, že pod 
subjektom sa chápe len fyzická alebo právnická osoba. 

4. Podmienky akreditácie potom upravuje Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov 
posudzovania zhody. Týmto zákonom SR za akreditačný orgán menovala Slovenskú 
národnú akreditačnú službu. Zákon priamo upravuje, že žiadosť o akreditáciu si môže 
podať aj právnická osoba. 

5. Záver z vyššie uvedených dokumentov by pre nás bol – právnická osoba si môže podať 
žiadosť o akreditáciu za orgán posudzovania zhody v oblasti KB a to podľa podmienok 
zákona č. 505/2009, pričom sa majú splniť požiadavky stanovené vyhláškou 436/2019. 

6. NBÚ na svojej stránke zverejnil nasledovné: „Audit kybernetickej bezpečnosti vykonáva 
audítor certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom certifikujúcim osoby 
príslušným na certifikáciu personálu v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa ISO/IEC 
17024.” a vydal certifikačnú schému. V tomto dokumente sa používajú pojmy „orgán 
posudzovania zhody“ (v zmysle audítor podľa legislatívy KB) a „orgán posudzovania 
zhody“ v zmysle certifikácie osôb, čím sa podľa nášho pochopenia vytvoril medzistupeň 
a je potrebné rozlišovať: 

a. Akreditované osoby na certifikáciu personálu v oblasti kybernetickej bezpečnosti 
podľa ISO/IEC 17024. (z kontextu nevyplýva, že sú právnické osoby vylúčené 
z certifikácie). 
b. Osoby, ktoré majú certifikát audítora KB (z kontextu bodov 4 a 5 vyplýva skôr, 
že má ísť o certifikáty pre fyzické osoby). 

7. Chápeme, že ani Smernica 2016/1148, ktorá bola transponovaná do slovenského práva 
zákonom o KB v súvislosti s auditom hovorí, že ho urobí príslušný orgán alebo 
kvalifikovaný audítor a tým pádom nevylučuje, že audítorom môže byť právnická osoba.“ 



 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

 

      Minimálne požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti ustanovuje zákon  
č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 373/2018 Z. z. (ďalej len „zákon č. 69/2018 Z. z.“).  
 

      Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. audit kybernetickej bezpečnosti vykonáva orgán 
posudzovania zhody podľa osobitného predpisu, ktorý je akreditovaný ako orgán príslušný 
na posudzovanie zhody v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 
 

      Podľa § 29 ods. 6 zákon č. 69/2018 Z. z. náklady na audit kybernetickej bezpečnosti podľa 
odseku 1 znáša prevádzkovateľ základnej služby a náklady na audit kybernetickej bezpečnosti 
podľa odseku 5 znáša úrad. 
 

      Pravidlá a rozsah auditu kybernetickej bezpečnosti a podrobnosti o akreditácii orgánov 
posudzovania zhody a o obsahu záverečnej správy o výsledkoch auditu kybernetickej 
bezpečnosti podľa § 29 ods. 1 až 4 zákona č. 69/2018 Z. z. upravuje vyhláška Národného 
bezpečnostného úradu č. 436/2019 Z. z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom 
štandarde audítora (ďalej len „vyhláška č. 436/2019 Z. z.“). 
 

      Podľa § 1 ods. 3 vyhlášky č. 436/2019 Z. z. na vykonanie auditu audítor spĺňa podmienky 
znalostného štandardu podľa prílohy č. 1 overené skúškou doloženou podľa odporúčaní 
medzinárodne akceptovaných technických noriem alebo iných, týmto štandardom vecne 
obdobných a všeobecne uznávaných postupov. 
 

       Podľa § 1 ods. 4 vyhlášky č. 436/2019 Z. z. audítor zodpovedá za správnosť, rozsah 
a odbornosť pri výkone auditu a spracovaní záverečnej správy o výsledkoch auditu. 
 

      Podľa čl. 5 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, 
ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním 
výrobkov na trhu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (ďalej len „nariadenia (ES) 
č. 765/2008“) vnútroštátny akreditačný orgán na žiadosť orgánu posudzovania zhody zhodnotí, 
či je daný orgán posudzovania zhody spôsobilý vykonávať osobitnú činnosť posudzovania zhody. 
Ak sa zistí, že je spôsobilý, vnútroštátny akreditačný orgán vydá na tento účel osvedčenie 
o akreditácii.  

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

 

      Nariadením (ES) č. 765/2008 je daná povinnosť pre vnútroštátny akreditačný orgán na 
žiadosť orgánu posudzovania zhody zhodnotiť, či je daný orgán posudzovania zhody spôsobilý 
vykonávať osobitnú činnosť posudzovania zhody. Ak sa zistí, že je spôsobilý, vnútroštátny 
akreditačný orgán vydáva na tento účel osvedčenie o akreditácii. Posudzovanie zhody podľa 
uvedeného nariadenia je postup preukázania, či boli splnené špecifické požiadavky týkajúce sa 
výrobku, postupu, služby, systému, osoby alebo orgánu.  
 

      Orgán posudzovania zhody, ktorým je audítor je certifikovaný na poskytovanie takých 
služieb, pre ktoré sú potrebné špecifické spôsobilosti, najmä znalosti. To je zdôraznené v 
požiadavke podľa § 1 ods. 3 vyhlášky č. 436/2019 Z. z., kde na vykonanie auditu audítor musí 
spĺňať podmienky uvedené v znalostnom štandarde audítora. Naplnenie týchto podmienok 
uvedených v prílohe č. 1 vyhlášky č. 436/2019 Z. z. je overované skúškou doloženou podľa 
odporúčaní medzinárodne akceptovaných technických noriem alebo iných, týmto štandardom 
vecne obdobných a všeobecne uznávaných postupov.  



 

      Certifikovať (t. j. posudzovať zhodu) v súvislosti s formálne stanovenými požiadavkami 
na znalosti je logicky možné iba pre fyzickú, nie však právnickú osobu. Ak by sa mali certifikovať 
spôsobilosti právnickej osoby, táto by v konečnom dôsledku musela preukázať pred vykonaním 
každého auditu, že disponuje audítormi, ktorí spĺňajú príslušné znalostné štandardy. Preto 
certifikačná schéma pre audit v zmysle zákon č. 69/2018 Z. z. je navrhnutá podľa normy STN EN 
ISO/IEC 17024:2013 Posudzovanie zhody - Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce 
certifikáciu osôb. Z uvedených skutočností vyplýva, že audítorom kybernetickej bezpečnosti 
môže byť len fyzická osoba, ktorej spôsobilosti boli certifikované akreditovaným orgánom 
posudzovania zhody. Pričom spôsobilosti audítora kybernetickej bezpečnosti sú stanovené v 
prílohe č. 1 k vyhláške č. 436/2019 Z. z. Znalostný štandard audítora a overujú sa skúškou tak 
ako je uvedené vyššie.  
 

      V kontexte Vašich otázok možno konštatovať, že nie je vylúčené, aby prevádzkovateľ 
základnej služby zabezpečil vykonanie auditu u niektorej právnickej osoby, pokiaľ budú 
kumulatívne naplnené podmienky, že audit kybernetickej bezpečnosti vykoná audítor 
certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom certifikujúcim osoby príslušným 
na certifikáciu personálu v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa ISO/IEC 17024 a zároveň 
tento audítor spĺňa podmienky uvedené v znalostnom štandarde audítora. 
 

IV. POUČENIE 
 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne záväzný 
výklad zákona a jeho vykonávacích predpisov, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi 
účinkami. 

 
 
  

  
  
  

 


