
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„...Pri úspešnom uchádzačovi súťaže, ktorého tvorí skupina dodávateľov, ktorí vytvoria 
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní určitú právnu formu podľa zákona (bez IČO), je 
potrebné vyžadovať od každej zmluvnej strany tohto úspešného uchádzača, aby mal potvrdenie 
o priemyselnej bezpečnosti ?“ 

 
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.  

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 

V zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. sa podnikateľovi môže postúpiť utajovaná skutočnosť iba 
za predpokladu, že má vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti príslušného stupňa 
a zároveň má uzatvorenú zmluvu o prístupe k utajovaným skutočnostiam s tým štátnym 
orgánom, ktorý mu bude utajovanú skutočnosť postupovať. 

Právnym základom pre činnosť podnikateľských subjektov je najmä zákon č. 513/1991 Zb., 
ktorý upravuje postavenie podnikateľov a tiež ich právne formy (právna forma podnikania je 
spôsob, ktorým legislatíva upravuje formálne postavenie podnikateľa).  

Právne formy podnikania môžeme rozdeliť na dve skupiny. Právna forma môže mať podobu 
podniku jednotlivca (fyzická osoba) alebo obchodnej spoločnosti (verejná obchodná spoločnosť, 
komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť). Okrem týchto 
druhov existujú aj špecifické právne formy akými sú štátny podnik alebo družstvo.  

Vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenia právnych predpisov a v kontexte Vašej otázky 
Vám uvádzame, že bez ohľadu na právnu formu podnikateľa môže štátny orgán utajovanú 
skutočnosť postúpiť alebo  požiadať podnikateľa o jej vytvorenie len za predpokladu, že 
podnikateľ je držiteľom potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podľa § 50 ods. 1 zákona 
č. 215/2004 Z. z., a zároveň má so štátnym orgánom uzatvorenú zmluvu o prístupe podnikateľa 
k utajovaným skutočnostiam v súlade s § 44 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z., ktorej podrobnosti 
sú uvedené v § 44 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. a § 6 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. Zamestnanci 
podnikateľa, ktorí sa budú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, musia byť oprávnenými 
osobami pre príslušný stupeň utajenia. 

Zároveň uvádzame, 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. 

V prípade, 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. Zároveň musí štátny orgán s 
druhým podnikateľom pred tým ako mu budú postúpené utajované skutočnosti uzavrieť zmluvu 
podľa § 44 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z., ktorá musí reflektovať konkrétne aspekty takejto 

http://slovlex.nbu.sk/SK/ZZ/2004/215/#paragraf-44.odsek-2


spolupráce. 

Vzory tlačív a bližšie informácie k tejto problematike sú uverejnené na webovom sídle 
úradu. 

Odborné stanoviská, ktoré úrad poskytol vo vzťahu k priemyselnej bezpečnosti  
a bezpečnostnej previerke podnikateľa, sú uverejnené na webovom sídle úradu.  

 
IV. POUČENIE 

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

 

 

 

 

http://www.nbu.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/bezpecnostne-previerky/podnikatelia/
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