
 
I. PREDMET ŽIADOSTI 

„....spoločnosť ukončí všetky aktivity a následne zanikne výmazom  
z obchodného registra bez právneho nástupcu. ....žiadam o metodické usmernenie súvisiace so 
zánikom podnikateľa.“ 

 
II. APLIKOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je ochranu 
utajovaných skutočností 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 zákona ním písomne 
poverený člen kolektívneho orgánu. 

Podľa § 8 ods. 2 písm. i) zákona vedúci vopred oznamuje Národnému bezpečnostnému 
úradu (ďalej len „úrad“) zánik, splynutie, zlúčenie, zrušenie alebo rozdelenie štátneho orgánu 
alebo právnickej osoby, u ktorej sú uložené utajované skutočnosti. 

Podľa § 9 ods. 1 zákona môže vedúci na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona a z predpisov 
vydaných na jeho vykonanie zriadiť osobitné pracovisko alebo písomne poveriť zamestnanca 
(ďalej len „bezpečnostný zamestnanec“) vykonávaním týchto úloh v rozsahu, ktorý vymedzí.  
Ak si to množstvo plnených úloh alebo zložitosť organizačnej štruktúry vyžadujú, vedúci zriadi 
niekoľko osobitných pracovísk alebo písomne poverí viacerých bezpečnostných zamestnancov. 

Podľa § 2 ods. 11 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 135/2016 Z. z. o skúške 
bezpečnostného zamestnanca vedúci oznamuje úradu najneskôr do siedmich dní písomné 
poverenie zamestnanca na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona a z predpisov vydaných na jeho 
vykonanie podľa § 9 ods. 1 zákona a jeho zánik. 

Podľa § 41 ods. 1 zákona určenie osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami zaniká  

a) zánikom platnosti osvedčenia,  
b) skončením výkonu funkcie,  
c) skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo 

splnením zmluvného záväzku,  
d) zrušením platnosti osvedčenia podľa § 29 do doby ukončenia preskúmania rozhodnutia 

úradu podľa § 30,  
e) zrušením určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami vedúcim,  
f) skončením povinnej vojenskej služby alebo  
g) vyhlásením za mŕtveho.  

Podľa § 41 ods. 2 zákona vedúci vyhotoví písomný záznam o zániku určenia oboznamovať  
sa s utajovanými skutočnosťami a urobí opatrenia na ich ochranu.  

Podľa § 41 ods. 3 zákona o zániku určenia osoby oboznamovať sa s utajovanými 
skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné je povinný vedúci informovať 
úrad do 30 dní od zániku tohto určenia. 

Podľa § 44 ods. 1 zákona utajovanú skutočnosť možno postúpiť zo štátneho orgánu  
na podnikateľa, ktorému bolo vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, iba na základe 
zmluvy. 

Podľa § 44 ods. 2 zákona 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 § 45 ods. 11 zákona podnikateľ je povinný hlásiť úradu vždy do 31. marca a do 30. 
septembra kalendárneho roka všetky zmeny údajov v bezpečnostnom dotazníku podnikateľa. 
Táto povinnosť trvá počas doby platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. 

Podľa § 6 ods. 8 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.“) povinnosťami podnikateľa pri zániku platnosti potvrdenia podľa § 44 ods. 2 
zákona je úprava práv a povinností zmluvných strán, ak podnikateľovi zanikne platnosť 
potvrdenia, ako aj pre prípad skončenia platnosti zmluvy. 

Podľa § 6 ods. 7 vyhlášky č. 301/2013 Z. z. povinnosťou oznámenia o zrušení podnikateľa 
alebo o zmenách ovplyvňujúcich ochranu utajovaných skutočností podľa § 44 ods. 2 zákona  
je úprava práv a povinností zmluvných strán, ak dôjde k zmenám majúcim vplyv na ochranu 
utajovaných skutočností. Podnikateľ oznamuje svoje zrušenie a zmluvné strany oznamujú zmeny 
majúce vplyv na ochranu utajovaných skutočností tak, aby 

a) bola zabezpečená preukázateľnosť tohto úkonu, 
b) oznámenie bolo vykonané bezodkladne, 
c) bola zabezpečená ochrana utajovaných skutočností, ktoré sa u podnikateľa 

nachádzajú. 

Podľa § 52 ods. 1 zákona platnosť potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti zaniká  

a) uplynutím doby platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti,  
b) zrušením podnikateľa alebo  
c) oznámením podľa § 50 ods. 5 zákona.   

Podľa § 52 ods. 2 zákona podnikateľ oznámi úradu zrušenie podnikateľa najneskôr do dňa 
zániku. 

Podľa § 52 ods. 3 zákona ak zanikla platnosť potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podľa 
odseku 1 písm. b) alebo písm. c), je podnikateľ povinný odovzdať ho úradu do piatich pracovných 
dní od dňa zániku podnikateľa alebo doručenia oznámenia podľa § 50 ods. 5 zákona. 

Podľa § 52 ods. 4 zákona pri zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti 
podnikateľa je jeho vedúci povinný zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností pred 
neoprávnenou manipuláciou. 

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

Podľa § 2 ods. 6 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti 
technických prostriedkov (ďalej len „vyhláška č. 339/2004 Z. z.“) sa môže stupeň utajenia nosiča 
utajovaných skutočností, ktorý bol označený stupňom utajenia Dôverné alebo stupňom utajenia 
Vyhradené znížiť iba v prípade, ak sa odstránenie informácií tvoriacich utajované skutočnosti 
vykonalo takým spôsobom, aby ich spätné získanie nebolo možné alebo by bolo veľmi ťažké  
aj pri použití špeciálnych laboratórnych prostriedkov a metód. 

Podľa § 2 ods. 7 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. sa stupeň utajenia nosiča utajovaných skutočností, 
ktorý bol označený stupňom utajenia Prísne tajné alebo stupňom utajenia Tajné, neznižuje. 



Podľa § 2 ods. 8 vyhlášky č. 339/2004 Z. z. sa nepoužiteľné nosiče utajovaných skutočností 
ničia fyzicky alebo špeciálnymi softvérovými a hardvérovými prostriedkami, a to komisionálnym 
spôsobom tak, aby žiadnym spôsobom nebolo možné informácie z nosiča spätne získať. 

Podľa § 60 ods. 1 zákona utajované skutočnosti chránené cudzou mocou a postúpené 
Slovenskej republike sú chránené podľa tohto zákona, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, 
ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo si to vyžadujú princípy prijímané v rámci 
multilaterálnych kontrolných režimov, ktorých je Slovenská republika účastníckym štátom. 

Podľa § 21 ods. 4 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z.  
o administratívnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 453/2007 Z. 
z.“) pri zániku odovzdávajúceho subjektu bez právneho nástupcu najmenej dvojčlenná komisia 
oprávnených osôb určená jeho vedúcim preverí úplnosť utajovaných písomností a spracuje ich 
zoznam podľa odseku 2. Všetky utajované písomnosti, ktoré boli evidované v odovzdávajúcom 
subjekte, komisia predloží na vyraďovanie utajovaných písomností podľa § 24. Utajované 
písomnosti sa odovzdajú ústrednému orgánu, a ak taký nie je, úradu. 

Podľa § 21 ods. 2 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. pred odovzdaním najmenej dvojčlenná komisia 
oprávnených osôb písomne určená vedúcim odovzdávajúceho subjektu preverí úplnosť 
utajovaných písomností a spracuje ich zoznam, ktorý tvorí prílohu záznamu o odovzdaní a prijatí 
utajovaných písomností. Zoznam obsahuje číslo utajovanej písomnosti, pod ktorým je utajovaná 
písomnosť evidovaná v protokole utajovaných písomností, stručné označenie veci, číslo výtlačku 
a celkový počet listov odovzdávanej utajovanej písomnosti. Na konci zoznamu podpísaného 
členmi komisie sa uvedie meno, priezvisko a podpis vedúceho, ktorý utajované písomnosti 
odovzdáva, meno, priezvisko a podpis vedúceho, ktorý utajované písomnosti preberá. 

Podľa § 21 ods. 6 vyhlášky č. 453/2007 Z. z. sa s utajovanými písomnosťami odovzdávajú  
aj administratívne pomôcky. Zoznam administratívnych pomôcok obsahuje najmä evidenčné 
číslo administratívnej pomôcky, názov administratívnej pomôcky a počet listov administratívnej 
pomôcky. Na konci zoznamu podpísaného členmi komisie sa uvedie meno, priezvisko a podpis 
vedúceho, ktorý utajované písomnosti odovzdáva, meno, priezvisko a podpis vedúceho, ktorý 
utajované písomnosti preberá. Zoznam odovzdávaných administratívnych pomôcok tvorí 
prílohu k záznamu o odovzdaní a prijatí utajovaných písomností. 

 
III. METODICKÉ USMERNENIE 

V súvislosti so zánikom spoločnosti je potrebné vo vzťahu k povinnostiam na úseku ochrany 
utajovaných skutočností vychádzať z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov 
upravujúcich túto oblasť. Zároveň zdôrazňujeme, že počas doby platnosti potvrdenia o 
priemyselnej bezpečnosti je potrebné naďalej dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnej 
úpravy ochrany utajovaných skutočností. 

S ohľadom na predpokladaný dátum výmazu spoločnosti z obchodného registra si Vás tiež 
dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že toto metodické usmernenie vychádza zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu utajovaných skutočností účinných k 
dnešnému dňu. 

Zo strany vedúceho, resp. bezpečnostného zamestnanca je potrebné, v súvislosti  
so zánikom spoločnosti, vykonať nasledovné činnosti a opatrenia:  

- vopred oznámiť úradu zánik spoločnosti (táto povinnosť už bola splnená), 
- zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností pred neoprávnenou manipuláciou, 
- preukázateľne a bezodkladne oznámiť zrušenie spoločnosti zmluvným stranám zmluvy  

o prístupe k utajovaným skutočnostiam, 
- vykonať zánik určenia oprávnených osôb, 



- vyhotoviť písomný záznam o zániku určenia oboznamovať sa s utajovanými 
skutočnosťami, 

- o zániku určenia osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia 
Prísne tajné, Tajné alebo Dôverné informovať úrad do 30 dní od zániku tohto určenia, 

- určiť najmenej dvojčlennú komisiu oprávnených osôb, ktorá preverí úplnosť utajovaných 
písomností, spracuje ich zoznam a vykoná ďalšie činnosti upravené príslušným 
ustanovením právneho predpisu, 

- zabezpečiť odovzdanie utajovaných písomností a administratívnych pomôcok. 

Právna úprava na úseku ochrany utajovaných skutočností ďalej určuje činnosti a opatrenia, 
ktoré má vykonať podnikateľ, bez konkrétneho určenia zodpovednosti, t. j. tieto nemusia byť 
vykonané priamo vedúcim. Ide o nasledovné činnosti a opatrenia: 

- odovzdať úradu potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti do piatich pracovných dní odo dňa 
zániku spoločnosti, 

- oznámiť zrušenie spoločnosti zmluvným stranám, 
- oznámiť zrušenie podnikateľa úradu najneskôr do dňa zániku, 
- zabezpečiť používanie technického prostriedku určeného na vytváranie, spracúvanie, 

prenos, ukladanie a ochranu utajovaných skutočností v súlade s podmienkami  
a pravidlami používania technického prostriedku, ktoré sú určené v certifikáte 
technického prostriedku,  

- utajované skutočnosti uložené na nosičoch utajovaných skutočností, v závislosti od stupňa 
utajenia uložených utajovaných skutočností, buď odstrániť alebo nosič zničiť v súlade  
s príslušným ustanovením platnej právnej úpravy, 

- zabezpečiť utajované skutočnosti cudzej moci v súlade s príslušnou medzinárodnou 
zmluvou, na základe ktorej boli utajované skutočnosti Slovenskej republike postúpené 
alebo v súlade s príslušnými princípmi multilaterálnych kontrolných režimov. 

V súvislosti so zánikom spoločnosti dávame do pozornosti aj skutočnosť, že zmluva  
o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam obsahuje aj úpravu práv a povinností 
zmluvných strán, ak podnikateľovi zanikne platnosť potvrdenia. Táto úprava práv a povinností 
zmluvných strán môže obsahovať aj potrebu vykonania iných opatrení v súvislosti so zánikom 
spoločnosti. 

IV. POUČENIE 

Na záver upozorňujeme, že toto metodické usmernenie nepredstavuje právne záväzný 
výklad zákona a k nemu vydaných vykonávacích predpisov, ani individuálny správny akt  
s konštitutívnymi účinkami. 


