
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Na základe rôznych okolností, situácií a nezhôd, ktoré vznikajú v podmienkach podnikateľa 

u niektorých oprávnených osôb pri samotnom vytváraní a zadefinovaný systému vytvárania 

utajovaných skutočností  (ďalej len „US“) v zmysle zákona č. 215/2004, Z. z. o ochrane 

utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), kde 

niektoré oprávnené osoby si síce uvedomujú dôležitosť zmluvy o prístupe podnikateľa k 

utajovaným skutočnostiam a Zoznamu utajovaných skutočností (ďalej len „ZUS“),  ale 

neuvedomujú si dôvod resp. odôvodnenie vytvorenia US. Zmluva presne nešpecifikuje za akých 

okolností môže prísť k vytvoreniu US, nakoľko v zmluve je zadefinované „... na požiadanie 

štátneho orgánu ...“, z tohto dôvodu niektoré oprávnené osoby považujú samotný ZUS štátneho 

orgánu ako odôvodnenie k vytvoreniu US. 

Ako bezpečnostný zamestnanec chápem a plne si uvedomujem systém vytvárania 

utajovaných skutočností, čo potvrdili vykonané kontroly zo strany NBÚ, ale chcem Vás požiadať 

o písomné stanovisko resp. potvrdenie systému vytvárania US. 

Systém vytvárania US: 

   - Podnikateľ s platným potvrdením o priemyselnej bezpečnosti na vytváranie US, môže 

vytvárať US len na základe zmluvy o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam 

uzatvorenej podľa § 44 zákona, § 1 a § 6 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 

Z. z. o priemyselnej bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa (ďalej len „vyhláška 

č. 301/2013 Z. z.“) a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, 

   - V uvedenej zmluve je zadefinované okrem iného: „Utajované skutočnosti môžu byť 

zo štátneho orgánu podnikateľovi postupované alebo u podnikateľa na požiadanie štátneho 

orgánu vytvárané iba počas trvania platnosti tejto zmluvy“ ... „Špecifikácia utajovaných 

skutočností v pôsobnosti štátneho orgánu, ktoré možno podnikateľovi postúpiť, alebo ktoré 

môže podnikateľ vytvoriť počas plnenia zmluvného vzťahu, je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy 

(Špecifikácia postupovaných utajovaných skutočností)“. 

To znamená, že podnikateľ nemôže vytvárať US len na základe  ZUS,  ale na vytvorenie musí 

mať aj právny dôvod, resp. odôvodnenie, a to buď ako uvádza samotná zmluva, ako požiadavku 

štátneho orgánu na vytvorenie US, ktorú možno v podmienkach podnikateľa chápať  ako 

písomné zadanie štátneho orgánu na vypracovanie US  (napr. listom alebo úlohou, ktorá vyplýva 

zo zápisu z rokovania medzi štátnym orgánom a podnikateľom ...) obsahujúce už konkrétnu 

požadovanú vytváranú informáciu (písomnosť, nákres ...), stupeň utajenia a ďalšie náležitosti, 

ktoré má obsahovať US alebo samotný dôvod vytvorenia US vyplýva z právneho predpisu (zákon, 

vyhláška ...), ktorý podnikateľovi ukladá vypracovať informáciu (písomnosť, nákres ...) 

predkladanú štátnemu orgánu a uvedená informácia je obsiahnutá v ZUS daného štátneho 

orgánu, v tomto prípade sa nevyžaduje písomné požiadanie štátneho orgánu o vypracovanie 

požadovanej US. 

Na základe vyššie uvedeného  môžeme konštatovať, že ZUS štátneho orgánu ako súčasť 

zmluvy, nemožno považovať ako jediný dôvod vytvorenia US, ale k vytvoreniu US je aj dôležité 

právne odôvodnenie voči danému štátnemu orgánu aby neprichádzalo k samovoľnému 

vytvoreniu US podnikateľom.“ 

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 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú oblasti utajovaných skutočností (ďalej len „nariadenie č. 216/2004 Z. z.“) vedúci 

vymedzí podľa § 1 tohto nariadenia utajované skutočnosti vznikajúce v právnickej osobe v rámci 

pôsobnosti ustanovenej podľa osobitného predpisu [.  Určené utajované skutočnosti vedúci 

zaraďuje do zoznamu utajovaných skutočností právnickej osoby. 

Podľa § 2 ods. 2 nariadenia č. 216/2004 Z. z. zoznam utajovaných skutočností právnickej 

osoby podľa odseku 1 vydáva vedúci písomne. Jeho obsahom je konkrétne určenie utajovaných 

skutočností s príslušným stupňom utajenia podľa § 3 zákona, zaradených do oblastí podľa § 1 

tohto nariadenia a odôvodnenie potreby ich označenia príslušným stupňom utajenia. 

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. 

Podľa § 1 ods. 2 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 301/2013 Z. z. o priemyselnej 

bezpečnosti a o bezpečnostnom projekte podnikateľa (ďalej len „vyhláška č. 301/2013 Z. z.“) 

vytváranie utajovanej skutočnosti je proces, počas ktorého podnikateľ utajovanú skutočnosť 

vytvára bez využitia technického prostriedku alebo ju vytvára na technickom prostriedku. 

Podľa § 6 ods. 1 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. špecifikáciou postupovaných utajovaných 

skutočností podľa § 44 ods. 2 zákona je uvedenie konkrétneho stupňa utajenia a príslušnej 

položky zo zoznamu utajovaných skutočností štátneho orgánu. 

III. METODICKÉ USMERNENIE 

V súlade s citovanými ustanoveniami právnych predpisov môže podnikateľ vytvárať 

utajované skutočnosti len za podmienky, že má vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, 

má so štátnym orgánom uzatvorenú zmluvu o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam 



(ďalej len „zmluva“) a zamestnanec podnikateľa, ktorý sa bude oboznamovať s utajovanými 

skutočnosťami je oprávnenou osobou pre príslušný stupeň utajenia.  

Konkrétna spolupráca štátneho orgánu a podnikateľa týkajúca sa utajovaných skutočností 

musí byť vždy zachytená v zmluve, kde sa musia zakotviť všetky aspekty ochrany utajovaných 

skutočností. 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, prípadne aké utajované skutočnosti pre potreby štátneho orgánu je podnikateľ 

povinný vytvoriť, aby mohla byť úspešne zrealizovaná spolupráca (vrátane záväzkového vzťahu 

v zmysle Obchodného zákonníka) štátneho orgánu a podnikateľa, ktorá sa týka utajovaných 

skutočností. 

IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že tieto odpovede na konkrétne otázky nepredstavujú právne 

záväzný výklad zákona, ani individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami. 


