
 

 

 

 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„V registri prevádzkovateľov základnej služby je náš klient zapísaný pre základnú službu 
Dodávatelia a distribútori vody na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez 
ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či 
nádobách, s výnimkou distribútorov, u ktorých je distribúcia vody iba časťou ich celkovej činnosti 
v oblasti distribúcie iných komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu. 

V zmysle § 19 Zákona je náš klient povinný uzavrieť s dodávateľom zmluvu o zabezpečení 
plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností.  

A. 

Jedným z dodávateľov nášho klienta je podnik v zmysle zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách (ďalej aj „podnik 1“). Podnik 1 nášmu klientovi poskytuje služby spočívajúce 
v pripojení do siete internet; vo webhostingu; v prenájme „wireless lan card“, jej údržbe a servise.  

V rámci rokovaní o uzavretí zmluvy v zmysle § 19 Zákona, podnik 1 odmieta uzavrieť s našim 
klientom zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, 
pričom argumentuje skutočnosťou, že neposkytuje pre nášho klienta potrebný rozsah služieb 
a dohľad nad nimi, ktorými by mohol ovplyvniť rozsah bezpečnostných opatrení. Podnik 1 
odporúča nášmu klientovi uzavrieť zmluvu s IT správcom nášho klienta alebo správcovskou IT 
spoločnosťou. 

Vzhľadom na to, že bez využívania služieb poskytovaných podnikom 1 by prevádzkovanie 
základnej služby našim klientom nebolo možné, považujeme dôvod na uzavretie zmluvy v zmysle 
§ 19 Zákona za naplnený. 

B. 

Ďalším z dodávateľov nášho klienta je podnik v zmysle zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách, ktorý je ale zároveň v príslušnom registri zapísaný ako poskytovateľ digitálnych 
služieb pre digitálnu službu cloud computing a online trhovisko a v príslušnom registri zapísaný 
tiež ako prevádzkovateľ základnej služby- služba výmenného uzla na internete, služba systému 
doménových mien na internete (ďalej aj „podnik 2“). 

Podnik 2 nášmu klientovi poskytuje nasledovné služby: pevné telefónne linky, IP telefónnu 
ústredňu, IP telefóny a hlasové služby v mobilnej sieti podniku 2, pričom uvedené nemá vplyv 
na poskytovanie základnej služby (hlasové služby nemajú vplyv na poskytovanie základnej služby 
iba za predpokladu, že ich výpadok zároveň nespôsobí výpadok dátových služieb).  

Náš klient však v rámci mobilnej siete podniku 2 využíva i dátové služby podniku 2, výpadok 
ktorých môže spôsobiť závažný kybernetický bezpečnostný incident I kategórie v zmysle prílohy 
č. 1 vyhlášky NBÚ č. 165/2018 Z. z. ktorou sa určujú identifikačné kritéria pre jednotlivé kategórie 
závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických 
bezpečnostných incidentov- absenciu prenosu stavových a riadiacich informácií medzi 
dispečingom a vzdialenými lokalitami (vodné zdroje, čerpacie stanice, atď.), na ktoré sú pripojené 
napr. elektronické zabezpečovacie systémy, chrániace vstup do neobsluhovaných technologických 
priestorov, v dôsledku čoho dispečing v danom okamihu nedisponuje okamžitými informáciami, 
čo môže viesť k uvedenému bezpečnostnému incidentu. 

V rámci rokovaní o uzavretí zmluvy v zmysle § 19 Zákona, podnik 2 odmieta uzavrieť túto 
zmluvu odvolávajúc sa na recitál 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2016/1148 v zmysle 
ktorého povinnosti vzťahujúce sa na prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov 
digitálnych služieb by sa však nemali uplatňovať na podniky poskytujúce verejné komunikačné 



siete alebo verejne dostupné elektronické komunikačné služby v zmysle smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/21/ES, ktoré podliehajú osobitným požiadavkám týkajúcim sa 
bezpečnosti a integrity stanoveným v uvedenej smernici. 

Podnik 2 taktiež argumentuje skutočnosťou, že obsahové náležitosti tejto zmluvy sú pri 
poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb nesplniteľné, pretože podľa jeho 
vyjadrenia sú verejné elektronické komunikačné služby poskytované všetkým účastníkom 
v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok z hľadiska dostupnosti a kvality. Nie je teda 
možné, aby zmluvy s účastníkmi definovali individuálne požiadavky na bezpečnosť sietí a služieb. 

Argumentuje tiež ustanovením § 19 ods. 3 Zákona s odkazom na zák. č. 351/2011 Z. z. 
o elektronických komunikáciách, v zmysle ktorého nemožno automaticky vyvodzovať, že každý 
prevádzkovateľ základnej služby má automaticky povinnosť uzavrieť zmluvu v zmysle Zákona 
s každým operátorom pre každú elektronickú komunikačnú službu, ktorú od operátora využíva 
a to najmä v nadväznosti na vyššie uvedený recitál smernice. Požiadavkou Zákona podľa podniku 
2 je, aby išlo o situáciu, kedy musí byť sieť alebo informačný systém základnej služby pripojený 
na operátora, resp. aj s odkazom na uzavretie zmluvy podľa § 19 ods. 2 Zákona je podľa podniku 
2 zrejmé, že má ísť o také činnosti, ktoré priamo súvisia s prevádzkou základnej služby. Aj 
z vyhlášky NBÚ podľa podniku vyplýva, že prevádzkovateľ základnej služby zabezpečuje plnenie 
bezpečnostných opatrení len pre tie informačné systémy a siete, prostredníctvom ktorých 
zabezpečuje základnú službu podľa § 3 písm. k) Zákona a pre informačné systémy a siete, ktorých 
výpadok alebo poškodenie môže spôsobiť poškodenie alebo znemožnenie poskytovania základnej 
služby a nie automaticky pre všetky.  

 Podnik 2 teda usudzuje, že ust. § 19 ods. 3 Zákona primárne rieši situácie dodávok 
customizovaných riešení elektronických telekomunikačných služieb pre zákazníka, od ktorých je 
prevádzka základnej služby priamo závislá/v akej je priamo pripojená na operátora, resp. 
vo vzťahu k takým dodávkam elektronických komunikačných služieb, ktoré sú poskytované 
špecificky pre prevádzkovateľa základnej služby a len v tej časti plnenia, v akej sa týka špecificky 
zákazníka (mimo roviny verejne dostupných sietí a služieb tak ako to predpokladá smernica a ust. 
§ 2 ods. 2 písm. f) Zákona). 

 

C. 

Ďalším z dodávateľov nášho klienta je obchodná spoločnosť, ktorá nášmu klientovi dodala 
hardvér a softvér, vytvárajúci ako celok dátové centrum spolu s príslušnými inštalačnými službami. 
V tejto časti je záväzok dodávateľa k dnešnému dňu splnený. Dodávateľ sa však zaviazal 
i na poskytovanie služieb týkajúcich sa záruky, resp. záručného servisu (ďalej len „dodávateľ „). 

V rámci rokovaní o uzavretí zmluvy v zmysle § 19 Zákona, dodávateľ odmieta uzavrieť s našim 
klientom zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, 
pričom argumentuje skutočnosťou, že nedisponuje voľnými kapacitami pre plnenie takejto zmluvy; 
a že predmet zmluvy bol splnený a ďalšie povinnosti týkajúce sa záruky, resp. záručného servisu 
k dodaným zariadeniam a tiež mlčanlivosti a ochrany osobných údajov je pripravený plniť 
v rozsahu špecifikovanom v zmluve. 

Vzhľadom na to, že dodaný hardvér a softvér je nosným prvkom dátového vybavenia nášho 
klienta, bez ktorého by nemohol prevádzkovať základnú službu, považujeme dôvod na uzavretie 
zmluvy v zmysle § 19 za naplnený. 

Na základe vyššie uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie, (i) či náš klient je 
povinný s podnikom 1 a 2 uzavrieť zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení 



a notifikačný povinností, (ii) či podnik 1 a 2 je povinný s našim klientom uzavrieť zmluvu 
o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, (iii) či vzhľadom 
na skutočnosť, že v oboch prípadoch je dodávateľom podnik v zmysle zák. č. 351/2011 Z. z. 
o elektronických komunikáciách, nevzniká táto povinnosť ani nášmu klientovi, ani podniku 1 a 2? 

Vo vzťahu k dodávateľovi podľa časti II písm. c) tohto textu si Vás dovoľujeme požiadať 
o vyjadrenie, (i) či náš klient je povinný s takýmto dodávateľom uzavrieť zmluvu o zabezpečení 
plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností a či (ii) tento dodávateľ je povinný 
s našim klientom uzavrieť zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných 
povinností. 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 1 písm. e) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov (ďalej len „zákon č. 69/2018 Z. z.“) tento zákon upravuje postavenie 
a povinnosti prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej služby. 

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. tento zákon ustanovuje minimálne požiadavky 
na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. 

Podľa § 19 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľ základnej služby je povinný pri 
uzatvorení zmluvy s dodávateľom na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí 
a informačných systémov pre prevádzkovateľa základnej služby (ďalej len „tretia strana“) 
uzatvoriť zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností 
podľa tohto zákona počas celej doby platnosti zmluvy. 

Podľa § 19 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľ základnej služby je povinný dňom 
zaradenia do registra prevádzkovateľov základných služieb o tejto skutočnosti informovať podnik 
na poskytovanie elektronických komunikačných služieb alebo sietí podľa osobitného predpisu, 
ku ktorému je sieť alebo informačný systém základnej služby pripojená. Na základe informovania 
podľa predchádzajúcej vety uzatvára prevádzkovateľ základnej služby s podnikom zmluvu podľa 
odseku 2. 

Podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 69/2018 Z. z. 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.  

Podľa § 5 ods. 1 prvá veta zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 351/2011 Z. z.“) podnik na účely tohto zákona je každá 
osoba, ktorá splnila oznamovaciu povinnosť podľa § 15.  

Obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúru bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 
všeobecných bezpečnostných opatrení, ktoré prijíma prevádzkovateľ základnej služby podľa § 3 
písm. l) zákona č. 69/2018 Z. z. pre informačné systémy a siete, prostredníctvom ktorých 
zabezpečuje základnú službu podľa § 3 písm. k) zákona č. 69/2018 Z. z. a pre informačné systémy 
a siete, ktorých výpadok alebo poškodenie môže spôsobiť poškodenie alebo znemožnenie 
poskytovania základnej služby ustanovuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu 
č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra 
bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len „vyhláška 
č. 362/2018 Z. z.“). 

Podľa § 6 ods. 6 písm. f) vyhlášky č. 362/2018 Z. z. riadenie rizík pozostáva z analýzy funkčného 
dopadu. 



Podľa § 6 ods. 11 vyhlášky č. 362/2018 Z. z. súčasťou riadenia aktív, hrozieb a rizík je aj analýza 
funkčného dopadu, ktorá pozostáva z hodnotenia dopadu na činnosť prevádzkovateľa základnej 
služby spôsobeného krízovým scenárom, ktorý môže zasiahnuť zdroje a aktíva podporujúce 
procesy prevádzkovateľa základnej služby a spôsobiť ohrozenie alebo narušenie kontinuity jeho 
poskytovanej základnej služby. 

Podľa § 17 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 362/2018 Z. z. riadenie kontinuity procesov pozostáva 
najmenej z vypracovania stratégie a krízových plánov na zabezpečenie dostupnosti siete 
a informačného systému po narušení alebo zlyhaní v dôsledku kybernetického bezpečnostného 
incidentu na základe vykonania analýzy dopadov kybernetického bezpečnostného incidentu 
na základnú službu. 

Opatrenia na dosiahnutie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných 
systémov v rámci Únie s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu stanovuje Smernica 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej 
úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Na úvod uvádzame, že zákonné požiadavky týkajúce sa aplikovania bezpečnostných opatrení 
a oznamovania kybernetických bezpečnostných incidentov a ich zabezpečovanie aj na úrovni 
dodávateľských služieb predstavujú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti 
sietí a informačných systémov v Únii, podľa ktorej (okrem iného) prevádzkovatelia základných 
služieb a poskytovatelia digitálnych služieb by mali zaistiť bezpečnosť sietí a informačných 
systémov, ktoré používajú. Požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a oznamovania by sa mali 
vzťahovať na relevantných prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych 
služieb bez ohľadu na to, či údržbu svojich sietí a informačných systémov vykonávajú interne, 
alebo prostredníctvom externého dodávateľa. 

V kontexte Vašej otázky súvisiacej s povinnosťou uzatvoriť zmluvu o zabezpečení plnenia 
bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa § 19 ods. 2 alebo § 19 ods. 3 zákona 
č. 69/2018 Z. z. s podnikom 1 a podnikom 2 uvádzame, že zákon č. 69/2018 Z. z. ukladá 
prevádzkovateľovi základnej služby povinnosť dôležitú a jednoznačne prepojenú s bezpečnosťou 
sietí a informačných systémov, kedy je prevádzkovateľ základnej služby povinný pre prípad 
uzatvorenia zmluvy na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných 
systémov prevádzkovateľa základnej služby, súčasne uzavrieť aj zmluvu o zabezpečení plnenia 
bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z., a to počas celej 
doby platnosti zmluvy na výkon prevádzkovateľom základnej služby objednaných činností. 

Vo vzťahu k Vami popísanému skutkovému stavu pod bodom „A“ a „B“ uvádzame, že zákon  
č. 69/2018 Z. z. sa nevzťahuje na prevádzkovateľov služieb poskytujúcich verejné komunikačné 
siete alebo verejne dostupné elektronické komunikačné služby v zmysle Smernice európskeho 
parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné 
siete a služby, ktoré podliehajú osobitným požiadavkám týkajúcim sa bezpečnosti a integrity 
ustanoveným v uvedenej smernici, transponovanej do zákona č. 351/2011 Z. z., ktorý zaraďuje 
internet a počítačové siete medzi elektronické komunikačné siete. Z hľadiska informačnej 
bezpečnosti ide o aspekty, ako sú fyzická bezpečnosť sietí, dodržiavanie technických noriem, 
štandardov, prevádzková bezpečnosť, elektromagnetické vyžarovanie, úprava podmienok 
odpočúvania komunikácie, šírenie reklamných správ, ochrana osobných údajov a údajov 
spojených s prevádzkou komunikačných sietí.  



Negatívne vymedzenie vecnej príslušnosti zákona č. 69/2018 Z. z. vo vzťahu k zákonu 
č. 351/2011 Z. z. však nemožno aplikovať vo Vami uvedenom prípade. Ak je takýto podnik 
poskytujúci verejné komunikačné siete alebo verejne dostupné elektronické komunikačné služby 
dodávateľom na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov 
prevádzkovateľa základnej služby, je povinnosťou prevádzkovateľa základnej služby mať 
s takýmto podnikom uzatvorenú zmluvu podľa § 19 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. Na tejto 
povinnosti nemení nič ani skutočnosť, že mimo zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom základnej 
služby je takýto podnik povinný aj na plnenie bezpečnostných opatrení v zmysle zákona 
č. 351/2011 Z. z.  

Uvedené podporuje aj skutočnosť, že zákon č. 69/2018 Z. z. v § 19 ods. 3 jednoznačne upravuje 
povinnosť prevádzkovateľa základnej služby vo vzťahu k podniku na poskytovanie elektronických 
komunikačných služieb a sietí, ku ktorému je sieť alebo informačný systém prevádzkovateľa 
základnej služby pripojený. Vo všeobecnosti možno takýto podnik považovať za poskytovateľa 
konektivity. 

Cieľom úpravy dodávateľských vzťahov je zabezpečenie ochrany aktív prevádzkovateľa 
základnej služby, ku ktorým pristupujú tretie strany (dodávatelia) a stanovenie opatrení pre 
riadenie dodávateľov v dodávateľských zmluvách. Ide o také dodávateľské zmluvy, kedy 
prevádzkovateľ základnej služby pre účely plnenia zmluvného vzťahu odstupuje svoje údaje 
a informácie tretej strane, resp. kedy sa na účely plnenia zmluvného vzťahu vyžaduje prístup 
tretej strany k údajom a informáciám prevádzkovateľa základnej služby.  

Predmetná zmluva sa uzatvára na všetky siete a informačné systémy, bez ktorých by nebolo 
možné základnú službu poskytovať. Je možné všeobecne uviesť, že ak sa jedná o dodávateľa, pri 
ktorom absencia ním poskytovanej služby by mala za následok nemožnosť poskytovania základnej 
služby, jedná sa o priamu súvislosť s prevádzkou sietí a informačných systémov prevádzkovateľa 
základnej služby. V tomto prípade to znamená povinnosť prevádzkovateľa základnej služby mať 
s takýmto dodávateľom uzatvorenú zmluvu podľa § 19 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. 

Vo vzťahu k Vami popísanému skutkovému stavu pod bodom „A“ a „C“ uvádzame, že 
odpoveď na otázku, aké riziko generuje možný výpadok služieb podniku na poskytovanie 
základnej služby môže vyplynúť iba z vykonanej analýzy dopadov, ktorá je požiadavkou § 6 ods. 6 
písm. f), § 6 ods. 11 a § 17 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 362/2018 Z. z. Hodnota dopadu pre riziko 
výpadku, resp. zníženia kvality služby nemôže byť stanovená genericky, a môže vyplynúť výhradne 
z analýzy funkčného dopadu v zmysle § 6 ods. 6 písm. f) vyhlášky č. 362/2018 Z. z.  

Ak by analýza funkčného dopadu v zmysle § 6 ods. 6 písm. f) vyhlášky č. 362/2018 Z. z. 
preukázala, že výpadok služieb podniku 1 resp. neuzavretie zmluvy o zabezpečení plnenia 
bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností v súvislosti s poskytovaním služieb týkajúcich 
sa záruky, resp. záručného servisu dodávateľa môže mať negatívny vplyv na poskytovanie 
základnej služby, musia byť zmluve ošetrené povinnosti dodávateľa, v tomto prípade ako podniku 
1, tak aj dodávateľa uvedeného v bode „C“ Vašej žiadosti o vydanie odborného stanoviska.  

 
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. 
 

 

 


