
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„Chcel by som sa spýtať, či je nevyhnutne doplniť náš bezpečnostný projekt a požiadať NBU 
o jeho schválenie, ak chceme využívať jeden z nižšie uvedených kryptovacích softwarov pre 
posielanie elektronických súborov na úrovni utajenia „vyhradené“ v rámci európskej spolupráce 
(projekt EU). V zmysle guidu EU s. 10 (príloha) ohľadom posielania údajov v stupni „vyhradené“ 
môžeme používať klasický email, pokiaľ je súbor predtým na počítači zakryptovaný, ak je počítač 
off-line. Pre spracovanie súboru a jeho zakryptovanie by sme používali technický prostriedok, na 
ktorý máme bezpečnostný projekt a ktorý je schválený v rámci certifikátu, ale na jeho poslanie 
cez klasickú emailovú poštu by sme použili iný prostriedok – bežný počítač. Do tohto počítača by 
sme vkladali len zakryptovaný súbor.“ 

 
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“). 

Podľa § 55 ods. 1 zákona technické prostriedky možno používať iba tak, aby sa zabezpečila 
ochrana utajovaných skutočností. 

Podľa § 55 ods. 2 zákona technické prostriedky možno používať iba v súlade 
s podmienkami a pravidlami používania technického prostriedku, ktoré sú určené v certifikáte 
technického prostriedku.  

Podľa § 58 ods. 1 zákona bezpečnostný projekt na technické prostriedky určuje rozsah a 
spôsob ich použitia a prostriedky a metódy ochrany utajovaných skutočností, ktoré sa na 
technických prostriedkoch vytvárajú, kopírujú, inak rozmnožujú, spracúvajú, prenášajú, ukladajú 
alebo uchovávajú. 

Podľa § 66 ods. 3 písm. c) zákona vedúci ústredného orgánu štátnej správy schvaľuje do 
prevádzky certifikované systémy a prostriedky šifrovej ochrany informácií. 

Podľa § 11 ods. 2 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. 
o bezpečnosti technických prostriedkov kontrola a aktualizácia bezpečnostného projektu sa 
vykonáva po každej zmene, ktorá by mohla mať vplyv na jeho obsah, a to formou dodatku. 
Bezpečnostný projekt a dodatok k nemu podliehajú schvaľovaciemu konaniu úradu. 

Podrobnosti o šifrovej ochrane informácií ustanovuje vyhláška Národného 
bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane 
informácií v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 136/2016 Z. z. (ďalej len 
„vyhláška  
č. 340/2004 Z. z.“). 

Podľa § 3 ods. 7 vyhlášky č. 340/2004 Z. z. ak ide o prostriedky získané na ochranu 
zahraničných informácií na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika 
viazaná, schvaľuje prostriedky do prevádzky vedúci na základe certifikátu vydaného cudzou 
mocou len s písomným súhlasom ústredného šifrového orgánu. Uvedené sa nevzťahuje na 
prostriedky, ktoré sú určené na spoluprácu Slovenskej informačnej služby so spravodajskými 
službami iných štátov uskutočňovanú podľa osobitného predpisu.  

Podľa § 4 ods. 1 vyhlášky č. 340/2004 Z. z. používať možno iba prostriedky certifikované a 
schválené do prevádzky. Prostriedky možno používať iba v súlade s návodom na obsluhu a 
pravidlami na ich používanie. 



 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

Technické prostriedky možno používať iba v súlade s podmienkami a pravidlami 
používania technického prostriedku, ktoré sú určené v certifikáte technického prostriedku. Ak je 
súčasťou certifikovaného technického prostriedku aj prostriedok šifrovej ochrany informácií, je 
potrebné schváliť do prevádzky aj samotný prostriedok šifrovej ochrany informácií. 

Utajované skutočnosti stupňa utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED je možné chrániť 
softwarovým prostriedkom šifrovej ochrany informácií, ktorý je uvedený v zozname schváleného 
softwaru na webovom sídle Rady Európskej únie a zároveň je pre tento software vydaný súhlas 
s používaním systému alebo prostriedku šifrovej ochrany informácií vydaného ústredným 
šifrovým orgánom.  

Prostriedok šifrovej ochrany informácií musí byť pred používaním schválený do prevádzky. 
Schválenie prostriedku šifrovej ochrany informácií do prevádzky zabezpečí úrad na základe Vašej 
žiadosti.  

Každá zmena, ktorá by mohla mať vplyv na obsah bezpečnostného projektu technického 
prostriedku sa vykonáva formou dodatku, ktorý schvaľuje úrad.  

Vami požadovaný software je potrebné uviesť v časti bezpečnostného projektu 
„špecifikácia informačného prostredia“ a zaslať ho úradu na schválenie. 

 
IV. POUČENIE 

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

 


