
 

 

 
 
 
 
 

I. PREDMET ŽIADOSTI  

 
„Dovoľujem si Vás osloviť so žiadosťou o stanovisko k nasledujúcim otázkam. 
 

1. Rozumieme správne, že pre povinnosť uzavrieť zmluvu v súlade s § 19(3) ZoKB platí pri 
aplikácii § 19(2) ZoKB aj § 34(8) ZoKB? 

  
2. Okruh otázok súvisiacich s uzatváraním zmlúv podľa § 19(2) ZoKB: 

  
a. Ako postupovať, keď dlhodobý zmluvný partner (unikátny, nenahraditeľný) 
nechce uzatvoriť zmluvu podľa § 19(2) ZoKB resp. má odlišné predstavy o jej obsahu 
resp. podmieňuje jej uzatvorenie osobitnými poplatkami? Táto otázka je aktuálna 
najmä pri dodávateľoch s parametrami nadnárodných gigantov, od ktorých je 
prevádzkovateľ základnej služby (PZS) závislý, pretože má od nich technológie a softvér 
značnej hodnoty a zmena takéhoto partnera nie je v krátkej dobe realizovateľná 
a v podstate ani predstaviteľná. 

  
b. Aký je okruh dodávateľov, na ktorých sa má aplikovať  § 19(2) ZoKB? Sú to 
dodávatelia, ktorí dlhodobo spravujú pre PZS informačný/riadiaci systém, alebo sem 
spadá akýkoľvek dodávateľ, ktorý jednorazovo robí pre PZS napr. upgrade softvéru? 
Aký je vzťah § 19(2) ZoKB a § 8  Návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovuje obsah 
bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 
všeobecných bezpečnostných opatrení. 

  
c. Rozumieme správne, že ZoKB nestanovuje žiadne formálne náležitosti pre 
zmluvu podľa § 19(2) ZoKB (a teda aj § 19(3) ZoKB) a teda NBÚ bude akceptovať, keď 
sa legislatívna povinnosť splní (i) samostatnou zmluvou, (ii) dodatkom k originálnej 
zmluve, (iii) doplnením originálnej zmluvy o prílohu – štandardy KB, (iv) akceptáciou 
štandardov KB zo strany dodávateľa, prípadne inou formou, ktorá bude v danom 
prípade efektívna.“ 

 
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 prvá veta 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.  

Obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúru bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 
všeobecných bezpečnostných opatrení, ktoré prijíma prevádzkovateľ základnej služby podľa § 3  
písm. l) zákona pre 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 
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 § 8 ods. 1 vyhlášky č. 362/2018 Z. z. na riadenie dodávateľských služieb, akvizície, 
vývoja a údržby informačných systémov sa pri uzatvorení zmluvy s treťou stranou podľa § 19 ods. 
2 zákona analyzujú riziká dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných 
systémov spôsobom podľa § 6. 

Podľa § 8 ods. 2 vyhlášky č. 362/2018 Z. z. zmluva s treťou stranou obsahuje najmenej: 

a) obdobie trvania zmluvy, 
b) ustanovenie záväzku tretej strany dodržiavať bezpečnostné politiky prevádzkovateľa 

základnej služby a vyjadrenie súhlasu s nimi, 
c) ustanovenie o povinnosti chrániť všetky informácie poskytnuté prevádzkovateľom 

základnej služby tretej strane, 
d) ustanovenie o povinnosti dodržiavať a prijímať bezpečnostné opatrenia treťou stranou, 
e) konkrétnu špecifikáciu a rozsah bezpečnostných opatrení, ktoré prijíma tretia strana a 

vyjadrenie súhlasu s nimi, 
f) konkrétny rozsah činnosti tretej strany, 
g) zoznam pracovných rolí tretej strany, ktoré majú mať prístup k informáciám a údajom 

prevádzkovateľa základnej služby, s povinnosťou oznámiť prevádzkovateľovi základnej 
služby každú zmenu v personálnom obsadení; osoba zúčastnená na predmete plnenia 
podpisuje vyjadrenie o zachovávaní mlčanlivosti podľa § 12 ods. 1zákona, 

h) ustanovenie o rozsahu, spôsobu a možnosti vykonávania kontrolných činností a auditu 
prevádzkovateľom základnej služby v tretej strane, 



i) vymedzenie podmienok a možnosti zapojenia ďalšieho dodávateľa úplne alebo 
čiastočne zabezpečujúceho plnenie pre prevádzkovateľa základnej služby namiesto 
dodávateľa, 

j) ustanovenia o povinnosti informovať prevádzkovateľa základnej služby 
o kybernetickom bezpečnostnom incidente a o všetkých skutočnostiach majúcich vplyv 
na zabezpečovanie kybernetickej bezpečnosti, 

k) ustanovenia o spôsobe a forme hlásenia ďalších informácií požadovaných 
prevádzkovateľom základnej služby na plnenie jeho povinností vyplývajúcich zo zákona 
a ich vymedzenie, 

l) ustanovenie o spôsobe a forme hlásenia všetkých informácií majúcich vplyv na zmluvu, 
m) ustanovenie o sankčných mechanizmoch pri porušení zmluvy, 
n) ustanovenia o podmienkach a spôsobe ukončenia zmluvy, 
o) záväzok tretej strany po ukončení zmluvného vzťahu vrátiť, previesť alebo aj zničiť 

všetky informácie, ku ktorým má tretia strana počas trvania zmluvného vzťahu prístup 
prevádzkovateľovi základnej služby, 

p) záväzok tretej strany po ukončení zmluvného vzťahu udeliť, poskytnúť, previesť alebo 
postúpiť všetky potrebné licencie, práva alebo súhlasy nevyhnutné na zabezpečenie 
kontinuity prevádzkovanej  základnej služby na prevádzkovateľa základnej služby; tento 
záväzok tretej strany ostáva v platnosti aj po ukončení zmluvného vzťahu po dobu 
dohodnutú zmluvnými stranami, ktorá nesmie byť kratšia ako päť rokov po ukončení 
zmluvného vzťahu. 

Podľa § 8 ods. 3 vyhlášky č. 362/2018 Z. z. zmluva s treťou stranou obsahuje bezpečnostné 
opatrenia najmenej pre oblasť podľa § 20 ods. 3 písm. e), f), h), j) a k) zákona č. 69/2018 Z. z. 

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 
 
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. 

K Vašej prvej otázke a druhej otázke (písm. b, písm. c) uvádzame, že 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 (riadenie 
dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov) pre prevádzkovateľa 
základnej služby. Takáto zmluva obsahuje najmä náležitosti podľa § 8 ods. 2 a ods. 3 vyhlášky 
č. 362/2018 Z. z. (uvedené v časti II. Aplikované právne predpisy). Zákonodarca ponechal na 



zmluvných stranách, akou zmluvnou formou si tento vzájomný záväzok zabezpečenia 
(samostatná zmluva, dodatok, doplnenie, atď.). V § 8 ods. 2 a ods. 3 vyhlášky č. 362/2018 Z. z. sú 
ustanovené základné náležitosti, ktoré musia byť v tomto záväzku obsiahnuté.  

Prevádzkovateľ základnej služby musí uzatvorené zmluvy na výkon činností podľa  § 19 ods. 
2 zákona č. 69/2018 Z. z. zosúladiť s ustanoveniami tohto zákona do dvoch rokov od jeho účinnosti 
(01.04.2020). 

V prípade, ak prevádzkovateľ základnej služby uzatvára s dodávateľom na výkon činností, 
ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov pre prevádzkovateľa základnej 
služby zmluvu, je povinný pri uzatvorení takejto zmluvy zabezpečiť aj záväzok o zabezpečení 
plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa tohto zákona počas celej doby 
platnosti zmluvy.   

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. Bezprostredne po tom, ako je prevádzkovateľ základnej služby zaradený do registra 
prevádzkovateľov základnej služby, informuje o tejto skutočnosti podnik na poskytovanie 
elektronických komunikačných služieb alebo sietí a uzatvára s týmto podnikom zmluvu podľa § 
19 ods. 2. Takúto zmluvu je taktiež potrebné zosúladiť s ustanoveniami tohto zákona do dvoch 
rokov od jeho účinnosti. 

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. 

K Vašej druhej otázke (písm. a) uvádzame, že § 19 zákona č. 69/2018 Z. z.  upravuje okrem 
iného povinnosť pre prevádzkovateľov základných služieb požadovať od dodávateľa služieb 
plnenie bezpečnostných opatrení v súlade s požiadavkami tohto zákona. Vzhľadom na to, že by 
tak mali urobiť prostredníctvom zmluvných záväzkov. 

Zákon č. 69/2018 Z. z. v § 19 jednoznačne určil každému prevádzkovateľovi základnej služby 
povinnosť od dodávateľa služieb požadovať dodatočné bezpečnostné opatrenia v súlade 
s požiadavkami tohto zákona. Nesplnenie tejto povinnosti môže úrad podľa § 31 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 69/2018 Z. z. sankcionovať.  

 
IV. POUČENIE 

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

 


