
 

 

I. PREDMET ŽIADOSTI 
 

„V súvislosti so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o kybernetickej bezpečnosti“) si Vás týmto dovoľujeme 
požiadať o metodické usmernenie týkajúce sa spôsobu posúdenia skutočnosti, či „XY“ je alebo nie 
je povinná postupovať podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti.  

Spoločnosť „XY“ poskytuje svojim klientom produktové riešenia (tvorba web stránok), ktoré 
im umožňujú založiť niektoré riešenia aj na používaní cloudovej služby (buď si klient ukladá stránku 
na svojom serveri alebo využije odporučeného dodávateľa). V prípade ak si klient zvolí možnosť 
využívania cloudovej služby – vždy je využité riešenie od poskytovateľa tretej strany, napr. Google, 
Microsoft. To znamená, že spoločnosť „XY“ neposkytuje cloudové služby (svoje vlastné serveri) – 
pri tvorbe produktového riešenia pre zákazníka použije overeného dodávateľa, ktorý prevádzkuje 
vlastný cloud a poskytuje cloudové služby. 

Vo svetle uvedeného, má byť spoločnosť „XY“ posúdená ako poskytovateľ digitálnej služby 
v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti? 

Aké povinnosti spoločnosti „XY“ z popísaného modelu vyplývajú v zmysle zákona 
o kybernetickej bezpečnosti? 

Spoločnosť „XY“ je prevádzkovateľom online trhoviska a je teda poskytovateľom digitálnych 
služieb. Ďalšími identifikačnými kritériami sú personálne kapacity aspoň 50 zamestnancov a ročný 
obrat alebo celková ročná bilancia je viac ako 10 000 000 eur. Vo vzťahu k obratu si Vás dovolíme 
požiadať o usmernenie, či sa obrat posudzuje za všetky predmety podnikania spoločne alebo len 
vo vzťahu k obratu, ktorý je generovaný prostredníctvom online trhoviska. 

Vo svetle uvedeného, má byť spoločnosť „XY“ posúdená ako poskytovateľ digitálnej služby 
v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti, ak požiadavku na počet zamestnancov spĺňa aj 
celkový obrat spĺňa, ale obrat pripadajúci na online trhovisko predstavuje max 1.000.000 EUR.“ 

 
 

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 § 3 písm. l) zákona č. 69/2018 Z. z. je prevádzkovateľom základnej služby orgán verejnej 
moci alebo osoba, ktorá prevádzkuje aspoň jednu službu podľa písmena k). 

Podľa § 3 písm. k) zákona č. 69/2018 Z. z. základnou službou je služba, ktorá je zaradená v 
zozname základných služieb a 

1. závisí od sietí a informačných systémov a je činnosťou aspoň v jednom sektore alebo 
podsektore podľa prílohy č. 1, 

2. je informačným systémom verejnej správy, alebo 

3. je prvkom kritickej infraštruktúry 

Podľa § 3 písm. m) zákona č. 69/2018 Z. z. digitálnou službou je služba, ktorej druh je uvedený 
prílohe č. 2. Druhy digitálnej služby sú: 

- Online trhovisko  
- Internetový vyhľadávač 



- Cloud computing  

Podľa § 3 písm. n) zákona č. 69/2018 Z. z. je poskytovateľom digitálnej služby právnická osoba 
alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá poskytuje digitálnu službu a zároveň zamestnáva aspoň 50 
zamestnancov a má ročný obrat alebo celkovú ročnú bilanciu viac ako 10 000 000 eur. 

Podľa § 4 zákona č. 69/2018 Z. z. pôsobnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti vykonáva 

a) Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad"),  

b) úrad, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany 
Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská 
informačná služba, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a Vojenské 
spravodajstvo (ďalej len „ústredný orgán"),  

c) ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,10) ktoré nie sú ústredným 
orgánom, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej 
republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a iné štátne orgány v rozsahu svojej 
pôsobnosti (ďalej len „iný orgán štátnej správy"). 

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. dopadové kritériá sú určené všeobecne záväzným 
právnym predpisom, ktorý vydá úrad, a zohľadňujú najmä 

 
a) počet používateľov využívajúcich základnú službu,  
b) závislosť ostatných sektorov podľa prílohy č. 1 od základnej služby,  
c) vplyv, ktorý by mohli mať kybernetické bezpečnostné incidenty z hľadiska rozsahu a trvania 

na hospodárske a spoločenské činnosti a záujmy štátu alebo na bezpečnosť štátu,  
d) trhový podiel prevádzkovateľa služby,  
e) geografické rozšírenie z hľadiska oblasti, ktorú by kybernetický bezpečnostný incident mohol 

postihnúť,  
f) význam prevádzkovateľa základnej služby z hľadiska zachovania kontinuity poskytovania 

služby. 
  

 Podľa § 18 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z.  špecifické sektorové kritériá zohľadňujú kritériá určené 
všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad. 

 
Identifikačné kritéria základnej služby určuje vyhláška úradu č. 164/2018 Z. z., ktorou sa určujú 

identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby) (ďalej len „vyhláška“). 
 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Na úvod uvádzame, že regulácia zákona č. 69/2018 Z. z. sa vzťahuje najmä na 
prevádzkovateľov základných služieb, poskytovateľov digitálnych služieb a na orgány verejnej 
moci v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Prevádzkovateľ základnej služby je definovaný ako 
orgán verejnej moci alebo osoba, ktorá prevádzkuje aspoň jednu službu, ktorá 

1. závisí od sietí a informačných systémov a je činnosťou aspoň v jednom sektore alebo 
podsektore podľa prílohy č. 1, 

2. je informačným systémom verejnej správy, 

3. je prvkom kritickej infraštruktúry. 



Aby však bolo možné o základnej službe hovoriť, je nevyhnutné, aby konkrétna služba 
naplnila identifikačné kritéria prevádzkovanej služby, ktorými sa rozumejú dopadové kritéria 
a špecifické sektorové kritéria, obe určené vyhláškou. Až naplnením aspoň jedného dopadového 
kritéria a aspoň jedného špecifického sektorového kritéria (ak je dané) podľa tejto vyhlášky je 
možné konkrétnu službu považovať za základnú službu a jej prevádzkovateľa za prevádzkovateľa 
základnej služby. Prevádzkovateľovi základnej služby zákon č. 69/2018 Z. z. ukladá povinnosti, 
najmä v § 17 až § 20, § 24 a § 27 zákona č. 69/2018 Z. z.  

Poskytovateľom digitálnej služby je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá 
poskytuje digitálnu službu a zároveň zamestnáva aspoň 50 zamestnancov a má ročný obrat alebo 
celkovú ročnú bilanciu viac ako 10 000 000 eur. Primárnym predpokladom identifikácie 
konkrétneho poskytovateľa ako poskytovateľa digitálnych služieb je, aby uvedený poskytovateľ 
vrátane kumulatívneho splnenia vyššie uvedených podmienok poskytoval aspoň jednu z nižšie 
uvedených digitálnych služieb: 

- Online trhovisko, 
- Internetový vyhľadávač, 
- Cloud computing. 

K Vašej žiadosti uvádzame, že v prvom rade je potrebné skúmať, či má byť spoločnosť XY 
regulovaná zákonom č. 69/2018 Z. z. (teda či má status prevádzkovateľa základnej služby alebo 
poskytovateľa digitálnych služieb). V prípade, že je spoločnosť XY takýmto subjektom, treba 
postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 69/2018 Z. z., ktoré ukladajú povinnosti pre 
prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnych služieb.  

V tejto súvislosti dávame do pozornosti metodické usmernenia úradu, ktoré riešia 
problematiku identifikácie prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnych služieb.  

V súvislosti s Vašou otázkou vo vzťahu k ročnému obratu, resp. celkovej ročnej bilancie 
uvádzame, že podmienkou, aby mohla byť osoba identifikovaná ako poskytovateľ digitálnej služby 
zákon uvádza, že takáto osoba musí mať aspoň 50 zamestnancov a ročný obrat alebo celkovú 
ročnú bilanciu viac ako 10 000 000 eur. Na základe tejto skutočnosti preto nie je rozhodujúce, či 
má osoba obrat, resp. celkovú ročnú bilanciu viac ako 10 000 000 eur z poskytovania digitálnej 
služby. 

 
 IV. POUČENIE 

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

 
  

  
  
  

 

 

https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/urad/odborne-stanoviska/KB/Prevadzkovatel-ZS-poskytovatel-DS-zakladna-sluzba-digitalna-sluzba-identifikacne-kriteria-bezpecnostne-opatrenia.pdf
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/urad/odborne-stanoviska/KB/Identifikacia-PZD-Identifikacia-PDS-bezpecnostne-opatrenia.pdf

