
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Dobrý deň prajem, v mene našej spoločnosti, ako prevádzkovateľa základnej služby, ktorej 
bolo doručené Oznámenie Národného bezpečnostného úradu o zaradení služby do zoznamu 
základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra prevádzkovateľov základných služieb, by som 
sa chcela informovať interpretácií ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: 

(3) „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,23) 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.“ 

Vzhľadom na vyššie uvedené je  tak prevádzkovateľ základnej služby povinný informovať tzv. 
„tretiu stranu“ o zaradení do zoznamu prevádzkovateľov základných služieb, a následne s každým 
subjektom, ktorému bola táto skutočnosť oznámená, prevádzkovateľ základnej služby uzatvára 
zmluvu o zabezpečení plnení bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona o 
kybernetickej bezpečnosti? 

Chcela by som Vás touto cestou požiadať o bližšiu interpretáciu predmetného ustanovenia aj 
v nadväznosti na § 19 ods. 2 zákona o Kybernetickej bezpečnosti.“ 

 
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 § 19 ods. 4 zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľ základnej služby je povinný 
informovať v nevyhnutnom rozsahu tretiu stranu o hlásenom kybernetickom bezpečnostnom 
incidente za predpokladu, že by sa plnenie zmluvy podľa odseku 2 stalo nemožným, ak úrad 
nerozhodne inak. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť tým nie je dotknutá. 

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 § 24 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. prevádzkovateľ základnej služby je povinný hlásiť 
každý závažný kybernetický bezpečnostný incident, ktorý identifikuje na základe presiahnutia 
kritérií pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov. 

Podľa § 24 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z. ak prevádzkovateľ základnej služby využíva na 
poskytovanie základnej služby poskytovateľa digitálnej služby, je poskytovateľ digitálnej služby 
povinný hlásiť každý závažný kybernetický bezpečnostný incident, ktorý postihol poskytovateľa 
digitálnej služby. 

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 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  

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. 

Podľa zákona č. 69/2018 Z. z. do právnych vzťahov pri plnení úloh na úseku kybernetickej 
bezpečnosti prevádzkovateľom základnej služby vstupujú aj iné subjekty. Okrem samotného 
prevádzkovateľa základnej služby ide o  

1. dodávateľa na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných 
systémov pre prevádzkovateľa základnej služby a  

2. podnik na poskytovanie elektronických komunikačných služieb alebo sietí. 

Prevádzkovateľ základnej služby je povinný uzatvoriť zmluvu s dodávateľom na výkon 
činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov pre prevádzkovateľa 
základnej služby. Takáto zmluva by mala obsahovať (podľa povahy zmluvného vzťahu 
s dodávateľom) 

- spôsoby zabezpečenia plnenia bezpečnostných opatrení (§ 20), napríklad údržba, 
oprava, servis, licencie a  podpora dodaného softvéru a jeho kompatibilita v rámci prijatých 
bezpečnostných opatrení, oznamovanie zistených  zraniteľností dodávateľom softvéru a 

- vymedzenie oznamovacích povinností (§ 19 ods. 4, § 24), najmä zaistenie spôsobilosti 
riadne hlásiť a riešiť kybernetický bezpečnostný incident prevádzkovateľom základnej služby, 
napríklad opis informácií, ktoré má prevádzkovateľ základnej služby povinnosť hlásiť úradu 
a prístup k týmto informáciám. 

Prevádzkovateľ základnej služby je ďalej povinný o jeho zaradení do registra 
prevádzkovateľov základných služieb informovať podnik na poskytovanie elektronických 



komunikačných služieb alebo sietí, ku ktorému je sieť alebo informačný systém základnej služby 
pripojená.  

Pod pojmom podnik je potrebné na účely zákona č. 69/2018 Z. z. podľa zákona č. 351/2011 Z. 
z. rozumieť každú osobu, ktorá splnila oznamovaciu povinnosť vo vzťahu k Úradu pre reguláciu 
elektronických komunikácií a poštových služieb o tom, že chce podnikať v oblasti poskytovania 
sietí alebo služieb.  

Účelom uzavretia zmluvy s podnikom je najmä zaistenie spôsobilosti riadne hlásiť 
kybernetický bezpečnostný incident prevádzkovateľom základnej služby. Zmluva by teda mala 
predovšetkým obsahovať popis základných informácií, ktoré má prevádzkovateľ základnej služby 
povinnosť hlásiť úradu. 

Zaistenie kybernetickej bezpečnosti na požadovanej úrovni si teda vyžaduje podporu 
všetkých zainteresovaných subjektov, pričom samotné uzatvorenie zmlúv v zmysle vyššie 
uvedeného má zásadný význam pri hlásení a riešení kybernetických bezpečnostných incidentov.  

 
IV. POUČENIE 

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

 
 


