
I. PREDMET ŽIADOSTI 
 

„Na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu je k problematike zmluvy o prístupe 
podnikateľa k utajovaným skutočnostiam (ďalej len „zmluva“) pre skupinu dodávateľov 
zverejnené odborné stanovisko:  
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/urad/odborne-stanoviska/PRB/Pri-skupine-
dodavatelov-ktori-vytvoriliurcitu-pravnu-formu-podla-zakona-o-verejnom-obstaravani-musi-
mat-kazdy-jeden-z-nich-potvrdenie-opriemyselnej-bezpecnosti.pdf   
V súvislosti s prebiehajúcim verejným obstarávaním v podmienkach Finančného riaditeľstva SR a 
vyššie uvedeným odborným stanoviskom si Vás dovoľujeme požiadať o výklad k nasledovným 
otázkam:  
1. V prípade, ak do verejného obstarávania bude vstupovať skupina dodávateľov, z ktorých je 
každý samostatným podnikateľom zapísaným v obchodnom registri, musí štátny orgán pred 
postúpením utajovaných skutočností (súvisiacich s verejným obstarávaním) uzatvoriť zmluvu s 
každým z dodávateľov jednotlivo, aj keď v rámci verejného obstarávania sa nebudú všetci títo 
dodávatelia oboznamovať s utajovanými skutočnosťami?   
2. Alebo je potrebné uzatvoriť zmluvu iba s časťou týchto dodávateľov, ktorí sa budú oboznamovať  
s utajovanými skutočnosťami a napr. s dodávateľom, ktorý iba poskytne (v rámci skupiny 
dodávateľov) doklad o systéme kvality a pod. -  zmluva už uzatvorená nemusí byť?  
3. V prípade, ak do verejného obstarávania bude vstupovať skupina dodávateľov (s ktorými 
jednotlivo štátny orgán uzatvorí zmluvu) a jeden z týchto dodávateľov bude pre plnenie svojich 
úloh potrebovať subdodávateľa, môže sa to uskutočniť len na základe predchádzajúceho súhlasu 
štátneho orgánu, ktorý postúpenie utajovanej skutočnosti na iného podnikateľa umožnil v zmluve 
s dodávateľom s tým, že pred tým, ako budú utajované skutočnosti postúpené subdodávateľovi 
tohto dodávateľa, štátny orgán so subdodávateľom uzatvorí zmluvu - alebo bude nutné toto 
urobiť so všetkými dodávateľmi, ktorí budú do verejného obstarávania vstupovať v rámci skupiny 
dodávateľov?“ 
 

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 § 6 ods. 8 zákona č. 215/2004 Z. z. je priemyselná bezpečnosť súhrn opatrení právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom podľa osobitného zákona (napríklad  
§ 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov) (ďalej len „podnikateľ") na ochranu 
utajovaných skutočností, ktoré jej boli odovzdané alebo ktoré u nej vznikli.  

Postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace  
s podnikaním upravuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 513/1991 Zb.“). Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. podnikateľom je:  

a) osoba zapísaná v obchodnom registri, 
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 



c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných 
predpisov, 

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa 
osobitného predpisu.  

Zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek 
na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií 
na služby a správu vo verejnom obstarávaní ustanovuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“). 

Podľa § 37 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina 
dodávateľov. 

Podľa § 37 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nesmie 
vyžadovať od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu na účely účasti vo verejnom 
obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ však môžu vyžadovať vytvorenie určitej právnej 
formy, ak ponuka skupiny dodávateľov bola prijatá a vytvorenie určitej právnej formy je potrebné 
z dôvodu riadneho plnenia zmluvy alebo koncesnej zmluvy. 

Podľa § 37 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. skupina  dodávateľov  preukazuje  splnenie  
podmienok  účasti  vo  verejnom  obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena 
skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného 
a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti  alebo  odbornej  spôsobilosti  preukazuje  
spoločne.  Oprávnenie  dodávať  tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má 
zabezpečiť.  

Podľa § 129 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia 
požiadavky a opatrenia na ochranu utajovaných skutočností, ktoré je uchádzač alebo záujemca 
povinný zabezpečiť. Predloženie dôkazu na preukázanie splnenia požiadaviek a opatrení určených 
na ochranu utajovaných skutočností možno požadovať v každej etape procesu verejného 
obstarávania. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť, aby uchádzač alebo záujemca 
zabezpečil ochranu utajovaných skutočností aj zo strany subdodávateľa; ten je ich povinný 
zabezpečiť. 

Podľa § 129 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, 
ktorá je spojená s utajovanou skutočnosťou, vyžaduje si utajovanú skutočnosť alebo obsahuje 
utajovanú skutočnosť, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú požiadavky a opatrenia 
potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností podľa osobitného 
predpisu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo 
v informatívnom dokumente. 

Podľa § 131 ods. 1 písm. k) zákona č. 343/2015 Z. z. technickú spôsobilosť alebo odbornú 
spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, 
stavebných prác alebo služieb v oblasti obrany a bezpečnosti spravidla oprávnením zabezpečiť 
požadovanú bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností, ak ide o zákazku, ktorá je spojená 
s utajovanou skutočnosťou, vyžaduje si utajovanú skutočnosť alebo obsahuje utajovanú 
skutočnosť. 

Podľa § 43 zákona č. 215/2004 Z. z. ak je odôvodnený predpoklad, že štátny orgán požiada 
podnikateľa o vytvorenie utajovanej skutočnosti alebo ak bude potrebné postúpiť utajovanú 
skutočnosť zo štátneho orgánu podnikateľovi (ďalej len „postúpenie utajovanej skutočnosti“), je 
podnikateľ povinný požiadať úrad o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti.  



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 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 § 1 ods. 1 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. postúpenie utajovanej skutočnosti je 
činnosť, pri ktorej sa podnikateľ oboznamuje s utajovanou skutočnosťou tak, že 

a) utajovaná skutočnosť mu nie je postúpená v materiálnej podobe alebo v elektronickej 
podobe alebo  

b) utajovaná skutočnosť mu je postúpená v materiálnej podobe alebo v elektronickej 
podobe  
a podnikateľ ju uchováva vo vlastných podmienkach.  

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.  

III. METODICKÉ USMERNENIE 

Vychádzajúc zo stanoviska, na ktoré sa odvolávate vo Vašej žiadosti a z analýzy citovaných 
právnych predpisov je možné konštatovať, že základným pravidlom, ktoré musí platiť za všetkých 
okolností a bez ohľadu na právnu formu podnikateľa je, že podnikateľovi sa môže postúpiť 
utajovaná skutočnosť iba za predpokladu, že má:  

1. vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti príslušného stupňa a zároveň 
2. uzatvorenú zmluvu o prístupe k utajovaným skutočnostiam s tým štátnym orgánom, ktorý 

mu bude utajovanú skutočnosť postupovať. 

Zároveň zdôrazňujeme, že zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam môže 
byť uzatvorená len medzi štátnym orgánom (ako pôvodcom utajovanej skutočnosti 
a podnikateľom). Dva podnikateľské subjekty nemôžu medzi sebou uzatvoriť zmluvu o prístupe 
podnikateľa k utajovaným skutočnostiam. Ak je potrebné postúpiť utajovanú skutočnosť na 
ďalšieho podnikateľa (napr. subdodávateľa), môže sa to uskutočniť len na základe 
predchádzajúceho súhlasu štátneho orgánu, ktorý postúpenie utajovanej skutočnosti na iného 
podnikateľa umožnil v zmluve o prístupe k utajovaným skutočnostiam s prvým podnikateľom. 
Štátny orgán musí s druhým podnikateľom uzavrieť zmluvu o prístupe k utajovaným 
skutočnostiam pred tým, ako mu budú postúpené utajované skutočnosti. 



 

Rozhodovacie právomoci vo vzťahu k určeniu konkrétneho rozsahu potrebnej spolupráce 
týkajúcej sa utajovaných skutočností má vo všeobecnosti štatutárny orgán štátneho orgánu. Ten 
je pri spolupráci s podnikateľom povinný určiť s akými utajovanými skutočnosťami sa má 
podnikateľ oboznamovať, alebo ktoré utajované skutočnosti je potrebné podnikateľovi postúpiť, 
aby mohla byť úspešne zrealizovaná spolupráca štátneho orgánu a podnikateľa. 

Všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane utajovaných skutočností neustanovujú, že 
konkrétneho záväzkového vzťahu, ktorý sa týka aj utajovaných skutočností, sa nesmie zúčastniť 
podnikateľ bez platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti ako člen skupiny dodávateľov 
alebo subdodávateľ, ak tomuto členovi skupiny dodávateľov alebo subdodávateľovi nebudú 
postupované utajované skutočnosti. Podľa konkrétnych okolností môže člen skupiny dodávateľov 
alebo subdodávateľ pri realizácii záväzkového vzťahu so štátnym orgánom vykonávať iba 
čiastkové úlohy (plnenia), pri ktorých sa jeho zamestnanci nemusia oboznamovať s utajovanými 
skutočnosťami.  

Súčasne uvádzame, že požiadavky a opatrenia na ochranu utajovaných skutočností, ktoré je 
uchádzač alebo záujemca povinný zabezpečiť určuje verejný obstarávateľ. Verejný obstarávateľ 
môže určiť, že uchádzač alebo záujemca má zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností aj zo 
strany subdodávateľa a ten je ich povinný zabezpečiť. Týmto spôsobom je možné upraviť 
požiadavky na skupinu dodávateľov podľa konkrétnych potrieb na zabezpečenie ochrany 
utajovaných skutočností v súvislosti s konkrétnym predmetom zákazky. 

Z hľadiska platnej právnej úpravy na úseku ochrany utajovaných skutočností sú teda 
odpovede na Vaše konkrétne otázky nasledovné: 

K otázke č. 1: 

Je postačujúce, aby zmluva o prístupe k utajovaným skutočnostiam bola uzatvorená len s tými 
dodávateľmi v rámci skupiny dodávateľov, ktorí budú mať prístup k utajovaným skutočnostiam. 

K otázke č. 2: 

S časťou dodávateľov v rámci skupiny dodávateľov, ktorí nebudú mať prístup k utajovaným 
skutočnostiam nie je potrebné uzatvárať zmluvu o prístupe k utajovaným skutočnostiam. 

K otázke č. 3: 

Ak je potrebné postúpiť utajovanú skutočnosť na ďalšieho podnikateľa (napr. subdodávateľa), 
môže sa to uskutočniť len na základe predchádzajúceho súhlasu štátneho orgánu, ktorý 
postúpenie utajovanej skutočnosti na iného podnikateľa umožnil v zmluve o prístupe k 
utajovaným skutočnostiam s prvým podnikateľom. Štátny orgán musí s druhým podnikateľom 
uzavrieť zmluvu o prístupe k utajovaným skutočnostiam pred tým, ako mu budú postúpené 
utajované skutočnosti. Uvedený postup nie je nutné aplikovať vo vzťahu k všetkým dodávateľom, 
ktorí budú do verejného obstarávania vstupovať v rámci skupiny dodávateľov, ale iba vo vzťahu 
k tým, ktorým budú postupované utajované skutočnosti, ak tieto budú následne postupované 
ďalšiemu podnikateľovi (napr. subdodávateľovi). 

IV. POUČENIE 
 

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

 


