
 

 

 
 
 
 
 

I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dovoľte mi požiadať Vás o presnejšie vymedzenie pojmu „Informačný systém, bez ktorého by 
nebolo možné základnú službu vykonávať. Ide o zmluvu na zabezpečenie plnenia bezpečnostných 
opatrení a notifikačných povinností a informačný systém, ktorý je u poskytovateľa základnej 
služby ale sám nie je základnou službou. V jednom zo svojich odborných stanovísk (na otázku 
Sociálnej poisťovne) uvádzate: Predmetná zmluva sa teda neuzatvára na údržbu, vývoj 
a prevádzku všetkých sietí a informačných systémov ale iba tých, bez ktorých by nebolo možné 
základnú službu poskytovať. Nie je neštandardné, že prevádzkovateľ služieb má viacero sietí 
a informačných systémov a poskytuje viacero služieb, no nie všetky ním poskytované služby sú 
základnými službami. 

1. Otázka znie, či je z hľadiska informačných systémov u PZS potrebné doslovne chápať časť 
vety „bez ktorých by nebolo možné základnú službu poskytovať“ alebo postačí na splnenie tejto 
podmienky aj to, ak výpadkom daného informačného systému sa sťaží, alebo skomplikuje, alebo 
predĺži poskytovanie základnej služby. 

2. Ak by stačilo na splnenie požiadavky, že bez tohto IS by nebolo možné PZS poskytovať ako 
a podľa sa ma definovať že výpadok niektorého IS už neumožňuje poskytovanie PZS? 

Napríklad: Obce majú ako základnú službu uvedené „Informačný systém verejnej správy“. 
Nemocnice majú „Nemocničný informačný systém“ alebo „Informačný systém verejnej správy“ 
alebo „Poskytovanie zdravotnej starostlivosti“ a pod. Obec, nemocnica, úrad a pod. má 
elektronický systém na správu registratúry. Správa registratúry nie je sama o sebe základnou 
službou. Ale jej výpadkom sa činnosť môže sťažiť, skomplikovať a ma vplyv na vybavovanie napr. 
podaní, korešpondencia, lehoty atď. Je potrebné softvér na správu registratúry považovať za 
informačný systém, bez ktorého by nebolo možné základnú službu poskytovať?“ 

  
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 § 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.  

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 

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. 

Predmetná zmluva sa uzatvára na všetky siete a informačné systémy, bez ktorých by nebolo 
možné základnú službu poskytovať. Je možné všeobecne uviesť, že ak ide o dodávateľa, pri ktorom 



absencia ním poskytovanej služby by mala za následok nemožnosť poskytovania základnej služby, 
ide 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. 

V kontexte Vašich otázok uvádzame, že odpoveď na otázku, aké riziko generuje možný 
výpadok služieb dodávateľa 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 dodávateľa, resp. neuzavretie zmluvy o zabezpečení plnenia 
bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností môže mať negatívny vplyv na poskytovanie 
základnej služby, musia byť povinnosti dodávateľa v zmluve ošetrené.  

IV. POUČENIE 

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

 


