
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„... Chceli by sme Vás požiadať o usmernenie ohľadne písomného poverenia „Vedúceho“. 
Dňa 23.4. 2020 bol XY  odvolaný z funkcie člena predstavenstva a zároveň z funkcie predsedu 
predstavenstva a zároveň z funkcie generálneho riaditeľa. Naša spoločnosť  kolektívnym 
štatutárnym orgánom. Môžeme písomne poveriť na funkciu „vedúceho“ na OUS  jedného člena 
kolektívneho orgánu ?“ 

 
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 § 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 § 50 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z., ak úrad zistí, že podnikateľ prestal spĺňať 
niektorú z podmienok priemyselnej bezpečnosti uvedenú v § 46 alebo hrubým spôsobom alebo 
opakovane porušil povinnosti na úseku ochrany utajovaných skutočností, zruší platnosť 
potvrdenia. 

 
III.  METODICKÉ USMERNENIE 

Ochranu utajovaných skutočností je povinný zabezpečiť v právnickej osobe štatutárny 
orgán (vedúci). V prípade akciovej spoločnosti je štatutárnym orgánom kolektívny orgán 
(predstavenstvo), ktorý je podľa zákona č. 215/2004 Z. z. povinný písomne poveriť niektorého  
z členov tohto štatutárneho orgánu výkonom funkcie vedúceho, ktorý bude v tejto právnickej 
osobe zodpovedný za ochranu utajovaných skutočností. 

V súvislosti s avizovanými zmenami v personálnom obsadení štatutárneho orgánu si ešte 
dovoľujeme poznamenať, že zachovanie platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, je 
podmienené splnením podmienok explicitne uvedených v zákone č. 215/2004 Z. z. Podnikateľ 
musí zákonom ustanovené podmienky spĺňať kumulatívne, a to nielen v čase vydania potvrdenia  
o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa, ale kontinuálne, po celú dobu jeho platnosti.  

Splnenie podmienok v oblasti personálnej bezpečnosti sa preukazuje tým, že štatutárny 
orgán podnikateľa je držiteľom platného osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami príslušného stupňa utajenia. Ak je štatutárnym orgánom kolektívny orgán, túto 
podmienku musí spĺňať každý člen štatutárneho orgánu. 

Ak sa u podnikateľa uskutočnia personálne zmeny, pri ktorých sa štatutárnym orgánom 
alebo členom štatutárneho orgánu stane osoba, ktorá nie je držiteľom platného osvedčenia, 
podnikateľ prestane spĺňať podmienky priemyselnej bezpečnosti a takýto skutkový stav zakladá 
dôvod pre aplikáciu ustanovenia § 50 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. 

 
 
 

http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/215/20190901.html#paragraf-46


IV. POUČENIE 

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

 
  

  
  

 

 


