
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Podľa § 35 ods. 3 ZoOUS platí nasledovné: „Za oprávnenú osobu sa považuje aj osoba, ktorá 
sa v konaní pred štátnym orgánom, na základe súhlasu vedúceho, do ktorého pôsobnosti 
utajovaná skutočnosť patrí, jednorazovo oboznámi s utajovanými skutočnosťami v rozsahu 
potrebnom na konanie, a to advokát. 

1. Je prípustné, aby sa advokát, ktorý disponuje bezpečnostnou previerkou, v nadväznosti 
na citované ustanovenie, oboznamoval s utajovanými skutočnosťami, a to aj napriek 
tomu, že nedisponuje súhlasom od pôvodcu utajovanej skutočnosti, resp. nemá 
uzatvorenú zmluvu o prístupe k utajovaným skutočnostiam? 
1.1 V kontexte otázky č. 1 a ustanovenia § 31 ods. 1 a 2 ZoOUS, je advokát, ako vedúci, 

oprávnený sprístupniť svojím zamestnancom informácie týkajúce sa utajovanej 
skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné pre výkon ich zamestnania? 

1.2 Je oprávnený advokát, ako vedúci, oboznámiť v nevyhnutnom rozsahu s utajovanou 
skutočnosťou, aj iného advokáta, ktorý má s týmto advokátom (so spoločnosťou) 
uzatvorenú dohodu o výhradnej spolupráci, za účelom výkonu svojho povolania 
(analogická aplikácia podľa § 31 ods. 1 a 2)? 

2. V prípade, ak je pôvodcom utajovanej skutočnosti ústredný orgán štátnej správy, 
ktorého postup nebol v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami, môže sa druhá 
strana domáhať ochrany svojho práva na súde, a tak oboznámiť súd s utajovanými 
skutočnosťami bez súhlasu pôvodcu utajovanej skutočnosti? Ak nie, aký postup, za 
účelom ochrany práva, je možné zvoliť, za predpokladu, že súhlas zo strany pôvodcu nie 
je možné získať?“ 
 
 

II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických osôb 
a fyzických osôb pri tejto ochrane, pôsobnosť úradu a pôsobnosť ďalších štátnych orgánov 
vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovuje 
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“). 

Podľa § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. utajovanou skutočnosťou je informácia alebo vec 
určená pôvodcom utajovanej skutočnosti, ktorú vzhľadom na záujem Slovenskej republiky treba 
chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, 
stratou alebo odcudzením (ďalej len „neoprávnená manipulácia“) a ktorá môže vznikať len 
v oblastiach, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením. 

Podľa § 2 písm. e) zákona č. 215/2004 Z. z. je pôvodcom utajovanej skutočnosti právnická 
osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená rozhodnúť, že informácia podľa písmena b) alebo 
vec podľa písmena c) je utajovanou skutočnosťou, určiť stupeň utajenia a rozhodnúť o zmene 
alebo zrušení stupňa jej utajenia. 

Podľa § 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z. oprávnenou osobou je právnická osoba alebo 
fyzická osoba, ktorá je určená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorej 
oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona.  

Podľa § 2 písm. g) zákona č. 215/2004 Z. z. nepovolanou osobou fyzická osoba, ktorá nie 
je oprávnená oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorá nie je oprávnená 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami nad rozsah, ktorý jej je určený. 

Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranou utajovaných skutočností je vytváranie 
podmienok na personálnu bezpečnosť, administratívnu bezpečnosť, šifrovú ochranu informácií, 



fyzickú bezpečnosť, objektovú bezpečnosť, bezpečnosť technických prostriedkov 
na priemyselnú bezpečnosť. 

Podľa § 6 ods. 8 zákona č. 215/2004 Z. z. priemyselná bezpečnosť je súhrn opatrení 
právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom podľa osobitného zákona (ďalej 
len „podnikateľ“) na ochranu utajovaných skutočností, ktoré jej boli odovzdané alebo ktoré u nej 
vznikli. 

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. ochranu utajovaných skutočností je povinný 
zabezpečiť v štátnom orgáne štatutárny orgán, v obci starosta, vo vyššom územnom celku 
predseda a v inej právnickej osobe štatutárny orgán (ďalej len „vedúci“); ak je štatutárnym 
orgánom kolektívny orgán, je vedúcim na účely tohto zákona ním písomne poverený člen 
kolektívneho orgánu. 

Podľa § 31 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. určenie navrhovanej osoby oboznamovať 
sa s utajovanými skutočnosťami vykonáva vedúci pred začatím jej oboznamovania 
sa s utajovanými skutočnosťami určením stupňa utajenia a nevyhnutného rozsahu utajovaných 
skutočností, s ktorými sa bude osoba oboznamovať počas výkonu funkcie alebo pracovného 
zaradenia. Súčasťou určenia je aj oboznámenie osoby s povinnosťami pri ochrane utajovaných 
skutočností a možných dôsledkov za ich porušenie. Oprávnenie navrhovanej osoby 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami vzniká podpísaním záznamu o určení 
navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a podpísaním vyhlásenia o 
mlčanlivosti. 

Podľa § 31 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. určenie navrhovanej osoby, ak spĺňa podmienky 
na stupeň utajenia Vyhradené, vykonáva vedúci po vyhodnotení bezpečnostnej previerky 
I. stupňa. Ak navrhovaná osoba niektorú z podmienok uvedených v § 10 ods. 1 nespĺňa, oznámi 
jej vedúci túto skutočnosť písomne. 

Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. s utajovanými skutočnosťami sa môže v rozsahu 
nevyhnutne potrebnom na jej využitie, bez splnenia podmienok podľa § 10, oboznámiť 
aj obvinený, jeho obhajca a ďalšie osoby podľa osobitného zákona, ohrozený svedok a chránený 
svedok, osoba konajúca v prospech orgánov podľa osobitných predpisov, osoba na základe 
dohody podľa osobitného predpisu a agent po podpísaní vyhlásenia o mlčanlivosti a poučení 
o povinnostiach pri ochrane utajovaných skutočností a možných dôsledkoch ich porušenia. 
Poučenie tejto osoby vykoná ten, kto ju bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, o čom 
vyhotoví písomný záznam.  

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. za oprávnenú osobu sa považuje aj osoba, ktorá 
sa v konaní pred štátnym orgánom, na základe súhlasu vedúceho, do ktorého pôsobnosti 
utajovaná skutočnosť patrí, jednorazovo oboznámi s utajovanými skutočnosťami v rozsahu 
potrebnom na konanie, a to advokát, notár, znalec, tlmočník, súdny exekútor alebo starosta 
obce po podpísaní vyhlásenia o mlčanlivosti a poučení o povinnostiach pri ochrane utajovaných 
skutočností a možných dôsledkoch ich porušenia. Poučenie vykoná ten, kto bude oprávnený 
rozhodnúť o prizvaní takejto osoby na konanie, o čom vyhotoví písomný záznam. 

Podľa § 38 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. oprávnená osoba je povinná zachovávať pred 
nepovolanou osobou a pred cudzou mocou mlčanlivosť o informáciách a veciach obsahujúcich 
utajované skutočnosti počas utajenia týchto skutočností, a to aj po zániku oprávnenia 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami. 

Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. utajovanú skutočnosť možno postúpiť zo štátneho 
orgánu na podnikateľa, ktorému bolo vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, iba 
na základe zmluvy. Zamestnanec podnikateľa, ktorý sa bude oboznamovať s utajovanými 
skutočnosťami, musí byť oprávnenou osobou pre príslušný stupeň utajenia. 



Podľa § 44 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. zmluva podľa odseku 1 musí obsahovať 
špecifikáciu postupovaných utajovaných skutočností, stupeň utajenia, obdobie, počas ktorého 
budú postupované utajované skutočnosti, zoznam osôb, rozsah ich oprávnenia na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, rozsah činností s utajovanou skutočnosťou, 
rozsah kontrolných opatrení, povinnosť oznámenia o zrušení podnikateľa alebo o zmenách 
ovplyvňujúcich ochranu utajovaných skutočností, postupovanie utajovaných skutočností na 
iného podnikateľa, ako i povinnosti podnikateľa pri zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej 
bezpečnosti. 

Podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností upravuje vyhláška 
Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností (ďalej len „vyhláška č. 48/2019 Z. z.“). 

Podľa § 2 ods. 9 vyhlášky č. 48/2019 Z. z osobám podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona, osobám podľa 
osobitného predpisu alebo podľa rozhodnutia vedúceho vydáva poznámkový zošit ten štátny 
orgán, ktorý tieto osoby oboznamuje s utajovanou skutočnosťou. Poznámkový zošit sa ukladá 
výhradne v štátnom orgáne, ktorý ho vydal. Po zániku potreby oboznamovať sa s utajovanou 
skutočnosťou sa poznámkový zošit odovzdá späť štátnemu orgánu. 

Podrobnosti o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa a o bezpečnostnom projekte 
podnikateľa upravuje vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 
Z. z. o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa (ďalej len „vyhláška 
č. 301/2013 Z. z.“). 

Podľa § 6 ods. 4 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. rozsahom činností s utajovanými skutočnosťami 
podľa § 44 ods. 2 zákona je uvedenie typu prístupu podnikateľa k utajovaným skutočnostiam, 
ktorý nesmie byť v rozpore s typom prístupu (§ 1) uvedenom v potvrdení vrátane uvedenia 
podrobností o manipulácii s utajovanými skutočnosťami v podmienkach podnikateľa. 

Podľa § 6 ods. 6 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. postupovaním utajovaných skutočností na iného 
podnikateľa podľa § 44 ods. 2 zákona je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pre 
prípad vzniku potreby prístupu k utajovaným skutočnostiam iným podnikateľom, najmä 
vymedzenie, či také postúpenie utajovaných skutočností je možné a uvedenie podmienok 
štátneho orgánu na také postúpenie. 

Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 586/2003 Z. z.“) výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred 
súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, 
poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych 
rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa 
vykonáva sústavne a za odmenu (ďalej len „právne služby“). 

Podľa § 15 ods. 1 prvej vety zákona č. 586/2003 Z. z. advokáti môžu na účel výkonu advokácie 
založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie 
právnych služieb. Táto spoločnosť s ručením obmedzeným nesmie mať iný predmet podnikania, 
jej spoločníkmi a konateľmi môžu byť len advokáti. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Pri oboznamovaní sa advokáta, resp. advokátskej kancelárie s utajovanými skutočnosťami 
je potrebné rozoznávať, či k oboznamovaniu bude dochádzať 

1. v konaní pred štátnym orgánom podľa § 35 ods. 2 alebo 3 zákona č. 215/2004 Z. z. alebo  
2. pri výkone iných činností (napríklad právne poradenstvo pri uzatváraní zmlúv), 

ktoré sa na účely zákona č. 215/2004 Z. z. považujú za podnikanie.  



Konanie pred štátnym orgánom (bod 1.) 

Platná právna úprava umožňuje s ohľadom na zabezpečenie práv občanov v konaní 
pred štátnym orgánom taxatívne vymedzenému okruhu osôb oboznámiť sa ad hoc 
s utajovanými skutočnosťami, a to bez vykonania bezpečnostnej previerky. Osoby uvádzané v § 
35 zákona č. 215/2004 Z. z. sú inými oprávnenými osobami, ktorým oprávnenie na 
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniká priamo zo zákona č. 215/2004 Z. z. 
Precízne je však vymedzený rozsah, v akom sa tieto osoby môžu oboznamovať s utajovanými 
skutočnosťami, podmienky, spôsob ich prístupu k týmto utajovaným skutočnostiam a nástroje 
ochrany pred ich zneužitím.  

Pod takýmto konaním je potrebné rozumieť konanie orgánov verejnej moci, ktorým zákon 
zveruje právomoc rozhodovať o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach 
fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to v rozsahu ich rozhodovacej 
činnosti. 

Ustanovenie § 35 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. je potrebné chápať v kontexte čl. 47 
ods. 2. Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého každý má právo na právnu pomoc v konaní 
pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, 
a to za podmienok ustanovených zákonom č. 215/2004 Z. z. Úmysel zákonodarcu potvrdzuje 
aj znenie dôvodovej správy, ktorá v osobitnej časti k § 35 zákona č. 215/2004 Z. z. uvádza, cit.: 
„Na zabezpečenie práv občanov v konaní pred štátnym orgánom sa navrhuje umožniť, aby 
sa osoby uvedené v odseku 3 mohli v konaní pred štátnym orgánom jednorazovo oboznámiť 
s utajovanými skutočnosťami po predchádzajúcom súhlase vedúceho, ktorý je pôvodcom 
prejednávanej utajovanej skutočnosti. Aplikácia ustanovenia § 10 u týchto osôb by mohla viesť 
k obmedzeniu niektorých základných práv občanov pri riešení veci, kde je najmä potrebné, aby 
tieto osoby zastupovali občanov.“ 

Oprávnené osoby podľa § 35 zákona č. 215/2004 Z. z. možno rozdeliť do troch skupín: 

1. predseda vyššieho územného celku a starosta, 
2. obvinený, jeho obhajca a ďalšie osoby podľa osobitného zákona, ohrozený svedok 

a chránený svedok, osoba konajúca v prospech orgánov podľa osobitných predpisov, 
osoba na základe dohody podľa osobitného predpisu a agent, 

3. advokát, notár, znalec, tlmočník, súdny exekútor, starosta obce. 

V súvislosti s trestným konaním alebo iným konaním pred štátnym orgánom upravuje platná 
právna úprava pre tieto osoby osobitný postup v oblasti personálnej bezpečnosti.  

Osoby uvedené v bode 3. (aj advokát) sa s utajovanými skutočnosťami môžu oboznámiť 
len jednorazovo v konaní pred štátnym orgánom, na základe súhlasu vedúceho, do ktorého 
pôsobnosti utajovaná skutočnosť patrí, v rozsahu potrebnom na konanie, po podpísaní 
vyhlásenia o mlčanlivosti a poučení o povinnostiach pri ochrane utajovaných skutočností 
a možných dôsledkoch ich porušenia. Poučenie vykonáva ten, kto bude oprávnený rozhodnúť 
o prizvaní takejto osoby na konanie, o čom vyhotoví aj písomný záznam. O osobe a o rozsahu jej 
oboznámenia sa s utajovanou skutočnosťou stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné, 
je štátny orgán povinný informovať úrad, ako aj pôvodcu utajovanej skutočnosti. 

Advokát je oprávnenou osobou iba počas konania pred štátnym orgánom. Ak takéto konanie 
ešte nezačalo, alebo už skončilo, je advokát na účely tohto zákona nepovolanou osobou. 
Pod pojmom „jednorazovo oboznámi“ sa v tomto prípade rozumie právo advokáta oboznámiť 
sa s utajovanou skutočnosťou v rozsahu potrebnom na konanie.  

Osoby uvádzané v § 35 zákona č. 215/2004 Z. z. nie sú nositeľmi oprávnení, ktorými 
disponuje výlučne pôvodca utajovaných skutočností (štátny orgán), a teda tieto osoby nie sú 
oprávnené konkrétnym spôsobom vytvárať, evidovať, prenášať, či inak manipulovať 
s utajovanou skutočnosťou, s výnimkou oboznámenia sa v takom rozsahu, ako sa uvádza vyššie. 



Do výkladu tohto pojmu vo vzťahu k účelu vymedzenom v § 35 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. 
nie je možné zahrnúť vyhotovovanie fotokópií utajovaných skutočností akéhokoľvek stupňa 
utajenia, s ktorými sa oprávnená osoba oboznámi, rovnako nie je možné týmto osobám 
poskytnúť utajovanú skutočnosť v materiálnej alebo elektronickej podobe, a to z dôvodu, že 
utajované skutočnosti musia byť nepretržite chránené pred nepovolanou osobou a cudzou 
mocou spôsobom ustanoveným v zákone č. 215/2004 Z. z. a v jeho vykonávacích predpisoch. 

Pre tieto oprávnené osoby sa ustanovuje osobitný postup vo vzťahu k poznámkovému 
zošitu, ktorý slúži k vyhotovovaniu výpisov a na prácu s utajovanými skutočnosťami pre príslušný 
stupeň utajenia. Týmto osobám môže poznámkový zošit vydať štátny orgán, ktorý ich 
s utajovanou skutočnosťou oboznamuje. Poznámkový zošit sa označuje stupňom utajenia, pre 
ktorý je určený a manipuluje sa s ním spôsobom, aby nedošlo k neoprávnenej manipulácii. 
Ukladá sa výhradne v štátnom orgáne, ktorý ho vydal.  

Výkon iných činností - právne poradenstvo pri uzatváraní zmlúv (bod 2.) 

Advokát (resp. advokátska kancelária) je na účely zákona č. 215/2004 Z. z. podnikateľom 
a s výnimkou oboznámenia sa advokáta s utajovanou skutočnosťou podľa § 35 ods. 2 a 3 zákona 
č. 215/2004 Z. z., môže mať prístup k utajovaným skutočnostiam iba za predpokladu, že  

- je držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti príslušného stupňa 
utajenia, 

- má so štátnym orgánom uzatvorenú zmluvu o prístupe podnikateľa k utajovaným 
skutočnostiam (ďalej len „zmluva o prístupe“), ktorá musí obsahovať náležitosti podľa 
§ 44 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. (bližšie upravené v § 6 vyhlášky č. 301/2013 Z. z.). 

Ak dôjde k uzavretiu zmluvy o prístupe, vedúci podnikateľa musí prijať také opatrenia, 
aby sa zabezpečila ochrana utajovaných skutočností, ktoré mu majú byť podľa zmluvy o prístupe 
postúpené. Rozsah opatrení, ktoré bude potrebné prijať za účelom ochrany utajovaných 
skutočností závisí najmä od typu prístupu tohto podnikateľa k týmto utajovaným skutočnostiam, 
ale tiež od iných okolností, ktoré treba posudzovať vždy prísne individuálne.  

Rozhodovacie právomoci vo vzťahu k určeniu konkrétneho rozsahu potrebnej spolupráce 
týkajúcej sa utajovaných skutočností má vo všeobecnosti štatutárny orgán štátneho orgánu 
(pôvodca utajovanej skutočnosti). Ten je pri spolupráci s podnikateľom povinný určiť, s akými 
utajovanými skutočnosťami sa má podnikateľ oboznamovať alebo ktoré utajované skutočnosti 
je potrebné podnikateľovi postúpiť, ale tiež formu postúpenia (napr. či sa má podnikateľ 
oboznámiť s utajovanými skutočnosťami bez ich postúpenia alebo aj s postúpením v materiálnej 
alebo elektronickej podobe), aby mohla byť úspešne zrealizovaná spolupráca štátneho orgánu 
a podnikateľa. 

V prípade, ak sa podnikateľ bude oboznamovať s utajovanou skutočnosťou tak, že mu táto 
nebude postúpená v materiálnej alebo elektronickej podobe, je povinný prijať aspoň opatrenia 
v oblasti personálnej bezpečnosti, a zabezpečiť, aby osoby, ktoré sa budú oboznamovať 
s utajovanými skutočnosťami (napr. zamestnanci advokátskej kancelárie) boli podľa zákona 
č. 215/2004 Z. z. oprávnenými osobami na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami 
príslušného stupňa utajenia, a teda boli určené na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami. Určenie štatutárneho orgánu vykoná vedúci štátneho orgánu, ktorý bude 
utajované skutočnosti postupovať a vedúci podnikateľa následne určí zamestnancov vo svojej 
pôsobnosti podľa § 31 zákona č. 215/2004 Z. z. v nadväznosti na zmluvu o prístupe.  

Ak sa utajovaná skutočnosť bude postupovať podnikateľovi aj vo fyzickej alebo elektronickej 
podobe, je tento povinný realizovať aj opatrenia z ďalších oblastí bezpečnosti podľa zákona  
č. 215/2004 Z. z. (napr. fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, administratívnej 
bezpečnosti, bezpečnosti technických prostriedkov). 



Jednou z náležitostí zmluvy o prístupe je aj postupovanie utajovaných skutočností na iného 
podnikateľa (napr. subdodávateľa) a uvedenie podmienok štátneho orgánu pre takéto 
postúpenie. O tom, či podnikateľ môže postúpiť utajované skutočnosti inému podnikateľovi, 
rozhoduje výlučne štátny orgán ako pôvodca utajovaných skutočností a určuje rozsah práv 
a povinností vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam. Ak štátny orgán rozhodne, že postúpenie 
na iného podnikateľa je možné, musí s druhým podnikateľom uzavrieť zmluvu o prístupe 
pred tým, ako mu budú utajované skutočnosti postupované. 

K otázke 1: 

Na účely konania pred štátnym orgánom (§ 35 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z.) je irelevantné, 
či je advokát držiteľom osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, príp. 
potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti alebo či má so štátnym orgánom uzatvorenú zmluvu 
o prístupe. Ako sa uvádza vyššie (bod 1.), advokát je v tomto konaní oprávnenou osobou 
zo zákona a predpokladom jednorazového oboznámenia sa advokáta s utajovanými 
skutočnosťami v rozsahu potrebnom na konanie je splnenie zákonných podmienok, a to súhlas 
pôvodcu utajovanej skutočnosti, podpísanie vyhlásenia o mlčanlivosti a poučenie 
o povinnostiach pri ochrane utajovaných skutočností a možných dôsledkoch ich porušenia. Bez 
splnenia týchto podmienok nemožno advokátovi umožniť prístup k utajovaným skutočnostiam.  

V prípade, ak nejde o konanie pred štátnym orgánom, prístup advokáta k utajovaným 
skutočnostiam je možný iba za predpokladu, že advokátska kancelária je držiteľom potvrdenia 
o priemyselnej bezpečnosti a má uzatvorenú zmluvu o prístupe so štátnym orgánom.  

K otázkam 1.1 a 1.2: 

Jednou z povinností oprávnenej osoby je zachovávať pred nepovolanou osobou 
a pred cudzou mocou mlčanlivosť o informáciách a veciach obsahujúcich utajované skutočnosti 
počas utajenia týchto skutočností, a to aj po zániku oprávnenia oboznamovať sa s utajovanými 
skutočnosťami.  

Ak sa advokát v konaní pred štátnym orgánom (§ 35 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z.) 
jednorazovo oboznámi s utajovanými skutočnosťami, nie je oprávnený ich sprístupniť svojím 
zamestnancom, pretože zamestnanec advokátskej kancelárie je nepovolanou osobou a advokát, 
ktorý sa jednorazovo oboznámi s utajovanou skutočnosťou, je poučený o povinnostiach 
pri ochrane utajovaných skutočností a možných dôsledkoch ich porušenia, a teda je povinný 
zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach. Rovnako nie je oprávnený oboznámiť 
s utajovanými skutočnosťami iného advokáta, s ktorým má uzatvorenú dohodu o výhradnej 
spolupráci.  

Ustanovenie § 31 ods. 1 a 2 zákona č. 215/2004 Z. z. podľa ktorého vedúci vykonáva určenie 
navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami počas výkonu funkcie alebo 
pracovného zaradenia, sa v tomto prípade neaplikuje, keďže advokát nemá v tomto prípade 
(v konaní pred štátnym orgánom) status „vedúceho“ a po skončení tohto konania je 
nepovolanou osobou. 

K otázke 2: 

Podnikateľ môže mať prístup k utajovanej skutočnosti iba za predpokladu existencie platnej 
zmluvy o prístupe so štátnym orgánom, obsahujúcej náležitosti podľa § 44 ods. 2 zákona 
č. 215/2004 Z. z. Štatutárny orgán podnikateľa, príp. jeho zamestnanci sú oprávnení 
manipulovať s utajovanou skutočnosťou v jeho podmienkach iba spôsobom dohodnutým 
v zmluve o prístupe a ako oprávnené osoby musia dodržiavať povinnosti na úseku ochrany 
utajovaných skutočností (napr. povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných 
skutočnostiach).  



Manipulácia s utajovanou skutočnosťou iným spôsobom ako dohodnutým v zmluve 
o prístupe by znamenala porušenie zmluvných povinností podnikateľom. Ak sa napr. v zmluve 
o prístupe dohodlo, že na postupovanie utajovaných skutočností inému subjektu je potrebný 
súhlas štátneho orgánu, v prípade jeho absencie nemožno utajované skutočnosti postúpiť tretej 
strane (ani súdu). 

Ak postup zmluvných strán (štátneho orgánu a podnikateľa) vyplývajúci zo záväzkového 
vzťahu nie je v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve, druhá zmluvná strana má právo 
domáhať sa ochrany svojho práva na orgáne súdnej moci (kedy má strana sporu okrem iných 
práv aj právo navrhovať dôkazy). 

Konanie pred súdom je na účely aplikácie § 35 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z. konaním 
pred štátnym orgánom a za predpokladu splnenia zákonných podmienok (súhlas pôvodcu 
utajovanej skutočnosti, podpísanie vyhlásenia o mlčanlivosti a poučenie o povinnostiach pri 
ochrane utajovaných skutočností) možno v tomto konaní oboznámiť s utajovanými 
skutočnosťami taxatívne vymedzené osoby (napr. aj advokáta). Iné osoby môžu mať prístup 
k utajovaným skutočnostiam iba za predpokladu, že budú spĺňať predpoklady na vznik 
oprávnenia podľa § 10 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.  

 
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. 

 


