
 

 

 
 
 
 

I. PREDMET ŽIADOSTI 
 

„V súvislosti s plnením povinností prevádzkovateľa základnej služby v súlade so zákonom č. 
69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len 
„ZKB“) by sme Vás chceli požiadať o stanovisko k ustanoveniu § 19 ods. 2 v spojení s § 34 ods. 5,6 
a 8 a k ustanoveniu § 19 ods. 3 ZKB, a to konkrétne: 

1. Ust. § 19 ods. 2 ZKB stanovuje, že prevádzkovateľ základnej služby (ďalej aj len „PZS“) je 
povinný pri uzatvorení zmluvy s dodávateľom na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou 
sietí a informačných systémov pre PZS (ďalej len „tretia strana“) uzatvoriť zmluvu o zabezpečení 
plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa tohto zákona počas celej doby 
platnosti zmluvy. 

Čo sa rozumie pod bezpečnostnými opatreniami bližšie konkretizuje ustanovenie § 20 ZKB, 
v zmysle ktorého sa bezpečnostné opatrenia prijímajú a realizujú na základe schválenej 
bezpečnostnej dokumentácie, ktorá musí byť aktuálna a musí zodpovedať reálnemu stavu. 

V zmysle prechodných ustanovení resp. ustanovenia § 34 ods. 6 ZKB platí, že v prípade, ak ide 
o PZS zaradeného do registra PZS podľa § 34 ods. 5 ZKB, tento je povinný prijať bezpečnostné 
opatrenia podľa § 20 v lehote do 2 rokov odo dňa účinnosti ZKB t.j. do 01.04.2020. 

Zároveň PZS je v zmysle ustanovenia § 34 ods. 8 ZKB povinný zosúladiť zmluvy uzatvorené na 
výkon činností podľa § 19 ods. 2 ZKB s týmto ZKB najneskôr do 01.04.2020 

Vychádzajúc z uvedených ustanovení je tak PZS povinný zosúladiť existujúce zmluvy na výkon 
činností podľa § 19 ods. 2 ZKB najneskôr do 01.04.2020. 

Platí uvedené aj na zmluvy, ktoré by PZS uzatvoril v lehote do 01.04.2020, a teda ešte pred 
uplynutím lehoty stanovenej na prijatie bezpečnostných opatrení (v lehote do 2 rokov odo dňa 
účinnosti ZKB). 

Poukazujeme na tú skutočnosť, že PZS by mal uzatvoriť s treťou stranou t.j. dodávateľom na 
výkon činností zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností 
podľa tohto ZKB počas celej doby platnosti zmluvy, pričom ak by predmetnú zmluvu PZS uzatváral 
napr. dnes, kedy nemá prijaté bezpečnostné opatrenia podľa § 20 (nakoľko mu táto povinnosť ešte 
nevznikla (§34 ods. 6ZKB) ako má postupovať. Vzťahuje sa ustanovenie § 34 ods. 8 ZKB aj na 
zmluvy, ktoré sa ešte len uzatvoria (v prípade ak v čase ich uzatvorenia nebudú ešte prijaté 
bezpečnostné opatrenia) resp. môže sa PZS v zmluve s treťou stranou dohodnúť, že zmluvu o 
zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností s zaväzujú uzatvoriť 
v lehote do 01.04.2020? 

2. Ust. § 19 ods. 3 ZKB uvádza ďalšiu povinnosť PZS, a to: povinnosť PZS dňom zaradenia do 
registra PZS o tejto skutočnosti informovať podnik na poskytovanie elektronických komunikačných 
služieb alebo sietí podľa osobitného predpisu (teda taký ktorý si splnil oznamovaciu povinnosť 
v zmysle § 5 ods. 1 zákona 351/2011 Z. z.), ku ktorému je sieť alebo informačný systém základnej 
služby pripojená. Na základe informovania podľa predchádzajúcej vety uzatvára PZS s podnikom 
zmluvu podľa odseku 2 t.j. zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných 
povinností. 

Informačná povinnosť má byť vo vzťahu k podniku, ku ktorému je sieť alebo informačný 
systém základnej služby pripojená, má sa teda na mysli podnik, ktorý je dodávateľom vo vzťahu 
k PZS alebo v prípade, ak PZS je zároveň podnikom, ktorý si splnil oznamovaciu povinnosť v zmysle 
§ 5 ods. 1 zákona 351/2011 Z. z. a k jeho sieti základnej služby sú zároveň zapojené iné podniky na 
poskytovanie elektronických komunikačných služieb alebo sietí ako tzv. odberatelia PZS, majú sa 
na mysli aj takéto podniky, ktoré sú v pozícii odberateľa vo vzťahu k PZS.“ 

 
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 § 20 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. bezpečnostnými opatreniami na účely tohto zákona 
sú úlohy, procesy, role a technológie v organizačnej, personálnej a technickej oblasti, ktorých 
cieľom je zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti počas životného cyklu sietí a informačných 
systémov. 

Podľa § 22 ods. 4 zákona č. 69/2018 Z. z. ak poskytovateľ digitálnej služby využíva na 
poskytovanie svojej digitálnej služby prevádzkovateľa základnej služby, je povinný uzatvoriť 
s prevádzkovateľom základnej služby zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení 
a notifikačných povinností podľa tohto zákona počas celej doby, kedy poskytovateľ digitálnej 
služby využíva na poskytovanie svojej digitálnej služby prevádzkovateľa základnej služby.  

Podľa § 34 ods. 6 zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľ základnej služby zaradený do 
registra prevádzkovateľov základných služieb podľa odseku 5 je povinný do dvoch rokov odo dňa 
účinnosti tohto zákona prijať bezpečnostné opatrenia podľa § 20. 

Podľa § 34 ods. 8 zákona č. 69/2018 Z. z. zmluvy uzatvorené na výkon činností podľa § 19 
ods. 2 musí prevádzkovateľ základnej služby zosúladiť s týmto zákonom najneskôr do dvoch rokov 
od účinnosti tohto zákona.  

Podľa § 5 ods. 1 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.  

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 
 
Povinnosť prijať bezpečnostné opatrenia podľa § 20 má prevádzkovateľ základnej služby 

identifikovaný v zmysle prechodných ustanovení zákona č. 69/2018 Z. z. do dvoch rokov odo dňa 
účinnosti tohto zákona. Uvedená lehota sa vzťahuje aj na zosúladenie zmlúv uzatvorených na 
výkon činností podľa § 19 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. 

 
V prípade, ak ste aj v postavení poskytovateľa digitálnej služby a na poskytovanie svojej 

digitálnej služby využívate prevádzkovateľa základnej služby, ste povinný uzatvoriť 
s prevádzkovateľom základnej služby zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení 
a notifikačných povinností podľa tohto zákona počas celej doby, kedy ako poskytovateľ digitálnej 
služby využívate na poskytovanie svojej digitálnej služby prevádzkovateľa základnej služby.  

 
Ak ste zároveň aj dodávateľom vo vzťahu k prevádzkovateľovi základnej služby, je potom 

povinnosťou prevádzkovateľa základnej služby iniciovať uzatvorenie zmluvy o zabezpečení 



plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností v zmysle § 19 ods. 2. zákona 
č. 69/2018 Z. z. 

 
IV. POUČENIE 

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

 

 


