
 

 

 
 
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dovoľujeme si Vás Týmto požiadať o stanovisko ohľadom výkladu zákona č. 69/2018 Z. z. 
o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZKB“) v znení 
zákona č. 287/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa ZKB, účinnom od 1.8.2021 v súvislosti 
s nasledovným znením § 29 ods. 4: 

„Právnická osoba zabezpečuje audit kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom certifikovaného 
audítora kybernetickej bezpečnosti alebo certifikovaných audítorov kybernetickej bezpečnosti. 
Zabezpečovanie auditu kybernetickej bezpečnosti právnickou osobou je podnikaním podľa 
osobitného predpisu. Ak právnická osoba zabezpečuje audit prostredníctvom certifikovaného 
audítora kybernetickej bezpečnosti, zodpovedá za škodu spôsobenú pri výkone auditu 
kybernetickej bezpečnosti táto právnická osoba.“ 

a to konkrétne: 

1. Či Národný bezpečnostný úrad (prípadne iný subjekt – napr. Kompetenčné a certifikačné 
centrum kybernetickej bezpečnosti a pod.) bude vydávať právnickým osobám oprávnenie na 
vykonávanie tejto činnosti? 

2. Aké je presne znenie predmetu činnosti (podnikania), na ktorý bude právnickej osobe 
vydávané toto oprávnenie?  

3. Aký je postup na vydanie tohto oprávnenia? 
4. Aké podmienky je potrebné splniť a aké doklady je potrebné predložiť na vydanie tohto 

oprávnenia? 
5. Resp. ak nebude vydávané oprávnenie konkrétnej právnickej osobe, ktorá zabezpečuje audit 

kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom certifikovaného audítora kybernetickej 
bezpečnosti, na základe čoho – akého dokumentu, si môže právnická osoba zapísať uvedenú 
činnosť do obchodného registra ako predmet podnikania? 

Vychádzajúc z právnej úpravy chápeme, že samotný audit kybernetickej bezpečnosti môže 
vykonávať certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, ktorý je fyzickou osobou, avšak 
vzhľadom na zmenu znenia ustanovenia § 29 ods. 4 ZKB, v zmysle ktorého je explicitne uvedené, 
že zabezpečovanie auditu kybernetickej bezpečnosti právnickou osobou je podnikaním podľa 
osobitného predpisu, nám nie sú zrejmé vyššie uvedené skutočnosti, z uvedeného dôvodu si Vás 
dovoľujeme požiadať o zodpovedanie vyššie uvedených otázok.“ 

 
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 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 69/2018 Z. z.“). 

Podľa § 1 písm. e) zákona č. 69/2018 Z. z. tento zákon upravuje postavenie a povinnosti 
prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej služby. 

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. auditom kybernetickej bezpečnosti sa rozumie 
overenie plnenia povinností podľa tohto zákona, posúdenie zhody prijatých bezpečnostných 
opatrení s požiadavkami podľa tohto zákona a osobitných predpisov, ktoré sa vzťahujú na 
bezpečnosť sietí a informačných systémov prevádzkovateľa základnej služby pre jednotlivé siete 
a informačné systémy základnej služby a pre prostriedky, ktoré podporujú základné služby. 
Cieľom auditu kybernetickej bezpečnosti je zabezpečiť požadovanú úroveň kybernetickej 
bezpečnosti, predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom a identifikovať nedostatky 
pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľom základnej služby na navrhnutie 
a prijatie opatrení na ich odstránenie, nápravu existujúceho stavu a na predchádzanie 



kybernetickým bezpečnostným incidentom. Prevádzkovateľ základnej služby je povinný preveriť 
účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek ustanovených týmto zákonom 
vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti do dvoch rokov odo dňa zaradenia prevádzkovateľa 
základnej služby do registra prevádzkovateľov základných služieb. 

Podľa § 29 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľ základnej služby je povinný preveriť 
účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto zákonom 
vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti v rozsahu stanovenom podľa všeobecne záväzného 
právneho predpisu, ktorý vydá úrad, a to v závislosti od klasifikácie informácií a kategorizácie sietí 
a informačných systémov po každej zmene majúcej významný vplyv na realizované bezpečnostné 
opatrenia a v určenom časovom intervale. 

Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. audit kybernetickej bezpečnosti vykonáva 
certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, ktorým je fyzická osoba, spoločník, štatutárny 
orgán alebo zamestnanec právnickej osoby. Certifikáciu audítora kybernetickej bezpečnosti 
vykonáva osoba akreditovaná podľa osobitného predpisu ako orgán certifikujúci osoby (ďalej len 
„orgán certifikujúci osoby“) v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

Podľa § 29 ods. 4 zákona č. 69/2018 Z. z. právnická osoba zabezpečuje audit kybernetickej 
bezpečnosti prostredníctvom certifikovaného audítora kybernetickej bezpečnosti alebo 
certifikovaných audítorov kybernetickej bezpečnosti. Zabezpečovanie auditu kybernetickej 
bezpečnosti právnickou osobou je podnikaním podľa osobitného predpisu. Ak právnická osoba 
zabezpečuje audit prostredníctvom certifikovaného audítora kybernetickej bezpečnosti, 
zodpovedá za škodu spôsobenú pri výkone auditu kybernetickej bezpečnosti táto právnická 
osoba.  

 
 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

V súvislosti s Vašimi otázkami týkajúcimi sa predmetu podnikania právnickej osoby 
zabezpečujúcej audit kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom certifikovaného audítora 
kybernetickej bezpečnosti alebo certifikovaných audítorov kybernetickej bezpečnosti uvádzame, 
že úrad nebude vydávať žiadne oprávnenie pre právnické osoby vykonávajúce túto činnosť. 
Predmetná právna úprava explicitne nehovorí o podnikaní právnických osôb v pravom zmysle 
slova na základe vykonávania predmetných činností pri audite kybernetickej bezpečnosti, ale len 
o zabezpečovaní auditu kybernetickej bezpečnosti, ktoré sa vykonáva prostredníctvom 
certifikovaného audítora kybernetickej bezpečnosti, ktorý je fyzickou osobou. Na základe 
uvedeného podmienky pre vznik oprávnenia sa nevzťahujú na právnickú osobu, ale len na fyzickú 
osobu audítora kybernetickej bezpečnosti, ktorý vykonáva audit kybernetickej bezpečnosti pre 
právnickú osobu. Zákon č. 69/2018 Z. z. označuje takéto zabezpečovanie auditu kybernetickej 
bezpečnosti ako podnikanie podľa osobitného zákona. Úrad vo svojej pôsobnosti zastáva názor, 
že zákon č. 69/2018 Z. z. je osobitným právnym predpisom a pre zabezpečovanie auditu 
kybernetickej bezpečnosti právnickou osobou nevyžaduje ako podmienku na udelenie alebo vznik 
oprávnenia preukázanie určitej skutočnosti osvedčením, potvrdením alebo iným dokladom.  

Vo vzťahu k označeniu predmetu podnikania odporúčame dodržať požiadavku jeho určitosti 
a zrozumiteľnosti. V tejto otázke sa odporúčame obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti SR, do 
ktorého kompetencie obchodný register patrí.  
 
IV. POUČENIE 

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

 



  

  
  
  
  

 

 


