
 

 
 
 

 
I.       PREDMET ŽIADOSTI 

... „v súvislosti so schválením zákona o kybernetickej bezpečnosti si Vás dovoľujeme požiadať 
o stanovisko k ďalším otázkam.   

Príloha č.1 ku zákonu č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov uvádza, že za prevádzkovateľov služieb v cestnej doprave sa považujú 
"prevádzkovatelia inteligentných dopravných systémov, v ktorých sa uplatňujú informačné a 
komunikačné technológie v oblasti cestnej dopravy vrátane infraštruktúry, vozidiel a užívateľov 
a v oblasti riadenia dopravy a riadenia mobility, rovnako ako aj pre rozhrania s inými druhmi 
dopravy." Našim klientom je spoločnosť, ktorá vyvinula a pod vlastným menom ponúka aplikácie 
na mobilné zariadenia, ktoré ponúkajú navigačné služby (navigáciu) pre motorové vozidlá, pre 
chodcov a pre bicyklistov spolu s indikáciou dopravnej situácie (povedzme, že niečo ako Google 
Maps). Otázka: máme považovať nášho klienta za prevádzkovateľa služieb v cestnej doprave?  

 
Príloha č. 2 ku zákonu č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov definuje „online trhovisko“ (ako poskytovateľa digitálnej služby) v tom zmysle, 
že ide o "digitálnu službu, ktorá umožňuje spotrebiteľom alebo podnikateľom uzatvárať online 
kúpne zmluvy alebo zmluvy o službách s podnikateľmi buď na webovom sídle online trhoviska, 
alebo na webovom sídle podnikateľa, ktoré využíva počítačové služby poskytované online 
trhoviskom." Náš vyššie uvedený klient ponúka svoje aplikácie okrem Google Play a Apple Store 
aj cez svoj vlastný e-shop, v ktorom je však možné stiahnuť si len klientove aplikácie – t.j. zmluvy 
o užívaní aplikácií uzatvára cez daný e-shop a na rozdiel od Google Play a Apple Store len klient 
s užívateľmi. Otázka: máme považovať nášho klienta za poskytovateľa digitálnej služby? 

 
Rozumieme, že v každom prípade musí klient zamestnávať aspoň 50 zamestnancov a má 

celkovú ročnú bilanciu viac ako 10 miliónov eur, aby sa naňho vzťahoval zákon. Čo ak má klient na 
Slovensku umiestnenú len dcérsku spoločnosť, ktorá tieto parametre nedosahuje ale v iných 
členských krajinách alebo celo-skupinovo tieto parametre klient spĺňa?   

Ak by klient spadal pod pôsobnosť zákona, do kedy musí prijať bezpečnostné opatrenia podľa 
§ 20 zákona?  

 
Budete spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje zákon nejakým spôsobom oslovovať? Aký bude 

z Vašej strany ďalší postup?“  
 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) tento zákon ustanovuje minimálne požiadavky na 
zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. 

 
Podľa § 3 písm. k) zákona základnou službou 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 digitálnou službou je služba, ktorej druh je uvedený v prílohe č. 2. 
 

 



Podľa § 3 písm. n) zákona 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. 

 
Podľa § 17 ods. 1 zákona ak prevádzkovateľ služby v sektore podľa prílohy č. 1 zistí, že došlo 

k prekročeniu identifikačných kritérií prevádzkovanej služby podľa § 18, je povinný to oznámiť 
úradu do 30 dní odo dňa, keď prekročenie zistil. 

 
Podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona úrad zaradí službu podľa § 3 písm. k) prvého bodu do 

zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných 
služieb na základe oznámenia prevádzkovateľom tejto služby podľa odseku 1. 

 
Podľa § 17 ods. 2 písm. c) - z vlastnej iniciatívy, ak sa úrad dozvedel o prekročení 

identifikačných kritérií prevádzkovanej služby podľa § 18 a nedošlo k postupu podľa písmena a) 
alebo písmena b). 

 
Podľa § 17 ods. 4 zákona úrad zaradí základnú službu podľa § 3 písm. k) tretieho bodu do 

zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných 
služieb zo zákona. 

 
Podľa § 17 ods. 6 zákona zaradenie služby do zoznamu základných služieb a jej 

prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb oznámi úrad prevádzkovateľovi 
tejto služby prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti.  

 
Podľa § 18 ods. 1 zákona identifikačné kritériá prevádzkovanej služby sú dopadové kritériá 

a špecifické sektorové kritériá.  
 

Podľa § 18 ods. 2 zákona 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 špecifické sektorové kritériá zohľadňujú kritériá určené všeobecne 
záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad. 

 
Podľa § 19 ods. 1 zákona prevádzkovateľ základnej služby je povinný do šiestich mesiacov 

odo dňa oznámenia o zaradení do registra prevádzkovateľov základných služieb prijať 
a dodržiavať všeobecné bezpečnostné opatrenia najmenej v rozsahu bezpečnostných opatrení 
podľa § 20 a sektorové bezpečnostné opatrenia, ak sú prijaté. 

 
Podľa § 21 ods. 1 zákona poskytovateľ digitálnej služby je povinný do 30 dní odo dňa začatia 

poskytovania digitálnej služby, oznámiť úradu 

a) názov a sídlo, 
b) kontaktné údaje, 
c) poskytovanú službu, 
d) názov, sídlo a kontaktné údaje zástupcu  podľa § 23. 



 
Podľa § 21 ods. 2 zákona na základe oznámenia podľa odseku 1 úrad zaradí službu do 

zoznamu digitálnych služieb a jej poskytovateľa do registra poskytovateľov digitálnych služieb. 
 
Podľa § 21 ods. 3  úrad zaradí službu do zoznamu digitálnych služieb a jej poskytovateľa do 

registra poskytovateľov digitálnych služieb aj na základe vlastného zistenia.  
 
Podľa § 21 ods. 4 zákona zaradenie služby do zoznamu digitálnych služieb a jej poskytovateľa 

do registra digitálnych služieb oznámi úrad poskytovateľovi tejto služby. 
 
Podľa recitálu č. 64 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 o opatreniach 

na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únií 
(ďalej len „smernica NIS“) právomoc vzťahujúca sa na poskytovateľov digitálnych služieb by sa 
mala udeliť členskému štátu, v ktorom má dotknutý poskytovateľ digitálnych služieb svoju hlavnú 
prevádzkareň v Únií, čo v zásade zodpovedá miestu, kde ma poskytovateľ v Únií svoje sídlo. Pod 
prevádzkarňou sa rozumie miesto, kde dochádza k účinnému a skutočnému výkonu činností 
prostredníctvom stabilných zariadení. Právna forma takýchto zariadení, či už ide o pobočku, alebo 
dcérsku spoločnosť s právnou subjektivitou, nie je v tomto ohľade určujúcim faktorom. Toto 
kritérium by nemalo závisieť od toho, či sa siete a informačné systémy fyzicky nachádzajú na 
danom mieste; samotná prítomnosť a používanie takýchto sietí a systémov nepredstavuje hlavnú 
prevádzkareň, a preto nejde o kritérium na jej určenie.  

 
Podľa § 31 ods. 1 úrad uloží pokutu od 300 eur do 30 000 eur prevádzkovateľovi základnej 

služby, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že poruší povinnosť podľa § 19 ods. 2 až 4 alebo 
ods. 7, alebo poruší povinnosť udržiavať bezpečnostnú dokumentáciu aktuálnu a zodpovedajúcu 
reálnemu stavu podľa § 20 ods. 5. 

 
Podľa § 31 ods. 4 úrad uloží pokutu od 300 eur až do výšky 1% celkového ročného obratu za 

predchádzajúci účtovný rok, najviac však 300 000 eur, poskytovateľovi digitálnej služby, ktorý sa 
dopustí správneho deliktu tým, že poruší povinnosť podľa § 21 ods. 1, § 22 ods. 3, § 24 ods. 3, § 
25 ods. 1 alebo odsek 2 alebo povinnosť vykonať reaktívne opatrenie na základe rozhodnutia 
úradu podľa § 27 ods. 5. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V súčasnosti je vyhláška, ktorou  sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby podľa 
§ 18 zákona, predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Návrh materiálu možno 
nájsť na webovej stránke portálu slov- lex. Účinnosť vykonávacieho predpisu predpokladáme 
v najbližšom období. 

 
Prevádzkovateľ služby v sektore podľa prílohy č. 1 zákona je povinný neustále vyhodnocovať, 

či nedošlo k prekročeniu identifikačných kritérií jeho prevádzkovanej služby. V prípade, že 
k takémuto prekročeniu došlo, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu do 30 dní odo dňa, keď 
prekročenie zistil.  

 
Ak bude prevádzkovateľ služby zaradený do registra prevádzkovateľov základných služieb, 

do šiestich mesiacov odo dňa oznámenia o jeho zaradení je povinný prijať a dodržiavať všeobecné 
bezpečnostné opatrenia najmenej v rozsahu bezpečnostných opatrení podľa § 20 a sektorové 
bezpečnostné opatrenia, ak sú prijaté.  

 
Digitálnou službou je služba, ktorej druh je uvedený v prílohe č. 2 zákona. Môže ňou byť: 

- Online trhovisko 
- Internetový vyhľadávač 
- Cloud computing 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/213


 
Je povinnosťou poskytovateľa digitálnej služby, aby oznámil úradu povinné údaje, na základe 

ktorých úrad zaradí službu do zoznamu digitálnych služieb a jej poskytovateľa do registra 
poskytovateľov digitálnych služieb.  

 
V súvislosti s 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. Poskytovateľ služby sa identifikuje ako poskytovateľ digitálnej 
služby v členskom štáte, v ktorom spĺňa kritéria na jeho určenie ako poskytovateľa digitálnej 
služby.  

 
V prípade poskytovateľa digitálnej služby, ak tento poskytuje digitálnu službu uvedenú 

v prílohe č. 2 zákona na území Slovenskej republiky, ako aj v inom členskom štáte Európskej únie, 
je povinný sa identifikovať aj v Slovenskej republike, ak spĺňa kritéria pre jeho určenie ako 
poskytovateľa digitálnej služby. To znamená, že takýto poskytovateľ digitálnej služby je povinný 
do 30 dní odo dňa začatia poskytovania digitálnej služby oznámiť úradu základné identifikačné 
údaje uvedené v § 21 ods. 1 zákona. Poskytovateľ digitálnej služby bude následne zaradený do 
registra poskytovateľov digitálnych služieb. 

 
IV. POUČENIE 

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

  
  
  
  
  
  
  
  

 


